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SUNUŞ

Ç

Basın, günümüzdeki geniş tanımıyla medya, toplumun
bilgi edinme hakkına hizmet etmesi açısından büyük
önem taşıyan, yasama, yürütme ve yargının ardından,
kamuoyu adına denetleme görevini yürüten, demokrasilerin
vazgeçilmezi dördüncü kuvvettir. Ancak medya, uzunca
bir süredir, bu işlevinden uzaklaş(tırıl)mış durumda. Çünkü
bütün dünyada olduğu gibi, 1980’lerden itibaren Türkiye’de
de uygulamaya konulan neoliberal ekonomik politikalar,
medya patronluğunun basın dışından gelen sermayeyle
el değiştirme sürecini de başlattı. Söz konusu bu süreç
tamamlandığında, daha önce yetersiz de olsa seslerini
duyurabilen, taleplerini dile getirebilen işçiler, emekçiler,
onların temsilcileri olan sendikalar, gazete ve dergi
sayfalarında, televizyon kanallarında görünmez oldular.
Medyanın bütün olanakları, 12 Eylül darbesiyle tırpanlanan
sendikal haklar için yürütülen mücadeleye büyük
oranda kapatıldı. Medya organları sendikayı, önce kendi
bünyelerinden, ardından da sayfalarından, köşe yazılarından,
haber bültenlerinden, programlarından tamamen çıkarttı.
Toplumsal ve teknolojik değişimlere paralel olarak haber
üretim süreçleri, istihdam koşulları ve yayın politikaları da
dönüşüme uğradı. Basın kuruluşları, kamu çıkarı yerine
sermaye çıkarına ağırlık veren, öğreticilikten uzak, tüketimi
pompalayan kurumlara dönüştürüldü.
Bölgesindeki ekonomik ve sosyal tüm gelişmelere
duyarlığıyla bilinen yerel medyanın da bu olumsuz süreçten
etkilenmesi kaçınılmazdı. Ancak, bütün aksaklıklara
rağmen, kökeni Kurtuluş Savaşına verilen aktif desteğe
kadar uzanan bir geleneğin temsilcisi olan yerel medya,
bölgesinde sağlıklı bir kamuoyu oluşturulmasına yönelik
işlevini hiç kaybetmedi.
Yerel basının gücünün ve işlevinin farkında olan ve
bunu iki yıl önce imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi
sürecinde bölgelerde verdiği mücadele sırasında da

deneyimleyen Türk Metal Sendikası, gazetesi, televizyonu, radyosu
ve internet gazeteciliğiyle yerel medyanın, sanıldığından daha
etkili olduğunun bilincindedir.
Türk Metal Sendikası bu çerçevede, bir ilki gerçekleştirerek,
ülkenin dört bir tarafından çok sayıda yerel basın emekçisinin
katılımıyla, “Yerel Medya Kurultayı” düzenledi. İki gün süren
Kurultay boyunca, değerli konuşmacılar ve yerel basın
temsilcileri görüşlerini paylaştı. Basın İlan Kurumu’nun
adaletsiz uygulamalarından internet medyasına yönelik yasal
düzenlemelere, yerel basına ekonomik destek imkanlarından
basın çalışanlarının sendikalaşmasına kadar, karşı karşıya
bulunulan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, tartışıldı.
Türkiye’de bir sendika tarafından ilk kez düzenlenen ve
gelenekselleştirilmesi hedeflenen kurultayın, yerel basının
kamuoyu oluşturma işlevine, dolayısıyla da demokrasinin
güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Sendikaların basın kuruluşlarıyla, özellikle de yerel medya ile
işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen kurultaya katılan ve destek
veren tüm gazeteci dostlarımıza ve bu kitabın hazırlanmasında
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
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Açılış

Mesut ERTUGAY
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı

Ç

Sayın Genel Başkan, akademinin, basın birliklerinin ve ülkemizin seçkin yerel
medya kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın konuklar,

Sendikamızın düzenlediği ve bir gelenek haline geleceğini umduğumuz, Yerel Medya Kurultayı’nın ilkine hoş geldiniz. Sizleri, Türk Metal Sendikası’na üye emekçilere ait
olan Didim Büyük Anadolu Oteli’nde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Sanırım, sendikaların medyada en zor yer bulan kurumlardan biri olduğu konusunda hepimiz benzer düşüncelere sahibiz. Evet, diğer bütün patronlar gibi, medya
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İçinizde mutlaka, bir sendikanın, neden yerel medya kurultayı düzenlemek gibi bir
kaygısı olabilir diye düşünenler vardır. Aslında, bunun çok basit bir açıklaması var.
Kendisini yalnızca toplu sözleşme imzalamak ve örgütlenmekle yükümlü görmeyen
sendikamız, önce metal emekçileri, sonra da Türkiye işçi sınıfı için sosyal sorumluluklar üstlenmeyi, bu sorumlulukları geliştirmeyi ve sürdürmeyi ilke edinmiştir.
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patronları da sendikayı sevmiyor. Medya sektöründe geçirdiğim 30 yıla yakın süre
boyunca, trafik kazası haberinden çok, sendikalı olmak istediği için işten atılan gazeteci ve televizyoncu arkadaşımın haberini duydum. Onların, güvencesiz çalıştırıldığına, sömürüldüğüne ve çaresizlik içinde terk edildiğine tanık oldum. Bu konuda, yerel
medyanın, ulusal medyaya oranla biraz daha insaflı ve özgür olduğunu düşünüyorum.
Umarım öyledir.

“

Gelişmiş toplumlarda, yerel basının ülke gündeminin
önemli bir kısmını tek başına belirlediğini ve kamuoyunun
aydınlatılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini
biliyorum. Bunun yolunun özgür gazeteciler, bağımsız
medya kuruluşları ve bunlara güvenen bir kitleden
geçtiğine de tanık oldum.

Sayın Konuklar,
Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin 52 ilinde, 683 işyerinde örgütlü ve 220 bin üyesi
olan bir sendika. Bu sayı, aileleri de düşündüğümüzde bir milyonu buluyor. Üyelerimi-

zin neredeyse tamamı, lise ve meslek lisesi mezunu. Aralarında, üniversite eğitimi
almış olanların sayısı da azımsanmayacak durumda. Hatta yüksek lisans yapmış
üyelerimiz bile var. Yani biz, okuryazar bir kitleyiz ve medya okuryazarlığına da
özeniyoruz. Bu özelliklerimizle, kendimizi ifade edebileceğimiz en yakın mecranın
da yerel medya olduğuna inanıyoruz. Tanımlamaya çalıştığım bu kitle, yerel medya
için küçük olmadığı gibi, ulusal medya için de küçümsenmeyecek bir ölçekte. İşte
bu yüzden, sorunlarımızı karşılıklı konuşalım, tartışalım, güç birliği yapalım istedik.
Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan örgütlü topluma ve özgür medyaya birlikte katkı sunalım istedik.
Gelişmiş toplumlarda, yerel basının ülke gündeminin önemli bir kısmını tek başına belirlediğini ve kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini biliyorum. Bunun yolunun özgür gazeteciler, bağımsız medya kuruluşları ve
bunlara güvenen bir kitleden geçtiğine de tanık oldum.
Ülkemizde bu etkiyi, yerel basının da yakalayabileceği inancıyla, sizleri saygıyla selamlıyor, verimli ve keyifli bir yerel medya kurultayı gerçekleşmesini diliyorum.

Yarınki ilk oturumun başlığı “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS
Grup Toplu İş Sözleşmesi.” Oturum Başkanlığını Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Ziya Odabaş yapacak. Türk Metal Sendikası Araştırma
ve Eğitim Merkezi (TAEM) Başkanı Sayın Dr. Naci Önsal ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Sayın Avukat Taliphan Kıymaz da bu oturuma konuşmacı olarak katılacaklar.
Üçüncü oturum yarın 11.45’te gerçekleşecek. “Yerelden Genele Bakış, Sendikalar
ve Yerel Basın” başlığıyla. Oturum Başkanı Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sayın Halil Faki Erdal olacak. Bursa Olay Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Emin
Yılmaz ve Eskişehir Sonhaber Gazetesi yazarı Sayın Sadi Seda ile Özgür Kocaeli Gazetesi Muhabiri Sayın Süriye Çatak Tek bu oturumun konuşmacıları olacak.
Yarın saat 13.15’te de Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri Sayın Murat Salar, kapanış metnini sizlere sunacak.
Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜRK-İŞ Genel Sekreteri, Türk Metal
Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak’ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim.

5
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Sayın konuklar, konuşmacıları kürsüye davet etmeden önce kurultayımızın
programı hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Konuşmalardan sonra saat
12.00’de birinci oturumu gerçekleştireceğiz. Bu oturuma Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sayın Uysal Altundağ başkanlık edecek. Oturumun konusu
“Türkiye’de Medya ve Sendikalar”. Bu oturuma öğretim üyesi ve gazeteci Sayın Dr.
Atilla Özsever, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Durmuş
ve Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Sayın Turgay Türker katılacaklar ve bu
oturumu birlikte götürecekler.
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Açılış Konuşması

Pevrul KAVLAK
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı

Ç

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın değerli Genel Başkanı, İzmir ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin ve Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin sayın başkanları, Ankara ve
Ege Üniversitesi İletişim Fakültelerinin sayın dekanları, değerli hocalarım, Türk Metal
Sendikası’nın değerli Başkanlar Kurulu üyeleri, ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen
yerel basınımızın değerli temsilcileri,
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Biz, Türk Metal Sendikası olarak uzun zamandır yerel medyanın siz değerli temsilcileriyle bir arada olmayı, birbirimizi daha yakından tanımayı, ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyorduk. Çünkü biz yerel basının gücünün ve etkisinin farkındayız. Özellikle
iki yıl önce imzaladığımız MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Bursa yerel basınıyla kurduğumuz yakın ilişki sayesinde o bölgedeki 60 bine yakın üyemize çok daha
kolay ulaştık, mesajlarımızı doğrudan iletme olanağı bulduk. Bu süreçte gördük ki, gazetesiyle, televizyonu ve radyosuyla, yeni medya dediğimiz İnternet gazeteciliğiyle yerel medya, gerçekten de sandığımızdan daha etkili, daha güçlü. O nedenle, her sözleşme döneminde böyle bir yerel medya kurultayını düzenleme kararı aldık.
Bu kurultay bir sendika tarafından Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Bu anlamda
hep birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.
Sizleri şahsım ve Türk Metal topluluğu adına saygılarımla selamlıyorum.
Değerli katılımcılar,
Bu kurultayda iki gün boyunca çok değerli konuşmacılar sizlerle görüşlerini paylaşacak. Özellikle medya ve sendika ilişkileri konusunda, yaşanan sorunlar ve çözüm
önerilerini bizlere anlatacaklar. Eminim ki, değerli konuşmacıların görüşleri, hepimize
ışık tutacak, yol gösterecek.
Ancak ben de hepinizi burada bir arada bulmuşken, sizlere hem çalışma yaşamının
güncel sorunlarını hem de sendikam Türk Metal’i ve içinde bulunduğumuz yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecini anlatmak istiyorum.
Değerli dostlarım,
Bir sendikanın en temel işlevi, faaliyet gösterdiği işkolunda çalışan işçileri örgütlemek ve onlar adına başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalamaktır. Bizim de amacımız, hedefimiz budur.
Biz, çok şükür ki, örgütlenme konusunda başarılı bir sendikayız. Yalnızca pandemi sürecinde, herkesin evlerine kapandığı bir dönemde bile 62 yeni işyerinde 24 bine

yakın işçiyi sendikamız ailesine kattık. Şu anda da, çeşitli bölgelerimizde, örgütlenme
çalışmalarımız devam ediyor. Bu çabalarımız sonucunda, genel başkan olduğumda 81
bin üyeyle devraldığım Türk Metal’i, bugün 215 bin üyesiyle ülkemizin en büyük sendikası haline getirdik.
Bildiğiniz gibi, ülkemizde en sorunlu alanların başında sendikal örgütlenme geliyor.
Çünkü, ne yazık ki bazı işverenler, endüstri ilişkileri sisteminin olmazsa olmazı olan
sosyal diyalogdan ısrarla kaçıyorlar. Sendikayla çalışmak istemiyorlar. Bu işverenler, çalışma yaşamında dikensiz bir gül bahçesi istiyor. Çalışanlarını sömürmek, onları adeta boğaz tokluğuna çalıştırmak istiyor. Belki çoğunuzun haberi vardır. Yaklaşık
bir aydır, Çin kaynaklı bir telefon firması olan Xiaomi’de örgütlenme mücadelesi veriyoruz. Bakanlıktan çoğunluk tespitini almamıza ve işyerinde yetkimizin kesinleşmesine rağmen, işveren, sendikalı 170 arkadaşımızı işten atarak sendikalaşmanın önünü kesmeye çalışıyor. Çoğunluğu kadın olan arkadaşlarımız günlerdir fabrika önünde
yatıyor. Yalnızca Xiaomi’de mi? Ülkemizin dört bir yanında direniş çadırları var. İşçiler hakları için direniyor, sendikalaşmak istiyor, insan onuruna yaraşır bir yaşam için
mücadele veriyor.
Peki değerli dostlarım, sormak istiyorum. Bu ülkede sendikalaşma hakkı var mı?
Var. Anayasal bir hak mı? Evet, anayasal bir hak. Peki, biz bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz. Peki, sendikalaşma hakkını engelleyenlere
ceza, yasamızda hapis cezası var mı? Evet, var. Peki, bunca yıldır, sadece sendikalaştıkları için işinden atılan, ekmeğinden olan dünya kadar işçi varken, siz hiç hapis yatan
bir işveren duydunuz mu? Duymadınız; duyamazsınız...
Birileri işçileri sorgusuz sualsiz işten atıyor, tazminatını, hakkını vermiyor, ondan
sonra da arabulucu adı altında birileri devreye girip zaten ekmeksiz kalmış işçiyi üç
kuruşa razı etmeye çalışıyor. Bu yasalar birilerine işlemiyor, birileri bedel ödemiyor.
Bedel ödeyen hep biz oluyoruz, emekçiler oluyor. Sendikaya üye olan işçi, Kod 29’la,
sorgusuz sualsiz işten atılıyor, ama işverene hiçbir şey olmuyor. Olan yine emekçilere
oluyor. İşte biz, böyle bir kara düzenle baş etmeye çalışıyoruz.

9
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Bakın, grev hakkımız da Anayasada güvence altına alınmış bir haktır. Peki, bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Birkaç belediye grevi dışında,
son 20 yıldaki bütün grevler ertelendi. Biz Türk Metal olarak her sözleşme döneminde grev kararı alıyoruz, Ama bir türlü grev yapamıyoruz. Çünkü yaptırmıyorlar. Oysa
grev yapabilsek, üç gün, beş gün bile greve çıkabilsek, belki de metal işçisinin kaderi
değişecek, ama yaptırmıyorlar. Emekçilerin işverenlere karşı en etkili silahı olan grev
hakkı resmen ellerinden alındı. Anayasal bir hak kullanılamaz hale geldi.
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Değerli dinleyenler,
Demek ki, herhangi bir hakkın anayasada, yasalarda var olması, ne yazık ki, o hakkın kullanılması anlamına gelmiyor. O haklar kâğıt üstünde kalıyorsa, bizim için bir
anlam ifade etmiyor. Ortada haklarımızın yazılı olduğu Anayasa var, yasalar var, uluslararası sözleşmeler var ama işçiler bu hakların hiçbirini kullanamıyor. Sendikaya üye
olamıyor, işten atılıyor, grev yapamıyor.
Yalnızca bunlar mı? Bakın, 2010 yılında Anayasa referandumu yapıldı. O güne kadar
az da olsa toplanan, çeşitli konuların görüşüldüğü Ekonomik ve Sosyal Konsey anaya-

“

Bildiğiniz gibi, ülkemizde en sorunlu alanların başında
sendikal örgütlenme geliyor. Çünkü, ne yazık ki bazı
işverenler, endüstri ilişkileri sisteminin olmazsa olmazı
olan sosyal diyalogdan ısrarla kaçıyorlar. Sendikayla
çalışmak istemiyorlar. Bu işverenler, çalışma yaşamında
dikensiz bir gül bahçesi istiyor. Çalışanlarını sömürmek,
onları adeta boğaz tokluğuna çalıştırmak istiyor.

sal bir kurum haline getirildi. Peki, o günden sonra kaç kere toplandı? Hiç. Evet, yanlış
duymadınız, hiç... 2010-2021, tam 11 yıldır bir kere bile toplanmadı, bir kere bile...
O halde, biz, hakların kâğıt üstünde kaldığı bir düzen istemiyoruz. Anayasalar, yasalar değişebilir, ama biz asıl olarak zihniyetlerin değişmesini talep ediyoruz. Kağıt
üzerindeki yasaların değil, kafalardaki yasakların kalkmasını istiyoruz.
Bu ülkede hiç kimse, haktan, hukuktan, insan haklarından söz ederken, emekçilerin haklarını görmezden gelmemelidir. İşçi hak ve özgürlüklerinden söz etmeden,
insan haklarından da, demokrasiden de söz edilemez. Bunu da herkes böyle bilmelidir.
Bakınız, ülkemizde sendikalı işçi oranı hala yüzde 14 düzeyinde. İki milyon civarında sendikalı işçi var. Toplam 15 milyon işçinin yalnızca iki milyonu sendikalı. Bunun da
ancak 1,5 milyonu toplu sözleşme düzeninden yararlanıyor. Bu durum bize şunu gösteriyor, ülkemizde işçi sınıfı içinde sendikal güvenceye sahip küçük bir azınlık var.
Sözleşme yapıyor, ücret artışı alıyor, sosyal hakları var, işten çıkarılırsa tazminatı garanti. Peki diğerleri? Bunların hiçbiri yok. Asgari ücrete talim ediyor. İşten atılıyor, tazminat falan alamıyor. Köle gibi çalıştırılıyor. Sahip çıkanı yok. O nedenle, örgütlenme
mücadelemizi ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar sürdürmeliyiz. O arkadaşlarımızı da, sendikalarımız çatısı altına almalıyız. İşimiz çok zor ama biz yine de, bütün bu
olumsuz koşullara rağmen metal işkolunda örgütlenmemize devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

11

Değerli konuklar,
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Biz yalnızca örgütlenme çalışmalarımızla değil, imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle de başarılı bir sendikayız. Özellikle son iki dönemde imzaladığımız toplu iş sözleş-

meleriyle Türk sendikal hareketine büyük bir dinamizm getirdik. 2017 yılında, altı aylık
enflasyon 3,2 idi. Biz ilk altı ay için yüzde 38,28 talep ettik, yüzde 24,63 zam aldık. 2019
sözleşmesine otururken, 6 aylık enflasyon yüzde 6 idi, biz ilk altı ay için yüzde 20 talep
ettik, yüzde 17,12 aldık. İmzaladığımız bu sözleşmelerle, metal işçileri hem ücretleriyle
hem de sosyal haklarıyla çok önemli kazanımlar elde ettiler.
Düşünün, ülkemizde ortalama ücret neredeyse asgari ücret düzeyinde. Ücret artışları da kamuoyunun şüpheyle yaklaştığı TÜİK rakamlarına dayanıyor, ancak, bu
tabloya rağmen üyelerimiz bizim sözleşmelerimiz sayesinde insan onuruna yakışır bir
ücret alıyor. Bağımsız anket firmalarına yaptırdığımız ölçümlerde, toplu sözleşmelerden memnuniyet oranı yüzde 90’a yakın çıkıyor.
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Peki değerli dostlarım, bizim bu başarılı sözleşmeleri imzalamamıza rağmen,
elde edilen bu ücretler yeterli mi? Asla değil. Bizim bütün çabamıza, mücadelemize, sözleşmelerde elde ettiğimiz bütün kazanımlara rağmen, ülkemizde emekçileri yoksulluk sarmalından kurtaramıyoruz. Çünkü değerli dinleyenler, dünyada
1980’li yıllarda uygulamaya konan ekonomi politikaları, yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Küresel düzeyde uygulama alanı bulan bu yeni ekonomik politikalarla birlikte kamunun küçülmesi, özelleştirme uygulamaları ve piyasaların
egemenliği gibi unsurlar tüm dünyaya yayıldı. Yaşanan bu gelişmeler, çalışma yaşamını ve emeği derinden etkiledi. Her şey, piyasa mekanizmasına tabi oldu. Yeni
üretim ilişkileri de buna göre şekillendi. Bu da güvencesiz, kuralsız ve esnek çalış-

ma biçimlerini gündeme getirdi, bu yeni model, sendikaları üretim ilişkilerinin dışında bırakmayı amaçladı.
Ülkemizde de 12 Eylül askeri darbesinin şekillendirdiği ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamda ortaya çıkan tahribatın en büyük etkisi çalışma yaşamında görüldü.
1961 Anayasası‘nın işçilere sağladığı hakların önemli bir bölümü 12 Eylül darbesi ile ortadan kaldırıldı. Uygulanan politikalarla sendikalar zayıflatıldı, emeğin sermaye karşısında gücü önemli ölçüde kırıldı. Sendikasızlaştırma, taşeronlaşma gibi politikalar uygulamaya konuldu. Türkiye‘de 40 yıldır uygulanan bu ekonomi politikalarının temel
özelliği, ücretlerin düşürülmesiydi. Asıl amaç buydu. Bunun için toplu sözleşmeler ve
grevler baskı altına alındı.
Ülkemiz, 1980‘li yılların başından bu yana uygulanan neoliberal politikalarla, “ucuz
işçi cenneti”ne dönüştürüldü. Çokuluslu şirketler için endüstri ilişkiler sistemimizi
çok elverişli bir konuma getiren bu durum, çeşitli kurumlar için yabancılara karşı bir
övünç konusu yapıldı. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar, yabancı sermayeye çağrılar
yaptılar, “Gelin ülkemizde yatırım yapın, burada işçilik çok ucuz, burası ucuz işçi cenneti“ diyerek övündüler.
Değerli dostlarım,
13
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Kolay değil, 40 yıllık bir tahribattan söz ediyoruz. Bu tahribatın ortadan kaldırılması
gerekiyor. 12 Eylül ürünü çalışma mevzuatının değiştirilmesi gerekiyor. Ta 12 Eylül’den
bu yana, işçi sınıfı üzerine çöken, kara bulutların dağıtılması gerekiyor. Yıllar içinde bir

bir elimizden alınan haklarımızın geri alınması gerekiyor. Sermaye çevrelerinin bir
türlü gündemden düşürmediği, pandemi koşullarında bile gündeme getirilen kıdem
tazminatı hakkımızı sonuna kadar korumamız, sahip çıkmamız gerekiyor.
Peki, bunları kim yapacak? Elbette ki biz yapacağız. Nasıl ki, on yıllar boyunca,
kamu kesimindeki taşeronlaşmanın, sömürü çarkının sona ermesini biz sağladıysak
diğer sorunlarımızı da yine biz çözeceğiz. Nasıl? Mücadele ederek... Nasıl? Direnerek...
Gerekirse kavga vererek.

“

14

Bu ülkede hiç kimse, haktan, hukuktan, insan haklarından
söz ederken, emekçilerin haklarını görmezden
gelmemelidir. İşçi hak ve özgürlüklerinden söz etmeden,
insan haklarından da demokrasiden de söz edilemez.
Bunu da herkes böyle bilmelidir.

İşte, bu toplantımızın en önemli amaçlarından biri budur. Bizim sizlere, basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız var. Sesimiz olmanıza, nefesimiz olmanıza ihtiyacımız
var. Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız her haber, yazacağınız
her yazı emekçilerin sofrasında bir dilim daha ekmek olacaktır. Onların bebelerinin
sütü olacaktır. Alın terlerinin karşılığı olacaktır.
Değerli konuklar,
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Şimdi yeni bir dönemin eşiğinde, yeni bir mücadelenin başlangıcındayız. 20212023 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmemiz için yola çıktık, kolları sıvadık. Bu sü-

Değerli dinleyenler,
İşimiz kolay mı? Değil. Gerçekten değil... Pandeminin neden olduğu sorunlar, işyerlerindeki duruşlar, ihracattaki daralma, otomobil ve beyaz eşya satışlarındaki azalma
derken, işimiz her geçen gün zorlaşıyor. Biliyorsunuz, bir de başımızda çip sorunu var.
Uzakdoğu‘dan kaynaklanan bu sorun, işyerlerimizi zora sokuyor. Hiç beklenmedik
duruşlar yaşanıyor. O nedenle işimiz kolay değil. Zor, hem de çok zor.
Buna bir de ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar ve siyasal ortamın belirsizliği
gibi nedenler eklendiğinde, özellikle yabancı sermayeli işverenlerimiz ciddi bir tedirginlik yaşıyorlar. Üretimde bir daralmaya neden olan bu durum, işimizi daha da zora
sokuyor. Bunların yanı sıra, biraz önce söylediğim gibi, grev hakkımızı da özgürce kullanamıyoruz. En önemli silahımızın elimizden alındığı, sendikaların Yüksek Hakem
Kurulu’yla tehdit edildiği bir dönemi yaşıyoruz.
Yani değerli dostlarım, koşullar her açıdan aleyhimize gelişiyor. Dünyada yaşanan
ekonomik gelişmelerden, ülkemizdeki ekonomik ve siyasi gelişmelere kadar her şey

15
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reçte öncelikle, ülkemiz sendikal hareketine getirdiğimiz önemli bir katkı olan, örgüt
içi demokrasinin olmazsa olmazı, anket uygulamamızı yaptık. Hem kendi araştırma
merkezimiz hem de anlaştığımız bir özel şirket aracılığıyla, üyelerimizin beklentisini öğrendik. Daha sonra, 21 Ağustos günü MESS’e bağlı işyerlerimizin temsilcileriyle Ankara’da bir araya geldik, bir atölye çalışması yaptık. Onların taleplerini, önerilerini aldık. Ardından, Başkanlar Kurulumuzu topladık. Taslağımıza son şeklini verdik.
25 Ağustos günü de düzenlediğimiz bir basın toplantısıyla sözleşme taslağımızı kamuoyuna açıkladık. İlk altı ay için ücretlerimize, toplamda yüzde 29,57 artış talep ettik.

ama her şey aleyhimize gelişiyor. Ancak şunu da unutmayalım, bir söz vardır, “Kolayı
herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır” denir. Türk Metal hep zoru başaran olmuştur. En zor dönemlerde ayakta kalmıştır. Bu kez de zoru başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Arkamızda üyelerimizin gücü, desteği, yılmadan, bıkmadan süren direnci oldukça, yine kazanacağız... Yine kazanacağız, yine kazanacağız! Bundan
kimsenin şüphesi olmasın.
Değerli dinleyenler, biz işverenlerimize şunu söylüyoruz: Evet, pandemi koşulları
herkesin belini büktü, işler azaldı, ihracat daraldı, tedarik zincirinde sorunlar yaşandı.
Evet, bunları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz, ancak siz de şunu bilin ki, bu ülkede
herkes evindeyken, karantinadayken, hastalıktan korkarken, kaçarken, biz kaçmadık.
Tezgâhımızın başındaydık. Ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine
destek olmak için, sizin kârlarınız için, biz canımız pahasına çalıştık... Ölümüne çalıştık...
Biz, üzerimize düşeni yaptık, şimdi sıra onlarda. Bu ülkeyi yönetenlerin, ülkemizin birliği, beraberliği için şehit olan Ahmetlere, Mehmetlere olduğu kadar, ekonomiyi
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ayakta tutmak için hastalanıp işbaşında şehit olan, Covid-19 virüsü nedeniyle can veren o kardeşlerimize, canlarımıza herkesin borcu var.
Bize göre, yaşadığımız bu süreçten alnının akıyla çıkanların, bütün övgüyü, alkışı
hak edenlerin başında işçi sınıfı gelmektedir. Emekçilerin fedakârlığı, çabası, özverisi olmasaydı, insanlık bu salgın koşullarını çok daha ağır bir şekilde yaşardı. İşçi sınıfı
canı pahasına üretmeseydi, ekonominin çarkları dönemezdi. İşçiler ölümüne çalışmasaydı, hayat olmazdı. Bu nedenle, ısrarla belirtmek istiyorum ki, bütün insanlığın işçi
sınıfına, emekçilere, üretenlere borcu var.
İşverenlerimiz, bacalarını tüttürenler, biz ölümüne üretirken, canımız pahasına
çarkları döndürürken, salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımızı toprağa
verip, tezgâhlarımıza geri dönerken, kârlarına kâr katanlar, toprağa verdiğimiz o canların anısına üyelerimize olan borcunu ödeyecektir.
Çünkü biz, canımız pahasına çalıştık… Ölümüne çalıştık...
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Toplumun farklı kesimlerinden insanlara Türk Metal’i sorduğunuzda, körlerin fili
tarif etmesi gibi, farklı görüş ve düşünceleri dile getirirler. Türk Metal’i sevenler, destekleyenler, çalışmalarını beğenenler olduğu kadar, eleştirenler hatta acımasızca yargılayanlar da vardır. Biz elbette ki, bu görüşlerin hepsine saygılıyız. Hepsini olgunlukla
karşılıyoruz. Eleştirilerden ders çıkarmaya, doğrusunu yapmaya gayret ediyoruz.
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Değerli katılımcılar,

Biz, ülkemizde yeni nesil sendikacılık dediğimiz yeni ve farklı bir sendikal anlayışın
öncüsüyüz. Çalışmalarımızı ücret sendikacılığının ötesine taşıyarak üyelerimizin hayatına dokunan onların yaşamını kolaylaştıran ve güzelleştiren çalışmalar yapıyoruz.
Bakın, içinde bulunduğumuz bu bina, üyelerimizin öz malıdır. Onların alın terlerinden
biriktirdiğimiz aidatlarla yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da iki, Karadeniz Ereğli
ve Kıbrıs’ta bir olmak üzere başka otellerimiz de vardır. Bazı çevreler bizi eleştiriyorlar.

“

Ülkemizde de 12 Eylül askeri darbesinin şekillendirdiği
ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamda ortaya çıkan
tahribatın en büyük etkisi çalışma yaşamında görüldü.
1961 Anayasası’nın işçilere sağladığı hakların önemli bir
bölümü 12 Eylül darbesi ile ortadan kaldırıldı. Uygulanan
politikalarla sendikalar zayıflatıldı, emeğin sermaye
karşısında gücü önemli ölçüde kırıldı. Sendikasızlaştırma,
taşeronlaşma gibi politikalar uygulamaya konuldu.

“Sendikaların oteli mi olur” diyorlar. Herkes kendi açısından haklı olabilir. Ancak bir de
konuya farklı açıdan bakmakta yarar var.
Bakınız, sadece bu yaz boyunca, izinlerin başlamasıyla birlikte, bizim otellerimizde
ve bu amaçla kiraladığımız diğer otellerde, toplam 70 bin üyemiz tatil yaptı. Eş ve çocuklarını da katarsak, bu sayı 210 bini aştı. Üyelerimiz, aileleriyle birlikte evlerinden
çıkıp, yeniden evlerine dönene kadar, ceplerinden tek kuruş harcamadan tatil yaptılar. Her şey dahil sistemiyle çalışan otellerimizde tek kuruş harcamadılar, tek kuruş.
Bu müthiş bir tablodur. Biz Türk Metal isek, bu ülkenin en büyüğüysek, işte bu müthiş
tablo sayesindedir.
Dostlarım,
Bu, işin ekonomik boyutu, bir de sosyal boyutu var. Bakınız, bazı üyelerimiz, belki
de hayatında ilk kez, ülkemizin en gözde tatil yerleri olan Bodrum’da, Didim’de, Antalya’da ve Kıbrıs’ta tatil yapma olanağı buldular.
Daha da ileri gideyim. Bakın, elimdeki teşekkür mektuplarına dayanarak söylüyorum. Bazı üyelerimizin, eşleri, çocukları bırakın tatil yapmayı, hayatında ilk kez yaşadıkları kentin dışına çıktılar. Aralarında, hayatında ilk kez denizi görenler var, ilk kez
uçağa binenler var. Çoğunluğu beş yıldızlı bir otelin içine ilk kez girdi.
19
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Bakın değerli dostlarım, son dönemdeki bir diğer hizmetimiz de üyelerimizin üniversiteye giren kız çocukları için öğrenci yurtları açmak oldu. Ankara’da beş yıldızlı bir
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yurdu hizmete açtık. Bu yurtta her türlü konfor var. Çocuklarımız üç kişilik odalarda
kalıyor, günde üç öğün yemek yiyor ve bunlar için ayda yalnızca 700 lira ödüyor. Ankara’dan sonra sırada İstanbul ve İzmir’de açacağımız yurtlar var. Üyelerimiz artık, kız
çocuklarını güven içinde sendikamıza emanet edecek. Gözü arkada kalmayacak. Biz
de bu kızlarımızın, çağdaş, nitelikli, yurtsever ve Atatürkçü gençler olmaları için elimizden geleni yapacağız.

“

Bizim sizlere, basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız
var. Sesimiz olmanıza, nefesimiz olmanıza ihtiyacımız var.
Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız
her haber, yazacağınız her yazı emekçilerin sofrasında
bir dilim daha ekmek olacaktır. Onların bebelerinin sütü
olacaktır. Alın terlerinin karşılığı olacaktır.

“

Bize göre, yaşadığımız bu süreçten alnının akıyla
çıkanların, bütün övgüyü, alkışı hak edenlerin başında
işçi sınıfı gelmektedir. Emekçilerin fedakârlığı, çabası,
özverisi olmasaydı, insanlık bu salgın koşullarını çok
daha ağır bir şekilde yaşardı. İşçi sınıfı canı pahasına
üretmeseydi, ekonominin çarkları dönemezdi. İşçiler
ölümüne çalışmasaydı, hayat olmazdı. Bu nedenle, ısrarla
belirtmek istiyorum ki, bütün insanlığın işçi sınıfına,
emekçilere, üretenlere borcu var.

Değerli dinleyenler,

Değerli dinleyenler,
Bütün amacımız, bize inanan, güvenen, çoluk çocuğunun rızkını, alın terinin karşılığını bize emanet eden üyelerimizin refahı ve mutluluğudur. Konuşmamın başında anlattım. Koşullar gerçekten çok çetin. İşimiz çok zor. Ama zoru bozmak, haklarımızı korumak, daha fazlasını almak da bizim işimiz. Biz bunun için mücadele
ediyoruz. Bundan sonra da edeceğiz. Ancak söylediğim gibi, bizim sizin desteğinize, katkılarınıza ihtiyacımız var. Sizlerin buraya gelmesi, bizimle olması da bizim için
büyük bir katkıdır. O nedenle, hepinize katılımınızdan dolayı, bir kez daha teşekkür
ediyor. Saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

Mesut ERTUGAY

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı

Ç

Sayın konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Abdülrezak Altun’u davet ediyorum.
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Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bir önemli hizmetimizi de anlatarak sözlerime son vereceğim. Bakınız, 2017 yılında imzaladığımız MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle ülkemizde devrim niteliğinde bir hak aldık. 150 bine yakın üyemiz için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası maddesini sözleşmeye koyduk. Artık Türk Metal üyeleri,
daha önce önlerinden bile geçemediği özel hastanelerde tedavi oluyor. Ceplerinden
de tek kuruş çıkmıyor. Bakın, elimizdeki son verilere göre, 2017 yılından bu yana 25
binden fazla ameliyat, 1,5 milyondan fazla tedavi hizmeti yapılmıştır. Son eklediğimiz diş paketinden bine yakın üyemiz yararlanmıştır. Pandemi döneminde, sözleşmeye koyduğumuz ek maddeyle Covid-19 virüsüne yakalanan üyelerimiz sigortanın kapsamına alınmıştır ve bütün bunlar yaklaşık 400 milyon liraya mal olmuştur.
Ancak üyelerimizin cebinden tek kuruş çıkmamıştır.
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“Türkiye’de
Yerel Basın ve Sorunları”

Konuk Konuşmacı

Prof.Dr. Abdülrezak ALTUN
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
n 1964 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo
Televizyon Bölümünde tamamladı.
1985 yılında Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, mezun olduğu okula
Araştırma Görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent unvanını aldı.
2010-13 yılları arasında Muğla Üniversitesi’nde görev yaptı. Üniversitelerde rektör danışmanlıkları, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Basın Müşaviri, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünde Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak
atandı. Aynı yıl dekan yardımcısı olarak görevlendirildi. 2014 yılında profesörlüğe yükseldi.
Altun, 15 Ekim 2015 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev
yapıyor.
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Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Öncelikle bu denli belagati güçlü birinin ve iyi hazırlanmış bir sunumun ardından konuşuyor olmak açıkçası oldukça güç. Umarım
ben de en az Sayın Başkan kadar sizin dikkatinizi ayakta tutabilecek birtakım konulara değinme şansı bulurum.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak yazmışlar ama öncelikle biraz
kendimden bahsederek başlamak isterim. Ben de mesleğe gazeteci olarak başladım
ve değerli Atilla Özsever’in isminin yanına öğretim üyesi/gazeteci yazmışlar, kıskandım açıkçası. Benimkine de gazeteci diye yazılsaydı diye düşündüm. Ben de kendimi
öncelikle gazeteci olarak ifade etmeyi doğru bulurum. Akademik olarak basın ekonomisi ve işletmeciliği alanında çalışıyorum. Bugünkü sunumum da biraz bunun üzerine olacak. İlk başta sevgili Mesut Ertugay’ın da ifade ettiği biçimiyle bana da ‘Türk
Metal Sendikası’nın bir yerel medya kurultayında konuşma yapar mısınız’ diye öneri geldiğinde, Erencan burada zannediyorum, ilk onunla konuştuk, ben de “Niye” diye
sordum. Esbab-ı mucibesini burada kavradık.
Aslında hak örgütlerinin medya kuruluşlarıyla kurması gereken, kurduklarında
nasıl sonuçlar elde ettiklerini gösteren iyi bir birlikteliğin de tanığı olduk. İlk elden bu
konuda da bilgilenme şansı buldum. O nedenle davetlerinizden dolayı ben de özellikle teşekkür etmek isterim. Konuşmam biraz provakatif gelebilir. Emin olun “Öf, Hoca
gene çıktı ve kavramlardan söz edecek, böyle saatlerce. Bir de slayt hazırlamış”’ diye
düşünmeyin. Eğer itirazlarınız, paylaşmak istedikleriniz, katılacaklarınız varsa, her
saniyesinde katılmanızı da beklerim.

Bir açış konuşmasında daha çok aslında biraz provoke edici bir konuşma yapmayı planladığımı belirttim. O nedenle de sizinle bazı dokümanları paylaşacağım. Yerel
medya meselesi 81 yılında Basın Yayın Yüksekokulu’na girdiğimde de gündemdeydi,
sürekli gündemde. O kadar çok yerel medya eğitim seminerine katıldım ki çeşitli konularda. Burada pek çok arkadaşla çeşitli biçimlerde karşılaşmışızdır. Konuşa konuşa
aslında gördüğümüz, tahmin ettiğiniz birçok şeyin de üstümüze doğru geldiğini gördük.

Çok bildik bir sahne, hatırlıyorsunuzdur Cem Yılmaz’ın Gora filminden. Filmin çeşitli zamanlarında ortaya çıkıp “Bir cisim yaklaşıyor efendim” diyen bir karakter, sürekli. Bunu özellikle kullanmak istedim. Yerel medya ile ilgili birtakım şeyler konuşuyoruz, konuşacağız ama sürekli bir cismin yaklaştığını da hep gördük. Türk Metal
Sendikası ile işbirliği bağlamındaki gazetecilerin, yani bu salonda bulunan arkadaşların, çok farklı bir yerel medya grubunu temsil ettiklerini de bu arada ifade etmek ve
altını çizmek gerekiyor. Bir kere zaten burada bulunan yerel medya temsilcileri, geldikleri yerler, bulundukları, faaliyet gösterdikleri şehirler itibarıyla gelişmiş, Türkiye
ortalamasına göre gelişmiş bir sosyoekonomik, sosyokültürel iklimin içinden geliyorlar. Bunu ifade etmekte zannediyorum bir sakınca yoktur. Geneli itibariyle konuştuğumuzda çok ciddi ekonomik ve politik problemlerle karşı karşıya olunduğunun altını
çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bunlar günlük hayatta hep konuştuğumuz genel
geçer şeyler.
Bizim sektörümüzde de ya da iletişim alanındaki eğitimde de “gazetecilik ölüyor
mu” sorusunu sıkça tartışıyoruz. Pek çok öğrenci açısından “Hocam gazeteciliği yazmak istiyorum ama gazetecilik de artık işlevi kalmadı” gibi şeyler üzerinden konuşuluyor. Aslında şunun altını çizmek gerekiyor. Basılı gazetenin öldüğünü kabul edelim.
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Biraz önce o bir cisim yaklaşıyor demiştik ya bir cisim yaklaşıyor ve kağıt zannediyorum ömrünü dolduran bir materyal olacak önümüzdeki günlerde. Ama insanların, kurumların, toplulukların, insan yaşamı devam ettiği sürece de haberin ihtiyacının ortadan kalkmayacağı açık. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek gerekiyor. Gazetecilik
ölüyor mu? Gazete ölüyor ya da yeni teknolojiler yeni fırsatlar doğuruyor ama gazetecilik ölmüyor, habercilik ölmüyor. Öncelikle onun altını çizmek yararlı olur diye düşünüyorum.
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Özellikle iletişim alanına, gazetecilik alanına özgü çalışmalarıyla da tanınan, Journo’nun web sayfasını takip edenler vardır. Orada, “İnsanlar hala neden gazete alıyor”
araştırmasının ilginç bir sonucu var: “Mangal yakmak için.” Biraz ironik ama benzer,

bunu destekleyen bir şey ifade etmeme lütfen izin verin; gazeteci olduğumu söyledim.
Gazetecilik bölümünde öğretim üyesiyim, İletişim Fakültesinde dekanım. Özel yaşamıma dair bir bilgi. Annem var, Allah selamet versin 90 yaşında. Bakımına gündüz
bir kadın arkadaş yardımcı oluyor, akşamları da ben kalıyorum yanında. Evde temizlik yapmışlar, ablamlarla beraber. Telefon açıyorlar ki “Evde hiç gazete yok mu” Mutfak raflarının, dolaplarının üstüne sereceklermiş. Dedim ki, yok. Şöyle bir şey üstünden belki kınayabilirsiniz. Hakikaten o kadar uzun zamandır gazete almadım ki, ama
haberden habercilikten mahrum kaldım mı diye bakıyorum, hayır. Sabahları bir hizmet aracı tahsis edilen kamu görevlilerinden biriyim. Önceden sabahları arabaya gazete takımı konurdu, şimdi yok. Biz artık yol boyunca, işyerine varıncaya kadar ne olduğunu ne bittiğini, hem kişisel haberlerimizi hem de güncel kamuoyuna dair bilgileri
cep telefonundan ediniyoruz. Gazete ölüyor bir yandan. Bunların hepsini biraz sonra
bir noktaya bağlayacağım.

Dijital teknolojiler meselesini konuşuyoruz. Özellikle hedef kitlelerin yani okuyucuların ve haber tüketicilerinin bu işe ne kadar uyumlandıkları konusu da problemli olmakla beraber, Türk Metal’in basın ofisinde çalışan mezunlarımızdan Uğur Polat
dünkü sohbetimizde sendika faaliyetleri ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden haberleşmenin ne kadar etkili ve hızlı sonuçlar verdiğine dair pek çok örnek anlattı. Biliyorsunuz dijital teknolojiler en çok iletişim alanını etkiledi. Neden etkiledi diye soracak
olursanız içerik üretiminde hız ve çeşitlilik konusunda etkiledi en çok. İçerik sunumunda, zaman ve mekândan bağımsızlığı sağladı.
Şöyle bir baktığımda, aralarında yaşı benim yaşıma denk pek çok arkadaş görüyorum. En azından saç renginden. Evvelden gazeteler basılırdı, yerel gazeteler kime dağıtılacak, kime satılacak, valiye, belediyeye gönderilirdi. Ama hakikaten o yerel kitleye
nasıl ulaşıyordu diye baktığımızda, dağıtımda çok fazla bir başarı olduğunu söylemek
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güçtü. Ama şimdi erişim diye bir kavramdan söz ediyoruz. Bu nokta önemli. Küreselleşme kavramını duymuşsunuzdur. Şimdilerde “glocalization” kavramı da çok sık kullanılıyor. Küresel yerelleşme ya da küreyerelleşme. Aslında daha önce yerel medyanın
okuyucuları ya da tüketicileri yereldeki insanlardı ama artık yerel medyanın tüketicileri, dijital teknolojilere uyum sağlayanlar açısından söylüyorum; sadece Türkiye’nin
her yerindekiler değil, dünyanın her yerindekiler. Hele Türkiye’de çok güçlü hemşerilik duygusu, hemşerilik aidiyeti nedeniyle bu ilginin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Pek çok yerel basın kuruluşunun özellikle internet üzerinden yapılan yayınlarının daha önce basılı gazeteler üzerinden ulaşanlardan çok daha geniş bir kitleye
ulaştığını ifade etmek mümkün.
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İstatistiklerden herkes haberdar. 2020 istatistikleri biraz önce Sayın Başkan veciz bir şekilde ifade etti; “Rakamları şüphe ile karşılanan TÜİK” diye, ama bir şeyi de
veri olarak kabul etmek durumundayız. TÜİK rakamlarına göre, gazete ve dergi sayısı
yüzde 13,5, gazete ve dergilerin yıllık tirajı da yüzde 20,9 azaldı. Bunun zaten böyle olduğunu bu salonda bulunan herkes biliyor. Özellikle Covid-19 sürecinde eve kapanma
ile beraber dijital teknolojilere adaptasyon ve onlardan yararlanma konusundaki süreçleri hep birlikte yaşadık, deneyimledik. “Nomofobi” diye bir kavramı duymuş olanlar vardır. Nomofobi kavramı şu “No Mobile” yani cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu. Terim, İngilizce “no-mobile-phobia” sözlerinin kısaltılmasından oluşur.
Bundan yoksun kalma duygusu. Salonda akıllı telefonu olmayan var mı? Yok. Şu anda

“

En temel sıkıntılardan biri yerel medya sektöründe ya da
medya sektöründe faaliyet gösteren kurumların, medya
faaliyetlerinden gelir elde etmeleri ve buna bağlı olarak
da güçlü, sürdürülebilir işletmelere dönüşmeleri. Belki
de tartışmanın nereye gideceğini tahmin ediyorsunuz.
Bağımsızlık ve özgürlük meselesine doğru ilerlemenin
temel yolu da buradan geçiyor.

bile bakma ihtiyacı hissetmiyorum diyen var mı bilmiyorum. Sürekli elimizin altında
ve sürekli ona bakma ihtiyacı hissettiğimiz, bununla öyle bir bağlılık geliştirdiğimiz bir
dönemi yaşıyoruz. Artık bunun üstünden okunduğu, bunun üstünden bakıldığı, bunun üstünden haberleşildiği, bunun üstünden bilgi edinildiği düşünüldüğünde, bu süreçlere nasıl adapte olunacağına dair bir şeyler yapmak lazım yerel medya olarak.

Diğer önemli konu finansman ve sürdürülebilirlik ve güçlü iş modelleri meselesi ki,
biraz sonra bunun üzerinde biraz daha ayrıntılı duracağım. En temel sıkıntılardan biri
bu yerel medya sektöründe ya da medya sektöründe faaliyet gösteren kurumların,
medya faaliyetlerinden gelir elde etmeleri ve buna bağlı olarak da güçlü, sürdürülebilir
işletmelere dönüşmeleri. Belki de tartışmanın nereye gideceğini tahmin ediyorsunuz.
Bağımsızlık ve özgürlük meselesine doğru ilerlemenin temel yolu da buradan geçiyor.
Bir diğer konu da insan kaynağı sorunu. Dilek hocam da burada. İki iletişim fakültesinin dekanı olarak varız ama diğerleri de burada olsaydı aynı şeyi söylerdi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye’nin nüfusunun yüzde 58’i 25 yaşın altında. Biliyorsunuz
bu pek çok yerde çok önemli bir zenginlik olarak ifade ediliyor. Ancak aynı oranda da
birtakım başka sıkıntıları doğuruyor. Mesela istihdam ve eğitim. İstihdam, genç nüfus açısından en önemli problem. Hadi biraz iğneyi kendimize batıralım, eğitim alanında ciddi sorunlar var ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli olduğunu
düşündüğümüz bir kısım insan kaynağı var ama bu insan kaynağı maalesef yerel düzeydeki medya kuruluşlarında etkin biçimde görev alamıyor, almıyor.
Bir diğer bir husus, dolayısıyla bütün bunların toplamı belki. İfade özgürlüğü önündeki engeller ki, bu ağırlıkla ve belki de tamamen medya sektörünü ilgilendiren konu-
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Yerel medyanın bazı sorunları açısından yine salondaki temsilcileri belki dışında
tutmak gerekiyor. İzmir’den, Bursa’dan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Bu konulara
ve başka illerden gelenler de içinde bulundukları koşullar, finansman ve özellikle işletme anlayışı itibarıyla bu tür meselelere adaptasyon konusunda çok ciddi ilerlemeler
gösteren kurumlar olduğunu belirteyim. Teknolojik dönüşüme ayak uydurma meselesi bakımından, bütün yerel medyayı düşündüğümüzde Türkiye’deki çok da homojen
bir yapıdan söz etmek mümkün değil.

lar. Bunlar sorun alanları ve bunları konuşabileceğimiz ya da bunlar üstünde düşünebileceğiniz birtakım hususlarda bilgiler vereceğim size.

Pandemi yılında yani 2020’de, evde geçirilen zaman arttığı için televizyon izleme
alışkanlıklarında inanılmaz bir artış var. Pandemi öncesinde de dünya ortalamalarının çok çok üstünde bir televizyon izleme alışkanlığımız vardı. Pandemi nedeniyle iyice katlanmış durumda. Neredeyse 8 saatlere varan bir ortalama günlük televizyon izleme süresi artık yaygın bir hale geldi. Bu da özellikle reklam ve medya harcamalarının
artmasını sağladı.
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Burada iki kavramın farklı olduğunu ifade etmek isterim. Reklam harcamaları ile
medya harcamaları. Reklam harcamaları firmaların, medya kuruluşlarına verdikleri reklamlar karşılığı medya kuruluşlarına ödedikleri ki, “Madem insanlar evlerinde
oturuyorlar ve medya içeriklerini tüketiyorlar, dolayısıyla reklam vermeliyiz” diye aslında krizin bir ters etkisi gibi görülebilecek bir durum yaşandı. Gazeteci arkadaşlardan medya kuruluşlarının finansal işlerine bakanlar da vardır aranızda. Reklam süreleri artmakla birlikte, reklam ücretleri düştü. Reklam yayınlama kapasiteleri artsa da
reklam geliri önemli oranda düştü sanırım. Konuşmama hazırlanırken onun ayrımını
yapan bir veri bulamadım. Bu nedenle biraz spekülatif konuşuyorum.
Bir diğer kavram medya harcamaları. Medya harcamaları dediğimiz şey, aslında
bizim özellikle dijital araçların başında vakit geçirirken kullanma bedeli olarak ödediklerimiz. Her birimizin internet paketlerimiz, telefon ücretlerimiz, özellikle televizyon yayınlarını izlediğimiz platformlar vs. için ödediklerimiz bu toplamı oluşturuyor.
14 milyar TL civarındaki bu rakamın içinde önemli kısmı erişim hizmeti ya da platform
hizmeti sağlayan firmaların gelirlerinden oluşuyor. Yani bunu, tamamı reklam ücretleri ve dolayısı ile medyaya akan hususmuş gibi düşünmeyin.
Biliyorsunuz medya kuruluşlarının neredeyse tek gelir kaynağı reklam gelirleri.
Bu işi hakkıyla yapanlar açısından söylüyorum. Çeşitli gelir modellerinden söz ediyor,
sponsorluk gelirlerinden, abone gelirlerinden, satış gelirlerinden vesaire ama bunların
devenin kulağının ucundaki tüy kadar bile olmadığını zannediyorum sizler yaşayarak
çok daha iyi biliyorsunuz. Biraz önce söyledim insanlar bilgiye ve eğlenceye mobil cihazlarla erişiyor.

Yani insanlar akıllı telefonlarıyla günlük yaşamlarını geçiriyorlar bu temel bir veri.
Ondan ayrı kalmıyorlar. Sürekli olarak hem kişisel hem de kitle iletişimi bağlamında
bunu çok kullanıyorlar. Yerel medya kuruluşları için teknoloji yatırımı, teknolojik dönüşüm ama sadece yerel ile sınırlı değil, dünyanın her yerinde kendi bölgeleri ve haberleri ile ilgilenen herkese de erişebilme imkanı sağlayan bir durum bu. Televizyon
izleme oranlarının arttığını belirtmiştik. Aramızda yerel televizyoncular da var. Ama
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2019’da günde 3-4 saat akıllı telefonlarla vakit geçiriyormuşuz. 2020’de bu 4 saate
çıkmış. Endonezya, Brezilya, Hindistan ve Meksika, Arjantin ve Güney Kore’nin ardından 7. sıradaymışız. Bu tabii bir yandan farklı farklı okumalara yol açabilir. Bir bu kadar çok vakit geçirdiğimize göre, teknoloji firmalarına ödediğimiz yararlanma ücretleri artıyor. Bu kadar çok vakit geçirdiğimize göre bir başka açıdan baktığımızda bunun
içinde izleme ve okumaya yani tüketmeye uygun bulduğumuz birtakım içerikler olması gerekiyor ki, insanlar bu kadar saat bunun içinde dolaşsın. Şu an en yaygın şey
işte ‘TikTok’ videoları vs. gibi birtakım şeyler. Belki burada yerel medya kuruluşlarının internet sayfalarındaki haberlerin, fotoğrafların içerikleri niteliğine dair de konuşmak gerekebilir.

özellikle bu akıllı telefondan ya da internet üzerinden ulaşılan içeriklerin önemli bir
kısmını video yapımları oluşturuyor. Bu yapımların teknik ve içerik açısından kaliteli olma zorunluluğu önemli bir sorun. Çünkü çok tık alacaksınız, açılacak görüntü
net olacak, açısı uygun olacak vs. Yapım maliyeti nedeniyle yerel televizyonların içeriği ağırlıkta canlı stüdyo yayınlarından, ucuz telifli yapımlardan oluşuyor. Bu nedenle
de daha az izleyici daha az gelir söz konusu oluyor. Yerel televizyonların pek çoğu özellikle uydu platformları üzerinden sadece yerelde değil hatta dünyanın her tarafında izlenebilir hale geldi. Ama en kolay yapım yöntemi bu ve buna ulusal televizyon kanalları da dahil. Ana haber bülteninin sonrasında her konuda görüş belirtmeye yetenekli
bazı gazeteci arkadaşlar toplanıyor ve neredeyse 21’den 1’e kadar bir yayın doldurma
tarzı var. Onun ağırlıklı kısmı halkı bilgilendirelim değil daha çok ucuza insan bulmaktan geliyor. Herhangi bir yapım maliyeti yok, post-prodüksiyon vs. gibi şeyler yok. Yerel kanallar da yapım maliyetleri nedeniyle bu nitelikteki yayınlara yöneliyor. Belki
daha yerel nitelikli içerikleri oluşturmak konusunda bir üzerine düşünmek gerekebilir. Bence en önemli problem bu.
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Sayın Başkanın konuşmasına tekrar döneceğim. Vurgusu çok önemliydi. Bir hak
örgütüyle hak mücadelesinde önemli yeri olan bir alanın basın kuruluşlarının, medya
kuruluşlarının bir arada olması fikri ile çok önemli bir sonuç elde edilmiş. Bu etik açıdan da düşünüldüğünde çok doğru bir nokta olarak duruyor. Ama medya kuruluşlarının ayakta durabilmek için çok farklı, çeşitli gerekçeleri olabilir. Medya kuruluşlarının
bir sürü gerekçeyle, çok farklı güç yapılarıyla, farklı ilişkileri olduğunu biliyorsunuz.
Salondan biri “Hocam ne demek istiyorsunuz” diye sorarsa, yani bir sınıf ortamında
olmamakla beraber kendisine “Siz gözlerimin içine bakın ne demek istediğimi anladınız” der bırakırım. Hepimiz anlıyoruz bunu.

Bu sözü duyan var mı? İnternette daha ağırları var. Ama internette “search” ettiğinizde bizim yöreye -ben Artvin-Şavşatlıyım- özgü bir deyim olduğunu da görürsünüz. “Beyle bostan ekenin hıyarı eğri biter, ağayla bostan ekenin hıyarı eğri biter”
sözünü çok kullanırlar. Başka yörelerde daha ağır biçimde de ifade ediliyormuş. Biz siyaset bilimi, güç, iktidar ilişkileri vesaire gibi birtakım şeyleri okuyoruz ama Türk insanının geleneksel kültür ile yoğrulmuş ferasetinden kaynaklı bu söz, bir sürü siyaset
bilimi kitabının anlattığı bir şeyin özeti gibi geliyor bana. O nedenle kullandım. Aslında bir bağımsızlıktan söz ediyorsak hakikaten o bağımsız duruşu sağlayacak bir sürü
faktörü bir araya getirebilmek gerekiyor. Bir nedenle bir güç ilişkisi ile ya da bir güçle
birlikte hareket etmeye başladığımız andan itibaren, o güç noktası burada ağa kavramıyla ifade ediliyor, mutlaka sonunda bu oyun farklı biçimlere evriliyor.

Aranızda gazetelerden gelen ve resmi ilanlarla hayatını sürdüren basın çalışanları
olduğunu biliyorum. Basın İlan Kurumu’nun Basın Ahlak Esasları adlı kuralları var. Biliyorsunuz, etik konusunun en temel ayırıcı özelliklerinden birisi, etik düzenlemelere
aykırı davrananlarla ilgili bir yaptırım olmamasıdır. Etik konusuna şimdi girersek çıkamayız ama etik kuralları ya da etik düzenlemeleri diğer hukuk kurallarından ayıran temel özelliklerden biri, yapılmaması gereken ya da nasıl davranılması gerektiğine dair bir sürü konuyu düzenler. Ama sonunda buna aykırı davranırsanız ne olur?
Bir cezai yaptırım ile karşılaşmazsınız. Meslektaşlarınız sizi kınar, hitap ettiğiniz kişiler olumsuz duygularını belirtir vs. Ancak bir ceza söz konusu değildir.
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Türkiye’de devletin medya alanına ilişkin görevleri; düzenlemek, desteklemek, kolaylaştırmak olarak özetlenebilir. Pek çok devlet kurumunun Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde giderek yerel medya üzerine yoğunlaşan bazı fonksiyonları var. Bunlar 2020
itibariyle çeşitli biçimlere evrilmiş durumda. Bu arada, yine Dilek Hocamla beraber Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi olduğumuzu da ifade edeyim. Özellikle yerel gazeteciler, yerel gazeteler açısından önemli bir kurum. Yerel medya açısından sorunun ne
olduğunu, devletin bu kapsamda nerede durması gerektiğini biliyoruz. Düzenleyecek,
destekleyecek ve süreci kolaylaştıracak. Ama maalesef, bu güç ilişkisinin dengesizliğinden yola çıkarak -bu salondakileri tenzih etmek gerekiyor öncelikle- ama medya
tarafından sırtını dayamak, kurtarılmayı beklemek ya da medet ummak durumuna
dönüyor iş. İş bu noktaya doğru evrildiğinde de tam da aslında ağanın istediği durum
ortaya çıkıyor.

Basın İlan Kurumu’na bir şikayet söz konusu olduğunda ise Basın İlan Kurumu bu
ilkelere göre bir değerlendirme yapıp gazetelere resmi ilan kesme cezası veriyor. Bunun örneklerini yaşayanlar da vardır belki aramızda. Bu hep tartışmalı bir konu oldu.
Böylesi bir yapı ile yani ağırlıkla Basın İlan Kurumu’nun verdiği ilan yayınlama ücretleri ile ayakta kalma durumunda olanlar için ya da böylesi bir yapıdan medet umma söz
konusu olduğunda ortaya çıkan tablo farklılaşıyor.

“
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Haber, medya içeriği ucuz bir ürün değildir. Emek olarak
da ucuz bir ürün değildir, fotoğraf çekmek için de ucuz
bir ürün değildir. Olay yerine gidiyor, geliyor oluşunuz
bunun için harcadığınız zaman, bindiğiniz otomobilin
yakıtı vs. her şey pahalı, ama nasıl olacaksa hakikaten
yerel, hakikaten özgün ve hakikaten yaratıcı olabilmenin
yöntemlerini bulmak gerekiyor.

Türkiye’de özellikle basın alanındaki kamu kurumlarının gelişimine dair kısa bir
bakış attığımızda, 1920 yılında kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü, Başbakanlık Basın
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne dönüşüyor. 1950’lerde Demokrat Parti zamanında gazetelerin resmi ilanlarla beslenmesi meselesi ortaya çıkınca, 1960 ihtilalinden
sonra 1961’de Basın İlan Kurumu kuruluyor. Bunların hepsinin bir sürü ayrıntısı var.
Bildiğinizi biliyorum, o nedenle hızlı geçiyorum. En nihayetinde de 2018’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kuruldu ve biliyorsunuz Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nü ve faaliyetlerini içerdi. Basın İlan Kurumu ayrı bir yasayla
kurulduğu için şu anda ilgili kurum olarak görülüyor. Basın kartları ile ilgili düzenlemeleri önceki dönem ve sonraki dönem itibarıyla yakından takip eden bir gruba hitap ettiğimi düşünerek, yine birtakım ayrıntıları dışarıda bakıyorum, nasıl bir noktaya
geldiğini sizler biliyorsunuz.
İletişim Başkanlığı’nın görev tanımından şöyle bir paragrafı da sizinle paylaşmak
isterim: “Yerel ulusal ve uluslararası medya pek çok açıdan Başkanlığımızla ilişkili bulunmakta, çalışma alanları kesişmektedir. Uluslararası medya ve düşünce kuruluşlarının yakından takibi, çıktılarının değerlendirilmesi, analizi, raporlanması ve duyurulması…” Bunlar hep Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden
devralınan görevler. “Basın kartı ve akreditasyon gibi rutin işlemlerin ve bu süreçlerin
geliştirilmesinin yanı sıra meslek mensuplarının eğitimleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kitle iletişim araçlarında eğitici-öğretici, ufuk açıcı içeriklerin artırılmasına dönük çabalar, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.” Temelde böyle bir yapı
içinde, bağımsızlık ve ifade özgürlüğü kavramlarının nasıl işleyeceğini sizin deneyiminize bırakıyorum.
Güncel verilerden birini daha burada paylaşmak isterim. 2021 Şubat’ında yayınlandı ilan ve reklam tutarlarında 2019 ve 2020 yılı karşılaştırmaları. Biliyorsunuz, 2019 yı-

Peki, nasıl kurtuluruz? “Asiye Nasıl Kurtulur”a geldik, yani bu işten nasıl çıkarız. Bu
aşamada dijitalin olanaklarını iyi gözden geçirmek gerekiyor. Hakikaten yerel, hakikaten özgün ve hakikaten yaratıcı içeriklerle yayın yapmak lazım. Bu kopyala-yapıştır
meselesi maalesef hepimizin önemli bir problemi. Haber, medya içeriği ucuz bir ürün
değildir. Emek olarak da ucuz bir ürün değildir, fotoğraf çekmek için de ucuz bir ürün
değildir. Olay yerine gidiyor, geliyor oluşunuz bunun için harcadığınız zaman, bindiğiniz otomobilin yakıtı vs. her şey pahalı, ama nasıl olacaksa hakikaten yerel, hakikaten
özgün ve hakikaten yaratıcı olabilmenin yöntemlerini bulmak gerekiyor.
Biraz önce de değindim “gazeteyi mangal yakmak için alıyorlar” sonucunun da
içinde bulunduğu araştırmayı takip etmenizi yani bir incelemenizi isterim. Emre Kızıl-
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lında Basın İlan Kurumu’nun görev alanlarına giren medya kuruluşlarına -ki gazeteler
sıklıkla tartışmalıdır, gazete internet ortamında yayınlanıyorsa ne olacak basılı olmalı mıdır vs. bu konuda birtakım tartışmalar var- 2019 yılında 415 milyon 718 bin 804
lira, 2020 yılında da 416 milyon 182 bin 904 lira aktarılmış. 2020’de 2019’a göre artış
0,11 civarında yani neredeyse hiç değişmemiş durumda. Bu rakamın da yüzde 70’i tirajı
50 binin üstünde olan ve İstanbul merkezli, ulusal / yaygın diye tarif edilen gazetelere
akan rakam. Yani yerel medya kuruluşlarının, etkili, güçlü, finansman yapısı oturmuş,
örgütsel yapısı güçlü, teknolojiye, insan kaynağına yatırım yapan vs. olmasını bekliyorsak ve bu konuda devletten de destek bekliyorsak, ortada olanlar bunlar.
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kaya, Hürriyet Gazetesi’nden bir arkadaş. Bu dijital habercilik gazetecilik ya da bu dijital verilerin işlenmesi konusunda çok çalışmaları var. Vakti olanlar onun çalışmalarına bir göz atsınlar. Haber yapmak anlamında değil, gazeteciler her şeye habermiş gibi
bakarlar. Bunları haber yapılabilir mi diye okumayın, bunları aslında kendi işinizi nasıl
dönüştürebilirsiniz diye bakın lütfen.
Şöyle temel bir problem var. İşçiler medyaya ihtiyaç duyuyor, medya kuruluşlarının sorumluları da “madem ihtiyaç duyuyorlarsa, bizi ayakta tutsunlar” diye bakamazlar. İşçiler bir de bizi (medyayı) ayakta tutmaya kalkarlarsa, onlar da dibe doğru
gitmeye başlarlar. Biraz önce söylediğim güç odaklarından biri olmaya başlarlar. Biz
bir ortak yaşamdan söz edeceğiz, ama biz de kendi ayaklarımızın üstünde durabileceğimiz, özellikle ekonomik açıdan enini boyunu bilen, kaynaklarını geliştirebilen bir
yapıya evrileceğiz. Burada şu çalışmayı dikkatinize sunmak isterim: “Türkiye’nin haber çölleri” diye bir araştırma, 973 ilçeden 1,1 milyon haberi taradık, üç haritayla anlatıyoruz. Ayrıntılarına bakın. Türkiye’nin önemli sayıdaki yerleşim biriminden hiç haber
yansımıyor hiçbir medya kuruluşuna. Öyle bir insan topluluğu düşünün ki, orada başkalarını ilgilendirecek hiçbir şey yok. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani gazetecilikte bir bakış açısından söz ediyoruz ya, önemli olan haber yapma isteği. Herhangi
bir biçimde mutlaka orada bir çiçek, bir böcek de olsa mutlaka başka insanlara duyurulacak bir şey bulunabilir. Ama maalesef yerelde çalışan gazeteci arkadaşların belki
de o mesleki bir deformasyon, vali, belediye başkanı ve vesairenin dışına çıkabilmek
konusunda çok da istekli olduklarını maalesef en azından ben düşünmüyorum. İncelemenizi öneririm.
Bir insan kaynağı meselesinden söz etmiştim. Salonda katılımcılar arasında nasıl
bir görünüm var bilmiyorum, bütün olumsuzluklardan, Türkiye’de yükseköğretim ku-

“

Şöyle temel bir problem var. İşçiler medyaya ihtiyaç
duyuyor, medya kuruluşlarının sorumluları da “madem
ihtiyaç duyuyorlarsa, bizi ayakta tutsunlar” diye
bakamazlar. İşçiler bir de bizi (medyayı) ayakta tutmaya
kalkarlarsa, onlar da dibe doğru gitmeye başlarlar.
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rumlarının durumundan bahsedebiliriz. Ama bir gelişme olduğunu kabul etmek gerekiyor. Şu anda 33 tanesi devlet üniversitelerinde, 37 tanesi de özel üniversitelerde olmak üzere 70 tane İletişim Fakültesi var. Sadece medya sektörüne eleman yetiştirenler
anlamında söylüyorum. Sadece iletişim fakülteleri değil, böyle bakmak çok doğru değil çünkü. Güzel sanatlar fakültelerinden, mimarlık, tasarım fakültelerine varıncaya
kadar yani çok çeşit başka fakültelerin altında, geçen seneki bir sunumdan hatırladığım 450’yi aşkın program, doğrudan üniversite sınavıyla öğrenci kabul eden birimler
mevcut. Yani iletişim tasarımından fotoğrafçılığa, medya ve iletişim çalışmalarına kadar pek çok eğitim programı var. Bütün bu toplamdan her yıl yaklaşık 12 bin civarında mezun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerel medyada kaliteli insan kaynağı meselesini hep tartışıyoruz. Özellikle iletişim eğitimi ile uğraşan biri olarak şunu da kabul
ediyorum ki, bizim yetiştirdiklerimiz de çok allame-i cihan değil. Ama en azından anlaşılıyor ki, bu hevesi olanlar ortalıkta dolanıyorlar. Ama fikir işçilerinin eğitim durumlarına baktığımızda, ilköğretim ve lise 4180, iletişim fakültesi mezunu olan 1199. Bunlar daha çok büyük medya kuruluşlarında. Yani 21. yüzyılda medya sektörünün önemli
bir kısmının eğitim durumu da bu. Lise eğitimi görenler başka ülkenin çocukları değiller. Onlar da istihdam edilecek ama bu bir yandan eğitim durumunu gösterdiği gibi aynı
zamanda da medya kuruluşlarının istihdam kapasitelerini gösteriyor. Mümkün oldu-

ğunca birden fazla işi yaptırma konusunda bütün medya kuruluşları belki de biraz önce
söylediğim ekonomik gerekçelerle, çok az sayıda elemanla çalışmaya gayret ediyorlar.
Bu durum da sektörde sendikalılaşma meselesini başka türlü bir şeye dönüştürüyor.
Medya sektöründe işçi olma, fikir işçileriyle çalışmanın da hakikaten zor bir şey olduğunu ifade etmek gerekiyor. Ben de Anadolu Ajansı’nda çalışırken Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesiydim. Hep sıkıntılıdır bu tür işler.
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Şimdi tekrar sunuma başlarken gösterdiğim slayta dönelim: “Bir cisim yaklaşıyor.”
Ben size bu sunumda bazı temel veriler sundum. Çok da net bir şey söylemedim, çünkü aslında her şeyi bilen biri olarak ya şöyle yaparsanız iyi olur diyeceğim bir durumda
değilim. Öyle bir beklentiniz varsa, yani bir lider beklentisi, biri gelecek bizi kurtaracak
diye bir beklentiniz varsa, öyle bir şey yok. Tek başına kurtuluştan söz etmek mümkün
değil, ya da tek başına her şeyi çözecek akıllı birinden söz etmek mümkün değil. Sözlerimi, sorunu bu verilerle düşünmenizi isteyerek bitirmek isterim. Teşekkür ederim.

Mesut ERTUGAY

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı

Ç

Sayın konuklar, gazeteci, akademisyen Sayın Prof. Dr. Abdülrezak Altun’a teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak’ın bir mesajını size iletmek
istiyorum. Kendisi konuşmasında dile getirmişti; Xiaomi işyerinde Türk Metal Sendikası’nın örgütlenme sürecinde yaşanan gerginlik ve sıkıntı nedeniyle, kendisi bugün
işverenle görüşmek üzere öğleden sonra otelden ayrılacak. Ayrıca işten atılan ve orada hala direnişini sürdüren arkadaşlarımızla beraber olacak. Bunu anlayışınıza sunuyoruz. Şimdi kahve molası vereceğiz ama öncesinde arkada bir amfi tiyatromuz var.
Orada bir fotoğraf çekilecek. Ardından saat 12.00’de birinci oturum başlayacak.
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I. Oturum

“Türkiye’de
Medya ve Sendikalar”

Oturum Başkanı

Uysal ALTUNDAĞ
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar

Programcılığı Bölümünden mezun oldu.
1999 yılında Ankara’da Balıkçıoğlu Metal Mobilya işyerinde CNC Operatörü olarak çalışma hayatına
başladı. 2003 yılında Gebze EMT Metal Pres A.Ş. işyerinde çalışma hayatını devam ettirdi. Bu dönemde
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.
2005 yılında gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Şubesi 1. Olağan Genel Kurulunda
Şube Başkanlığı görevine seçildi. 01-02 Ağustos 2015 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası 15. Olağan Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterlik görevine, 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Türk Metal Sendikası 16. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Halen bu
görevi sürdüren Altundağ, aynı zamanda TÜRK-İŞ Disiplin Kurulu Üyesi.

Değerli katılımcılar. Öncelikle ben de Türk Metal Sendikası’nın Genel Başkan Yardımcısı olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye’de sendikal örgütlülük ve bunu yürütmek çok zor ama diğer taraftan da
ondan daha zor olan bir konu da yeni örgütlenme faaliyetlerini yürütmek. Sayın Genel Başkanımız konuşmasında ifade ettiler. Son bir haftadan beri Çin menşeli Xiaomi işyerinde bir örgütlenme mücadelesi yürütüyoruz. Çok sıcak geçen son bir haftadan bahsediyorum. Olanlar gerçekten akla zarar şeylerdi. Arkadaşlarımız sendikalı
oldukları için cep telefonlarına gelen bir mesajla iş akitlerinin feshedildiğini ve fabrikayı terk etmeleri gerektiği yönünde bir bilgi aldılar. Bunun üzerinde fabrikada ve fabrika bahçesinde direnişe başladılar. Peki, karşılığında ne ile karşılaştılar? Orada çalışan kadınların kendi özel eşyalarını almalarına bile müsaade edilmeden soyunma
dolapları vidalandı. Dışarıda insanlar, ailelerimiz burada acaba ne durumda diye eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini ziyarete geldiğinde, hemen araya bir çit çekildi fabrika tarafından. Birbirleriyle iletişimleri olmasın diye. Yani endüstriyel üretim kompleksi
adı altındaki bir anlayış sanki Türkiye’de oluşturuluyor gibi hissettik. Orada mücadele
edenlerin yüzde 90’ı kadın arkadaşlarımız. Buradan şunu ifade etmek istiyorum, Türk
kadını güçlüdür. Yani Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan bir kadın neslinden bahsediyoruz. İnşallah biz de bu kadınlarımızla birlikte, yakın zamanda Genel
Başkanımızın liderliğinde zafere ulaşacağız, bundan kuşkumuz yok. Kaynaklarınızı
harcıyorsunuz, insanlarınızı eğitiyorsunuz, tek amacınız sendikal bir düzeni bir işyerine daha sokmak, sendikal bir düzeni bir işyerinde daha var etmek. Bizim amacımız
anayasal hakkımızı kullanıp sendikalı olmak. Xiaomi direnişçilerini buradan saygıyla,
sevgiyle, onlarla gurur duyarak selamlıyorum.
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Bugünkü konuklarımız “Türkiye’de Medya ve Sendikalar” isimli bu panelde sizlere çok değerli bilgiler verecekler. Aramızda Dr. Atilla Özsever var. Kendisi uzun yıllar
gazetecilik yapmış, sendikaları çok yakından takip etmiş, TÜRK-İŞ’imize bağlı Yol-İş
Sendikası’nın da bir süre basın danışmanlığını yürütmüş değerli bir hocamız. Üniversitelerde dersler verdi, doktora tezi medya emekçilerinin sendikalaşması üzerineydi.
1980’lerden 2000’li yıllara kadar değişim ve örgütsüzlük konularına değinecek.
Diğer konuşmacımız Gökhan Durmuş beyefendi. Kendisi Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Genel Başkanı. Biz de zaman zaman TÜRK-İŞ’in Başkanlar Kurulu’na gittiğimizde kendisiyle sohbet etme fırsatı, şansı buluyoruz. Basın emekçilerinin örgütlenmesi konusunda yoğun bir çalışma içinde olan değerli bir sendikacımız. Basının
sendikal örgütlenmeye olan bakış açısını nasıl pozitif yönde değiştirebiliriz derken,
bu mücadeleyi sonuna kadar vermek zorunda olan basın emekçileri de var. Maalesef
olumsuz bir durumun üstüne bir olumsuz bir durum daha buluyoruz ülkemizde. Konuşmasında 2000’lerden günümüze kadar medyada yaşananlar ve sendikasızlaştırma konularına değinecek.
Turgay Türker diğer misafirimiz, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı. Ankara’da
bizi, bizim çalışmalarımızı çok yakın takip ettiğini biliyoruz Sayın Turgay Türker’in.
Hem dernek üyeleri hem de emekten yana tavırlarıyla tanıdığımız değerli bir gazetecimiz, değerli bir dernek başkanımız. O da konuşmasında ekonomi basını ve sendikal
haberlere yaklaşım konusuna değinecek.
Ben sözü fazla uzatmadan, ilk panelistimize sözü bırakmak istiyorum. Sayın hocam Dr. Atilla Özsever. Değerli sunumunuz için sözü size bırakıyorum. Buyurun sayın hocam.

Dr. Atilla ÖZSEVER
Öğretim Üyesi / Gazeteci
n 1948 yılında Ankara’da doğdu. 1967 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirdi. 12 Mart döneminde ordudan

tasfiye edildi. 1974 yılında gazeteciliğe başladı.
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde iktisat eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora derecelerini tamamladı. TÜRK-İŞ’e bağlı Yol-İş Sendikası’nda Basın Danışmanlığı, Adalet Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2003- 2019 yılları arasında da Maltepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Ç

Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, sendikanın kıymetli yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, herkese merhaba diyorum, selam ve sevgilerimi
iletiyorum.

Sunuşumda şöyle bir yol izlemek istiyorum. 1960’lardan 2000’li yıllara kadar medyanın gelişimini ve dönüşümünü çok kısaca ve yaşadığım olaylardan da örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Bu arada, yine kısa olarak gazetecilik yaşamımdan,
sendikalardaki görevimden söz edeceğim.
Gazeteciliğe 1974 yılında TRT Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladım. Daha
sonra tanınmış gazeteciler olan Ayşenur Arslan, Ali Kırca gibi arkadaşlarla aynı dönemde TRT’de işe başladık. TRT’de bir güvenlik soruşturması söz konusuydu. 8 ay
sonra benim hakkımdaki güvenlik soruşturması olumsuz geldiğinden, TRT’deki işime son verildi. Neden böyle bir durumla karşılaştım? 12 Mart 1971 askeri muhtırası ve
darbesi sürecinde, siyasi görüşlerimden ötürü 2,5 yıl cezaevinde kalmıştım. Dolayısıyla, bu olaylar ister istemez TRT’de güvenlik soruşturmamın olumsuz yönde gelmesine
neden oldu ve TRT’den ayrıldım.
O dönemde İsmail Cem TRT Genel Müdürü idi. 1975 yılında Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti işbaşına geldiğinde İsmail Cem’in de TRT Genel Müdürlüğü görevine son verildi. İsmail Cem, bir süre sonra yine 1975 yılında Politika diye bir gazete kurdu, Politika
gazetesinde birlikte çalışmaya başladık.
Politika gazetesinde çalışırken, dünya görüşüm itibariyle işçi sınıfının meselelerine
olan ilgim, duyarlılığım sebebiyle, akabinde sendikada çalışmak istedim. Hem bir yandan sendikada çalışmak, işçi sınıfını daha yakından tanımak hem de sendikal hayat-
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Öncelikle beni böyle bir panele davet ettikleri için sendika yönetimine teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca bir teşekkürüm de sendikanın Genel Başkan Danışmanı çok
sevgili arkadaşım Hasan Tahsin Benli’ye olacak. Onun da katkılarıyla buradayım.

la ilgili olarak akademik bir formasyon sahibi olmayı amaçladım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Sosyal Politika (Çalışma Ekonomisi) dalında doktoraya
başladım.
1977 yılında Yol-İş Sendikası’nda basın danışmanı olarak görev aldım. Yol-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu TÜRK-İŞ’in önde gelen sendikacılarından biriydi. Sosyal demokrat sendikacı olarak tanınırdı ve gerçekten o dönemde TÜRK-İŞ
Konfederasyonuna ve işçi hareketine damgasını vurmuş bir kişiydi. Sendikanın genel
sekreteri Muzaffer Saraç, daha sonra genel başkan oldu. O dönem Mali Sekreter olan
Bayram Meral de daha sonra Yol-İş Başkanı oldu ve akabinde TÜRK-İŞ’in Genel Başkanlığını yaptı. Meral, 2002 yılında da CHP’den milletvekilli oldu.

“
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Türkiye’de 1950’lerden 1980’lere kadar gelen süreçte,
medya patronları mesleki anlamda da gazeteciydi.
Erol Simavi’nin babası Sedat Simavi gazeteciydi.
Gazeteci bir aileden geliyordu ve dolayısıyla gazeteci
olarak, gazetecilerin bir anlamda editoryal bağımsızlığı
dediğimiz, haber yapma özgürlüğüne, patronlar
kendi şahsi çıkarları açısından, yani uğraştıkları, iştigal
ettikleri alanlar açısından bir müdahalede bulunması
söz konusu olmazdı.

Sendikada işe başladığım zaman, sendikanın dergisini ve broşürlerini çıkarıyorduk. Daha önce söylediğim gibi o dönemde Milliyetçi Cephe hükümeti vardı. Milliyetçi Cephe hükümeti, Başbakan Süleyman Demirel’in başkanlığında Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden oluşuyordu. Demirel, Adalet Partisi Genel Başkanı
idi. Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Alpaslan Türkeş de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı idi.
Tabii milliyetçi cephenin sendikal harekete yönelik olumsuz tavırları nedeniyle
Yol-İş Sendikası ile birlikte TÜRK-İŞ’in kimi sendikaları ve işçi hareketi birtakım sorunlar yaşıyordu. O dönem Yol-İş’in Genel Merkezi Ankara Kızılay’da büyük bir binadaydı. Biz, basın bürosu olarak birinci kattaydık. İşçilerin bizleri ziyaret etmesini bekliyorduk. Birkaç tane temsilci bizim birinci kata geliyordu.
Temsilcilerin büyük kısmı 4. katta Bayram Meral’i ziyaret ederlerdi. Acaba neden
Bayram Meral’in bulunduğu kata işçiler bu kadar çok gidiyor diye merak ettik. Bayram
Meral Mali Sekreterdi. Kayseri Yol-İş Başkanlığı’ndan Mali Sekreterliği gelmişti. Sonra öğrendik ki, Bayram Meral’in bulunduğu katta işçiler kendi ekonomik durumları ile
ilgili bilgi ediniyorlar. O zaman Yol-İş Sendikası, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde örgütlüydü ve toplu iş sözleşmesi yoluyla bir “İş Riski Fonu” diye bir fon kurulmuştu. Bu

İş Riski Fonu’na işçinin ücretinden yüzde 2, işverenden de yüzde 3 oranında bir kesinti yapılıyordu. Sonradan bu fonda biriken paralar işçi emekli olduğu zaman, bir bakıma
bir emekli ikramiyesi gibi kendisine ödeniyordu. Dolayısıyla, orada şu gözlemim oldu;
işçi sınıfı öncelikle ekonomik çıkarlarını düşünüyordu. O nedenle işçiler, bizim bulunduğumuz kattan ziyade mali sekreterin bulunduğu 4. kata gidip fonda biriken paraları hakkında bilgi ediniyorlardı.
O dönemde sendikanın dergisini çıkarırken, hem sendikanın hem işçi hareketinin
mevcut iktidara karşı olan tavrı nedeniyle yazılar yazıyordum. Bir gün sendika başkanı Halit Mısırlıoğlu beni çağırdı. Dedi ki, “Ya oğlum, ne yazmışsın öyle.” “Ne oldu başkan”
dedim. “Yahu” dedi, “Senin yazdıklarından Elazığ Şube Başkanı çok rahatsız oldu.” Dedim ki, “Sayın Başkan, ben bir anlamda siyasal durumu analiz etmeye çalıştım. Sosyolojik olarak, sınıfsal olarak meseleye baktım.” Başkan ise, “Bu kadar sert ifadeler fazla
kullanma. Çünkü ben Elazığ Şube Başkanından genel kurulda oy alıyorum” diye konuştu. Dolayısıyla, bir anlamda sendikacıların oradaki ilişkilerinden de nasıl bir süreç
yaşandığını öğrenmiş oldum.

Daha sonra tekrar aktif gazeteciliğe başladım ve 1984 yılında Hürriyet gazetesine
girdim. Hürriyet gazetesine girdiğim zaman arkadaşlar dediler ki “Sakın Nükhet Duru
aleyhine haber yazma.” Dedim ki “Nükhet Duru ile benim ilgim olmaz. Ben ekonomi
muhabiriyim. Magazin olaylarına bakmıyorum.” Ama merak ettim, arkadaşlarımız
niçin Nükhet Duru ile ilgili bir haberde endişe duyuyorlar diye... O zamanlar gazetenin sahibi Erol Simavi ile Nükhet Duru arasında bir arkadaşlık ilişkisi vardı. Bir anlamda Nükhet Duru, Erol Simavi’nin kadın arkadaşıydı. Foto muhabiri arkadaşımız fotoğraf çekiyor, Nükhet Hanım’ın resmi gazetede yayınlanıyor. Fakat biraz sivilceli çıkmış,
daha doğrusu Nükhet Hanım o fotoğrafı o şekilde yorumlamış. Bunun üzerine fotoğraf sivilceli çıkınca Erol Bey’e söylüyor. Erol Bey de arkadaşımızın iş akdini feshediyor.
Arkadaşımız işten çıkarılmış. Yani dediler ki, “Bu olayları bil. Ondan sonra dikkatli ol.”
Şimdi onu şunun için anlatıyorum. Evet, Erol Simavi kadın arkadaşının resminin pek
hoş olmayan bir tarzda çıkması üzerine arkadaşımızın iş akdini feshediyor ama Erol
Simavi aynı zamanda gazeteciliğin dışında tavukçuluk ile uğraşıyor, turizm ile uğraşıyor, birtakım şirketleri var. Hakikaten uğraştığı alanın, yani tavukçuluk alanının çok
ciddi bir ihracat potansiyeli var. Simavi’nin şirketi, neredeyse Türkiye’nin yumurta ihracatının yüzde 70-80’ini kapsayacak tarzda ihracat yapan bir kuruluş. Biz de ekonomi servisinde yumurta haberi yapıyoruz. İşte yumurtanın fiyatı, şu kadar arttı diye.
Yani bir anlamda kendi patronumuzun aleyhine haberler yapıyoruz. Ama Erol Sima-
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Yol-İş Sendikası’ndaki çalışmamdan belli bir süre geçtikten sonra 12 Eylül oldu. 12
Eylül darbesinden sonra Sayın Pevrul Kavlak’ın da söylediği gibi, emek hareketine yönelik çok ciddi saldırılar, hak kayıpları söz konusu oldu. Aslında 12 Eylül cuntasının
yaptığı eylemleri, sermaye sınıfının, uluslararası sermayenin ve onun buradaki temsilcilerinin çıkarları doğrultusunda, emeğe yönelik çok ciddi hak kayıplarına yol açan
bir saldırı olarak düşünmek lazım.

vi’den en ufak bir telefon gelmesi, yazı işleri müdürleri vasıtası ile bizi ikaz etmesi falan söz konusu değil. Yani hiçbir şekilde Erol Simavi, bizim yaptığımız haberler karşısında bir olumsuz bir tavır takınmıyor.
Dolayısıyla şunu demek istiyorum; Türkiye’de 1950’lerden 1980’lere kadar gelen süreçte, medya patronları mesleki anlamda da gazeteciydi. Erol Simavi’nin babası Sedat Simavi gazeteciydi. Gazeteci bir aileden geliyordu ve dolayısıyla gazeteci
olarak, gazetecilerin bir anlamda editoryal bağımsızlığı dediğimiz, haber yapma özgürlüğüne, patronlar kendi şahsi çıkarları açısından, yani uğraştıkları, iştigal ettikleri alanlar açısından bir müdahalede bulunması söz konusu olmazdı. En fazla, en fazla hani ne diyeyim “sevgilisi” ile ilgili bir yazı çıktığı zaman müdahalesi oluyordu ama
ekonomik çıkarlarına bir zarar geldiği zaman herhangi bir şekilde bir tavrı olmuyordu. Bu örneği şunun için anlatıyorum. Daha sonra çalıştığım Milliyet Gazetesi’nde gazetenin patronu Aydın Doğan, POAŞ dediğimiz Petrol Ofisi Anonim Şirketi’ni aldığı
sırada nasıl bir tavır takındı, onu da kısaca değineceğim. Gazetenin, medya patronunun çıkarları açısından nasıl kullanılmak istendiğini anlatmaya çalışacağım.
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Evet, 1960 yılından 1980 yılına kadar gazetelerde kitle haberciliği önemliydi. Kitle
haberciliği, toplumsal sorunlarla ilgili haberlerin yapılması demektir. Özellikle ulusal
basında birinci sayfada 13-14 haber vardır. Bu 13-14 haberin mutlaka, o dönem için
söylüyorum 3-4 tanesi çalışanlarla ilgilidir. Yani işçilerle ilgilidir, memurlarla ilgilidir,
emeklilerle ilgilidir, dar gelirlilerle ilgilidir, esnafla ilgilidir. Yazı işleri müdürlerinin, genel yayın yönetmenlerinin böyle bir tutumu vardı. “Mutlaka kitle haberi verelim arkadaşlar, 3-4 tane haberimiz kitle haberi olsun” derlerdi.
Tabii aynı zamanda basında sendika vardı. Yani bütün büyük kuruluşlar, Milliyet,
Hürriyet, Tercüman, ister sağ, ister solda yer alsın, küçük gazeteler hariç hemen hemen bütün basın organlarında Türkiye Gazeteciler Sendikası örgütlüydü. Genel yayın yönetmenleri aslında işveren vekili pozisyonunda olmasına rağmen, sendika
üyesiydi ve dolayısıyla sendikal haberlere ilgi duyarlardı. Medyanın da tekelci bir yapısı yoktu. Yani, birkaç büyük medya kuruluşu, sektörün tamamına hakim değildi.
Yine daha önce söz ettim, medya patronları gazeteciydi.
Erol Simavi gazeteci kökenli, Ercüment Karacan Milliyet’in sahibi, gazeteci kökenli, Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi Nadir Nadi yine gazeteci kökenli kişilerdiler. Fakat
1980’lerden sonra, özellikle 12 Eylül darbesi üzerine, sendikal harekete karşı çok ciddi bir baskı dönemi başladı ve bu süreçte holdinglerin medyaya girişini görüyoruz.
İlk olarak Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubu, -Libya’da inşaat işleri ile uğraşan bir
gruptu- medyaya girdi. 1982 yılında Güneş gazetesinin sahibi oldular. Dolayısıyla bir
çapraz medya mülkiyeti dediğimiz bir kavram oluştu. Çapraz medya mülkiyetinden
kasıt nedir, çapraz medya mülkiyeti, yani eskiden gazete sahipleri sadece gazetecilik işiyle uğraşırlardı. Fakat medyanın mülkiyet yapısındaki bu yeni değişimle birlikte holding sahibi büyük medya patronlarının televizyonları oldu ve aynı zamanda bir
de banka sahibi oldular, sinai, ticari kuruluşları vardı. Yani çapraz medya mülkiye-

ti dediğimiz böyle bir kavramdır. Dolayısıyla medya patronları sanayi ile ticaretle uğraştıkları için, o sınıfın çıkarları doğrultusunda haberlerin yapılmasına olanak sağlıyorlardı.
O dönemde dört büyük medya grubu vardı: Aydın Doğan grubu, Dinç Bilgin grubu, Mehmet Karamehmet Çukurova grubu, Ciner grubu. Bu gruplar, medyanın yüzde 84’üne sahipti. Yani birkaç büyük grubun piyasaya sahip olduğu oligopol bir yapı
vardı, tekelci bir yapı söz konusuydu. Tabii yine daha çok magazin haberlerine önem
verilirdi.
Bu arada, POAŞ olayı ile ilgili de şöyle bir şey söz konusuydu. Aydın Doğan, Petrol Ofisi’ni aldı. Petrol Ofisi’ni alınca o günkü Milliyet Gazetesi’nde büyük özelleştirme
reklamları oluyordu. Ben de emek sayfası yapıyorum. 1993 ile 2000 yılları arasında
Milliyet Gazetesi’nde ‘Emek ve İnsan’ diye bir sayfam vardı. Çalışanların sorunlarını işlediğim bir sayfaydı. POAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili bir şeyler yazmam gerekir,
ancak yazı basılmadan önce sansüre uğrayabilirdi. Sonuçta şöyle bir çözüm bulduk:

Dolayısıyla bir çapraz medya mülkiyeti dediğimiz bir
kavram oluştu. Çapraz medya mülkiyetinden kasıt nedir,
çapraz medya mülkiyeti, yani eskiden gazete sahipleri
sadece gazetecilik işiyle uğraşırlardı. Fakat medyanın
mülkiyet yapısındaki bu yeni değişimle birlikte holding
sahibi büyük medya patronlarının televizyonları oldu ve
aynı zamanda bir de banka sahibi oldular, sinai, ticari
kuruluşları vardı.

Petrol İş Sendikası, POAŞ’ın özelleştirilmesinin iptali için bir dava açmıştı. O sırada
Kocaeli’ndeki SEKA Kağıt Fabrikası’nın da özelleştirilmesi gündemdeydi. Kendi sayfama SEKA’nın özelleştirilmesini manşete taşıdım. Altına da küçük bir ara başlıkla
Petrol-İş Sendikası da POAŞ aleyhine dava açtı diye yazdım. Bu haberi yazı işleri çıkarır mı çıkarmaz mı diye de bir endişe içerisindeydim. Fakat haber öyle çıktı.
Bu arada Milliyet Gazetesi’nin POAŞ’ın özelleştirilmesine fazla yer verip sendikaların tepkisini yeterince görmemesine ilişkin işçi okurlarından çok ciddi tepkiler geldi. O dönemde gazetelerde okur temsilci adı altında okurların görüş ve şikayetlerini
dile getiren bölümler vardı. Okur temsilcisine protesto faksları yağıyordu. TÜRK-İŞ
Genel Başkanı Bayram Meral de, Petrol-İş sendikası yöneticileriyle birlikte POAŞ’ın
özelleştirmesinin yapıldığı Hazine Müsteşarlığı’na yürümek istiyor. Polis engelliyor.
Bayram Meral o sürtüşme sırasında elinden yaralanıyor. Bu gelişmeler, haber olarak
Milliyet Gazetesi’nde yer almadı. Bunun üzerine okurlar ve üyeler tepki gösterdiler.
Fakat bu tepkilere gazetede yer verilmedi.
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Neyse, sonuçta okur temsilcisinin yazısı çıktığı zaman “Efendim tepki gösteriyorsunuz ama biz de işte Atilla Özsever’in sayfasında Petrol-İş’in iptal davasını yazdık” diye savunma yaptı. Yani benim korka korka kendi sayfama koyduğum haber, bu
sefer gazetenin bir savunması pozisyonuna geldi.
Medyanın tekelleşmesi sürecinde TGS, yani Türkiye Gazeteciler Sendikası da sektörden tasfiye oldu. 1994 yılına kadar 18 gazetede toplu iş sözleşmesi yapılıyordu. Fakat zaman içerisinde o da gitti. Gazetelerde emek sayfası vardı, onlar da kaldırıldı. Benim “Emek ve İnsan” sayfası da Milliyet’ten 2000 yılında kaldırıldı. Yerine iki sayfalık
borsa sayfası yer aldı. Sonuçta medyada sendikal haberlerin de azaldığını görüyoruz.
Daha sonra gazetecilerin de yavaş yavaş sınıfsal bilinçten, sendikal bilinçten ayrıldığını gözlemliyoruz. Yani sonuç itibariyle medyada da önce sendika tasfiye oldu, arkasından da bizim emek sayfaları ortadan kaldırıldı.
Tabii bu süreçte gazetecilerin işsizlik korkusu söz konusuydu. Örgütsüz oldukları için daha itaatkâr bir gazeteci tipinin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle 1980’lerden,
1990’lardan sonra bu neoliberal ideolojinin egemenliği de söz konusu. Toplumsal muhalefet dışlanıyor. Bir anlamda sendikal hareket de eski gücünü kaybetti. 2000’li yıllara gelene kadar kısaca böyle bir süreç yaşandı.

Daha sonraki dönemi, TGS Başkanı Gökhan Durmuş anlatacak ama kısaca ben de
değinmek istiyorum. AKP döneminde de yani 2002-2021 dönemini kapsayan, içinde bulunduğumuz dönemde de özellikle medyada bir değişim söz konusu oldu. ATV
ve Sabah gazetesi, Dinç Bilgin Grubu’ndan alınarak AKP yanlısı gazeteler haline getirildi. Doğan Grubu’na ciddi vergi cezaları verildi. Sonuçta o grup da tasfiye oldu. Yani
şu anda medyanın aşağı yukarı yüzde 90’dan fazlası Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
kontrolünde gözüküyor. Muhalif basına ve gazetecilere çok ciddi baskılar var. Hem
mali yönden baskılar var hem de gazeteciler yazdıkları nedeniyle soruşturmaya uğruyorlar, hapse girebiliyorlar, fiziki saldırılara muhatap oluyorlar. Ayrıca, sendikal haberlere de çok az yer veriliyor.

Medyanın tekelleşmesi sürecinde TGS, yani Türkiye
Gazeteciler Sendikası da sektörden tasfiye oldu. 1994
yılına kadar 18 gazetede toplu iş sözleşmesi yapılıyordu.
Fakat zaman içerisinde o da gitti. Gazetelerde emek
sayfası vardı, onlar da kaldırıldı.

Bu süreçten sonra son olarak şunları ifade etmek istiyorum. Sendikaların medya
politikaları nasıl olmalı? Öncelikle medyadaki sendikal örgütlenmeye destek vermek
gerekiyor. Dolayısıyla, gazetecilerin örgütlenmesi, sadece Gazeteciler Sendikası’nın
değil aynı zamanda diğer sendikaların da önemli bir konusu olmalı. Aynı zamanda
özellikle gerçekleri aktaran, baskıya maruz kalan medyayla daha sıkı ilişki kurmak,
sendikal çalışmalar hakkında bu medya kuruluşlarını bilgilendirmek daha gerekli hale geliyor.
Sendikaların bu tür televizyon kanallarına paket program vermesi, sponsorluk
hizmeti yapması gerekli gözüküyor. Ayrıca, internet medyasıyla da yakın temasta olmak gerekiyor. İnternet medyasının Basın İş Kanunu kapsamına alınması konusunda
da çaba harcamak gerekli. Bu toplantıda da olduğu gibi, yerel basınla daha yakın ilişki
içinde olmak, yerel basına da destek vermek gereklidir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Uysal ALTUNDAĞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Biz de Sayın Atilla Özsever’e çok teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Durmuş. Buyurun
sayın başkan.
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Gökhan DURMUŞ
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı
n 1983 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul’a gel-

di. 19 yaşında Evrensel Gazetesi’nde muhabirlik yapmaya başladı. 11 yıl boyunca emek muhabirliği, 2 yıl
emek sayfasının editörlüğünü yaptı.
2013 yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanlığına seçildi. 2016 yılında ikinci kez
İstanbul Şube Başkanlığına seçildikten 4 ay sonra Türkiye Gazeteciler Sendikası 21. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçildi. Gökhan Durmuş halen bu görevi sürdürüyor.

Ç

Teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, değerli başkanlar, değerli meslektaşlarım.
Hepiniz hoş geldiniz.
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Tabii Atilla Hoca’dan sonra benim söz almam biraz zor olacak. Çünkü bu alanın
gerçekten duayen isimlerinden birisi. Hem medya alanının duayen isimlerinden birisi
hem de bunun örgütlülüğe dönüşmesi için mücadele eden çok güçlü isimlerden birisi.
Medya sahipliğindeki değişikliği Atilla Hocam gayet ayrıntılı bir şekilde anlattı. O yüzden ben çok oralara ayrıntılı girmeyeceğim ama kısaca birkaç şey söylemek isterim.
Medyada gazeteci olmayanların gazete sahibi olması ile birlikte sektörde bir bakışı değiştirdiler. İçerde editoryal müdahalenin hat safhaya ulaşmasına neden oldu bu süreç.
Önceden sadece sivilcelerle ilgili müdahaleler gelirken, artık haberlere ilişkin de müdahaleler gelmeye başladı. Bir meslektaş olarak gördüğü çalışma arkadaşını artık patronlar sadece bir çalışan olarak görmeye başladılar ve bu bakış değişimi ile birlikte gazeteci ile patronu arasında bir mesafe açıldı.
Sektörde başka sendikalar da var ama kurulduğu 1952 yılından bugüne kadar
Türkiye Gazeteciler Sendikası, çalışanların ekonomik ve sosyal hakları ile birlikte basın özgürlüğü için de editoryal bağımsızlık için de mücadele eden bir sendika. 1994’e
kadar sektörün büyük bir oranında örgütlü, toplu iş sözleşmeleri yapan, yüzde 5060’lara varan bir örgütlülük oranıyla, sektörü domine eden ve orada birçok şeyin dengede durmasını sağlayan bir kurum. Ama patronlar sektöre girmeye başladığında iki
şey yaptılar. Bir sendikayı tasfiye ettiler, iki gazeteciler arasındaki dayanışmayı yok
ettiler. Geçmişte kendisine rakip görmediği meslektaşını şu an rakip gören bir meslek profili yarattılar. Bireyselleşmeyi ön plana çıkardılar. Sendikayı tasfiye ederken
verdikleri rüşvetler ve bu rüşvetleri alarak sendikanın tasfiye edilme sürecine katkı
sunanlar, bugün sektörde adı anılmayan insanlara dönüştüler. Bugünlerde çıkıyorlar
biz o dönem yanlış yaptık diyorlar. Sendika bütün bunlara rağmen uzun yıllar yaptığı

toplu iş sözleşmeleri ile sektörden tasfiye edilmesine rağmen, fiilen 15 yıl kadar sözleşmelerin uygulanmasını sağladı.
Biliyorsunuz Türkiye’deki 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nda gazetecilerin çalışma
koşulları da alacakları ücretlere kadar birçok şey belirleniyor. Ama bunların asıl çalışanları ekonomik olarak destekleyen maddelerin hepsi geçici maddeler olmuş ve bu
geçici maddeleri sendika toplu iş sözleşmeleri ile kalıcı hale getirmiş ve fiilen de sonrasında da uygulaması devam etmiş.
Bunlardan bir tanesi bizler açısından en önemlisi. Eğer meslekte beş yıl kıdemimiz
varsa istifa edersek de kıdem tazminatı alabiliyoruz. Aslında kanunda bu madde geçici bir madde. 1970’li yıllarda kanunen bu hak ortadan kalkmış. Ama sonrasında sendika imzaladığı toplu iş sözleşmelerine bu maddeyi koyarak 1995’e kadar getirmiş ve bir
alışkanlık haline getirmiş sektör açısından. İlk karar 2006’da çıktı. “Hayır, gazeteci istifa ederse tazminatını alamaz. Kanunda böyle bir madde yok” diye Yargıtay istifa talebini reddetti. İstifa karşısında alınacak tazminat talebini reddetti.

Patronlar sektöre girmeye başladığında iki şey yaptılar.
Bir sendikayı tasfiye ettiler, iki gazeteciler arasındaki
dayanışmayı yok ettiler. Geçmişte kendisine rakip
görmediği meslektaşını şu an rakip gören bir meslek
profili yarattılar. Bireyselleşmeyi ön plana çıkardılar.

Yine uzun yıllar kurulan dayanışma, gazetecilerin yan yana durması, birçok konuda birlikte hareket etmelerini sağlıyordu. Özellikle hepimizin hatırlayacağı, Türkiye’nin yaşadığı 2008-2013 dönemi arasında Ergenekon, KCK sürecinde, gazetecilerin
tutuklanma tablosunda gazeteciler güçlü bir dayanışma gösterdiler. Meslektaşlarına sahip çıktılar ve onların özgürlüğü için mücadele ettiler. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu mücadelenin öncülerinden birisiydi. Gazetecilere Özgürlük Platformunu
kurup, 90 örgütü bir araya getirdi ve toplu bir ses çıkardı. 1994’ten 2013’e kadar sadece Anadolu Ajansı ve Cumhuriyet gazetesinde örgütlü bir sendika Türkiye Gazeteciler Sendikası. Bugünün Cumhurbaşkanı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “O sendika bunun bedelini ödeyecek” sözü üzerine, Anadolu Ajansı da Türkiye
Gazeteciler Sendikası’ndan koparıldı ve yandaş bir sendika kurularak gazeteciler
oraya geçirildi. Sendikasından istifa etmeyenler resen emekli edildi. Tam bu dönemde Türkiye’de önemli bir örgütlenme çalışması vardı. Sabah-ATV örgütlenmesi. Türkiye’de medyanın yeniden sendikalı olabilmesi için çok önemli bir fırsattı. TMSF’nin
elindeyken örgütlendi meslektaşlarımız. Ama daha sonrasında Sabah-ATV’nin satılmasıyla birlikte, patronun sendika düşmanlığı başladı. Çalık Grubu’na satılması ile birlikte sendikanın toplu sözleşme talebi geri çevrildi ve 13 meslektaşımız bir
yıl boyunca Sabah-ATV’nin önünde grev yapmak zorunda kaldılar. Bu, maalesef ba-
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şarısızlıkla sonuçlanan bir grev denemesiydi ancak gazetecilerin 1990’lardan sonra ilk defa bir özel medya kuruluşunda örgütlenme çalışması yapması açısından çok
önemliydi. Başarıya ulaşsaydı bugün çok daha farklı bir tablonun içerisinde olacaktık. Ben bundan çok eminim. Çünkü birbirini tetikleyen süreçler yaşanıyor medya
sektöründe de.
Sabah-ATV grevinden sonra 2018’de yine sektörün toptan değişmesine büyük
katkısı olacağını düşündüğümüz Hürriyet örgütlenmesi var. Türkiye Gazeteciler Sendikası yaklaşık 8 ayda Hürriyet gazetesinde çoğunluğu sağlayacak sayıya ulaştı ve
yetki başvurusunda bulundu. Yetki başvurusunun hemen arkasından 45 arkadaşımız geriye dönük işten çıkarılarak, sendikanın yetkisi engellenmeye çalışıldı ve Bakanlık yetkimizi vermedi. Yetkimizi gasp ettiniz diye Bakanlığı yetki davası açtık. Çok
güzel bir şey çıktı karşımıza. 800 kişi olan Hürriyet kadrosu, Bakanlık kayıtlarında
1000’e çıktı. Nasıl olur böyle bir şey? İşe alımların da geriye dönük yapıldığını tespit ettik. Likitgaz’ın Bölge Müdürü, Hürriyet’in matbaasında asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan bir insan olarak çıktı karşımıza. Biz bu şekilde 170 kişiyi tespit ettik. Biz hala
o yetkiyi alamadık. Hala davamız devam ediyor. Elbette alacağız, elbette Hürriyet’le de
toplu iş sözleşme masasına oturacağız. Ama hukukundan patronuna kadar herkesin sendika karşıtı olduğu bir sektörde çalışma yürütüyoruz. O yüzden hiç kolay değil ama değişmeyecek de değil.
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Yine Atilla Hocamın sunumunda vardı, 18 gazetede toplu iş sözleşmesi imzalıyordu
TGS. Bugün 9 işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalıyor. 5 yeni işyerinde de hala toplu iş
sözleşme pazarlığını sürdürüyor. Bu yıl sonuna geldiğimizde, 14 işyerinde toplu iş sözleşmesi olan bir sendika olacağız.

“

Genelde sendikalaşma ya da herhangi bir şey ulusaldan
doğru tarif edilir. Ama yerel meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunların haddi hesabı yok. Ulusalda en azından
şunu yapamıyorlar, yatırdıkları ücretin bir kısmını geri
alamıyorlar. Ama biliyorum ki, yerelde birçok yerde asgari
ücreti yatırmak zorunda ama onun bir kısmını elden geri
alan işverenler var.

Burada yerel gazetelerde çalışan meslektaşlarım var. Genelde sendikalaşma ya da
herhangi bir şey ulusaldan doğru tarif edilir. Ama yerel meslektaşlarımızın yaşadığı
sorunların haddi hesabı yok. Ulusalda en azından şunu yapamıyorlar, yatırdıkları ücretin bir kısmını geri alamıyorlar. Ama biliyorum ki, yerelde birçok yerde asgari ücreti yatırmak zorunda ama onun bir kısmını elden geri alan işverenler var. Yine sigortasız çalışma, yine Basın Kanununa tabi çalışmama, sadece Basın İlan Kurumu’ndan
ilan alınacak zorunlu sayının Basın Kanununa tabi çalıştırılması. Fazla iş yükü. Bu bir
özeleştiri olsun, bugüne kadar Türkiye Gazeteciler Sendikası, yerel medyanın sorun-
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Buraya nasıl geldik? Türkiye Gazeteciler Sendikası özellikle Sabah-ATV grevinin
başarısızlığının ardından, Anadolu Ajansı’nı da kaybettikten sonra baraj altında, toplu iş sözleşme yapma yetkisi olmayan bir sendikaya dönüştü. Yeni bir anlayış kurduk.
Gerçekten bu sektörde uzun yıllar çalışmak zorunda olacak meslektaşlarımızla yola
çıktık. Değiştirmeden bu sektörde uzun yıllar çalışamayız. Ben 38 yaşındayım. Benim emekli olabilmem için 20 yıl daha çalışmam lazım. Benim, 20 yıl daha bu sektörün
içerisinde çalışacaksam, bu sektördeki kuralsızlığı, güvencesizliği değiştirmem lazım.
Aksi halde 20 yıl çalışamam. Benim gibi düşünen, benimle aynı durumda olan meslektaşlarımızla yol alıyoruz. Var olabilmek için sendikayı sektörde var etmemiz gerekiyor. Sektör değişiyor, dijitalleşme son hız sürüyor. Eğer örgütlenmezsek, dijitalleşme
ile birlikte bize iki şey gelecek. Bir, daha fazla işsizlik, iki daha düşük ücretler. Çünkü
teknoloji öyle bir yere gidiyor ki, bir telefonla habercilik yapılabiliyor ve binlerce insana
ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir dönüşümün içerisinde gazetecilerin yer bulması, gazetecilerin gerçekten gazetecilik yaparak o siteleri kurması çok önemli. Dolayısıyla bizim
bu sektörde var olabilmemiz, kalabilmemiz, bu dijitalleşmeye ayak uydurabilmemiz ve
bunu yaparken de evimize ekmek götürebilmemiz için sendikaya ihtiyacımız var. Bu
dönüşümle, bu özel içerik üretimleriyle ve sendikal güvence ile birlikte biz bu süreçte ayakta durabiliriz.

“
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Hem internet sitelerini dâhil edecek kanun değişiklikleri
hem de biraz daha editoryal bağımsızlığı, basın
özgürlüğünü engelleyecek kanun hazırlıkları var. Bunlara
karşı da açıkçası uyanık olmamız ve meslek örgütlerinin
bu yönde bir mücadele çağrısına olumlu yanıt vermemiz
gerekiyor. Yoksa ne yazacak bir kalemimiz ne de
kendimizi var edebileceğimiz bir meslek kalacak ortada.

larına ilişkin çok özel çalışmalar yürütmedi. Yani 2015-2016’lara kadar çok özel bir çalışmamız olmadı açıkçası. Ama burada görüyorum Kocaeli’den Sebahattin arkadaşımız var bizim bir dönem Kocaeli’de il temsilciliğimizi de yaptı. Biz 2014’te Kocaeli’de bir
yerel gazetede ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalamıştık. Daha sonra Şimdi İzmir’de 9
Eylül’de, İz Gazete’de toplu iş sözleşmeleri imzaladık. Tabii ki şunu bilerek yapıyoruz
bunları, yerel gazetenin ekonomik gücü ortada. Yani Basın İlan Kurumu dışında ve belediyelerden aldığı destek dışında bir geliri olmayan medya şirketleri. Ama orada çalışanlar da meslektaşlarımız. Yani biz onların evine iki ekmek fazla girmesini sağlıyorsak, açıkçası kendimizi başarılı görüyoruz bu konuda. O yüzden yerel medyanın hem
dönüşümü hem de orada çalışan meslektaşlarımızın ekonomik haklarının iyileştirilmesi için de olağanüstü bir çaba ve girişim içerisindeyiz. Hala eksiklerimiz var ama
bunları da düzelte düzelte bu sektörde yeniden sendikayı, sendikalı çalışmayı, güvenceli çalışmayı inşa edeceğiz. Kanunlar değişecek, bu konuda hazırlıklar var. Hem internet sitelerini dâhil edecek kanun değişiklikleri hem de biraz daha editoryal bağımsızlığı, basın özgürlüğünü engelleyecek kanun hazırlıkları var. Bunlara karşı da açıkçası
uyanık olmamız ve meslek örgütlerinin bu yönde bir mücadele çağrısına olumlu yanıt
vermemiz gerekiyor. Yoksa ne yazacak bir kalemimiz ne de kendimizi var edebileceğimiz bir meslek kalacak ortada.

Uysal ALTUNDAĞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Sayın Başkan Gökhan Durmuş’a biz de çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü panelimizin son konuşmacısı, misafirimiz Sayın Turgay Türker. Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı. Ekonomi basını ve sendikal haberlere yaklaşım gibi birtakım konularda bizi bilgilendirecekler. Buyurun efendim.

Turgay TÜRKER
Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı
n 1972 yılında doğdu. 1995 yılında gazeteciliğe başladı. Birçok medya kuruluşunda çalıştı, yazı ve prog-

ramları yayınlandı. Bu kuruluşlarda, muhabirlik, kıdemli muhabirlik, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü,
il temsilciliği ve köşe yazarlığı görevlerini yürüttü.
Ekonomi, eğitim, politika alanlarında, analiz, iletişim startejisi-planlama, değerlendirme ve meselelerinin perde arkası okumaları gibi benzer konularda yetkinleşti. Bu ve bağlantılı alanlarda birçok araştırması yayınladı. Sürekli basın kartı sahibi Türker, en son Haber Global ekranlarında Başarının Yolu
programını sundu.
Hürses Gazetesi Ankara Temsilcisi olan Türker, Parlamento Muhabirleri Derneği Üyesi ve Ekonomi
Muhabirleri Derneği Genel Başkanıdır.

Ç

Sayın Başkan teşekkür ederim. Türk Metal Sendikası’nın Sayın Genel Başkan Yardımcıları, değerli hocalarımız, kıymetli konuşmacılar, sayın meslektaşlarım ve siz
değerli katılımcılar, sözlerime başlamadan önce saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Tercüman-ı Ahval’de ve Tasvir’i Efkar’da, Şinasi’nin Fransa’da aldığı eğitim nedeniyle ekonomi yazılarına önem verildi. Ahmet Mithat Efendi’nin 5 Haziran 1889 tarihli
Tercüman-ı Hakikat gazetesindeki “Genel Servetin Muhafazası” başlıklı yazısı, gazetenin milli sanayinin gelişmesini destekleyen tavrını ortaya koyduğu gibi, günümüze
kadar sürecek tartışmalara zemin hazırlamıştır.
1930’lu yıllarda Ekonomi ve Finans Dergisi var. Sonrasında da İzmir Ticaret var
hala yayın hayatını da sürdürüyor. Aramızda bulunan Sevgili Seda Gök, aynı zamanda
Ekonomi Muhabirleri Derneği üyesi, gazetenin de Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak
görev yapıyor. Tabii sonraki yıllarda Yeni İstanbul var, Türk Ticaret Postası var. Bir dizi
ekonomi basınında yayınlar çıksa da aslında temeli ve derinliğe giden bir süreci Batı
gibi olmamış. Ta ki 1960’lı yıllara gelinceye kadar.
60’lı yıllara da gelince, tarihsel sürecinde efsane isim rahmetli Abdi İpekçi Milliyet Gazetesi’nde ekonomi sayfasına yer vererek adeta startı veriyor. Ama çok ilginç,
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Tabii ekonomi basını derken yaratılan ekonomik değeri konuşmak lazım. Bugün
medya patronlarının çoğu medya dünyasından gelmemektedir. Öyle ki, patronlar
medya gücünü amaçları için maalesef araç olarak kullanmaktadır. Ekonomi basının
kısa tarihine baktığımızda, Türkiye’de ekonomi basınının Avrupa’daki gibi üç asırlık
bir dönemden gelmediğini görüyoruz. Bizde en yakın ekonomi basını Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe yayımlanan Takvim-i Vekayi’nin 1831 yılı olarak İstanbul’da çıkan sayısı kabul edilir. Takvim-i Vekayi’de Ticaret ve Es’ar (Ticaret ve Fiyatlar) başlıklı bölümün varlığı, ilk ekonomi gazeteciliğinin bu tarihte başladığını akla getirebilir.

yine efsanevi isim Necati Zincirkıran, Günaydın Gazetesi’ndeki köşesinin adı Düdüklü
Tencere. Niye Düdüklü Tencere? Sonuçta ekonomi tencereye yansır. Siz nerede ne yaparsanız yapın, elde ettiğiniz gelirle evdeki tencere kaynıyorsa ekonomi iyidir, kaynamıyorsa veya az kaynıyorsa bu daha problemdir. Dolayısıyla, bunu hatta ironik olarak
çok güzel anlatır, rahmetli Güngör Uras. Hep Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca’yı yazılarının
kahramanı olarak örnek gösterirdi. Bir yerde bir şey anlatacaksa, paranın yetmediğini, emekçi durumunun ne olduğunu, nasıl sıkıntılar içerisinde olduklarını çok güzel örneklerle anlatır ve bunlar da gazete yönetimlerini rahatsız etmeden karşılık bulurdu.
Tabii 1980’li yıllara gelince yine efsane isim Allah rahmet eylesin, Nezih Demirkent’in Dünya Gazetesi var. Nezih Demirkent, o zaman Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni, Dünya Gazetesi’ni Hürriyet’ten Erol Simavi’den tazminat olarak alır ve Dünya
Gazetesi’nin, ekonomi basınında yeni bir çağın başlamasını sağlar. Bakın, bir gazeteci
tazminatı karşılığı bir gazeteyi alıyor ve Türkiye’nin en önemli ekonomi gazetesi haline çeviriyor ve onun çevrilme hikayesine de baktığımızda, bugün en başarılı olan kısmı da Türkiye’nin her yerinde örgütlü bir yapısı var. Yani gazete çıkar, abone usulüyle
kapıya bırakılır. Aynı yöntemleri Aydın Doğan’ın ki, medya gücü çok yüksek olmasına rağmen, Finansal Forum’u alır Referans adıyla yayınlar abone olarak ulaşmak istese de bir türlü başarılı olamadı. Daha sonra gazete kapandı ve silindi. Yani Radikal ile
birleşti ve gitti.
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Abdülrezak Hocam çok güzel bir şey söyledi. 2020’deki reklam yatırımları ve harcamaları. 14 milyar gibi bir rakamdan söz edilince insan bir anda duruyor. O kadar

“

Ekonomi basını derken, yaratılan ekonomik değeri
konuşmak lazım. Bugün medya patronlarının çoğu
medya dünyasından gelmemektedir. Öyle ki, patronlar
medya gücünü amaçları için maalesef araç olarak
kullanmaktadır.

para bu sektörde dönüyor mu? Aslında reklam kısımlarına baktığımızda, 7 küsur milyar bir reklam dönüşü var ve geçen yıla da yanılmıyorsam yüzde 39’luk bir büyüme
var. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Peki bu rakamların dönüşü nerede? Gazetelerde mi? Çok da ilginç bir şey var. Ana akım medya dediğimiz, artık ana akım mıdır değil midir o da bir tartışma ama, biz yine de alışkanlık gereği ana akım medya diyelim, Basın İlan Kurumu’ndan ve reklam verenden gazete tirajlarını yüksek göstermek
için toplu satışlar yapmaya başladı. Bu son dönemlerdeki en popüler iş. Gidiyorlar şirketlere, gidiyorlar farklı yerlere, “Size şu kadar gazete vereceğiz ama falanca bayiden
alacaksınız ki resmi kayıtları göstersin” Oysa, iyi haber gazete sattırır. İyi haber gazete sattırırsa reklam gelir. Reklam ilişkisi o zaman editoryal bağımsızlıkla birlikte farklı bir yere taşınır.
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Şimdi bunu neden paylaşıyorum? Türkiye’de basının tarihsel gelişimi Batı’dakinin
tersine olmuştur. Batı’da ekonomi basınından haber basınına geçiş varken, biz de haber basınından ekonomi basınına geçiş olmuştur.

Tabi bu kadar reklam pastasının, reklam ilişkisinin medyaya yansıması ile birlikte
zamanla muhabir ağı da düşmeye başladı. Atilla ağabey söyledi, bizim Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin İstanbul’da şubesi vardı. Çünkü bizim kuruluşumuzun bu sene
35’inci yılı ama temellerine baktığımızda, 1980 yılından bu yana 41 yılı geride bırakmışız. Ankara’da Ekonomi Muhabirleri Derneği kurulduğunda, hemen akabinde İstanbul ve daha sonra da İzmir şubesi oluşturuldu. Bir dönem hep İstanbul-Ankara
kavgası vardır ya merkez neresi olacak? Şimdi de finans merkezini İstanbul’a taşıyacaklar. Bütün kurumları İstanbul’a taşıyacaklar ama başkent Ankara.
Dolayısıyla, aynı hikaye bizlerde de olunca bölünme yaşandı. İstanbul şubemiz
kendini feshediyor. Yeni bir dernek adıyla, faaliyetlerine devam ediyor. Bölünmeler
yaşandıkça örgütlü duruşumuz da zedeleniyor.
Aynı konu emin olun yereller için de geçerli. Basın İlan Kurumu en iyi finansal anlamda katkıyı sağladığı için yerelde, ne kadar çok gazete kurulursa, sistemi oturursa,
o kadar para akacaktır. Oysa, bakın yerel gazeteler iş o kadar önemli ki, buna uzman
gazeteciliği denilen bir kavramı hayata geçirmesi gerekirken, ne oluyor? Az adamla
kurulan gazeteler güçlü haber yerine bültenli habere dönüşüyor.
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Türkiye’de basının tarihsel gelişimi Batı’dakinin tersine
olmuştur. Batı’da ekonomi basınından haber basınına
geçiş varken, biz de haber basınından ekonomi basınına
geçiş olmuştur.

Böylece uzman diyebileceğimiz muhabir kavramı ortadan kalkıyor. Oysa, bakan
gider, bürokrat gider, herkes gider ama oranın hafızası orayı takip eden gazetecide
kaldığı için hancı ve yolcu olarak tanımlanır. Kurumun hatasını ilk fark eden kişi hep
alana bakan muhabir olacağı için, hatayı da dile getirerek aslında siyasete ve bağlı
kurumlara da yardımcı olacak. Bu kamu denetimidir, bu kötü bir şey değildir.
Bu konu ulusalda ne ise yerelde de böyledir. Yani, siz basın merkezlerini, haber
merkezlerini böldüğünüzde, bu sefer iş nereye dönmeye başlıyor? Haberi kim nasıl
yapacak? Kim nasıl çıkaracak? Çünkü az adamla çok iş takip etmeye başlıyor. Dolayısıyla çalışma hayatına bizim belki bir 15 yıl öncesine kadar Ankara merkezlerinde, İstanbul’da kalabalık bir kadro varken, bugün Ankara’da rahatlıkla paylaşabilirim,
soldan sağa bakıyorum, yukarıdan aşağı bakıyorum kaç tane bizim muhabir arkadaşımız var? Toplasak 6 kişiyi geçmiyor. Bakın 6 kişiyi geçmiyor.
Bazen Hasan Tahsin ağabey bir program yapacaktır veya bir başka sendikada bir
program vardır. Telefonla ararlar “Bunu yapalım” der. Ama gündemde şu var diyoruz.
Gündemde olduğu için, dolayısıyla o toplantıya bu sefer o kişi gidemeyecek. Dolayısıyla, mesajlar orada yarım kalacaktır diye, gündemle alakalı çakışmaması için mutlaka zamanlama ayarlanmaya çalışılıyor. Oysa, eskiden bakanlıklara ve bağlı kurum-

lara bakan muhabir arkadaşımız vardı. Bazı bakanlıklara ikişer muhabir bakardı. Yani
haber merkezlerinde ciddi istihdam ve editoryal bağımsızlık vardı. Ankara’da ekonomi muhabiri Merkez Bankası’na mı gidecek yoksa sendikaya mı? Yani tartışma ve
buradaki zamanı doğru kullanma kısımları muhabir için de zor oluyor. Çünkü editörü,
temsilcisi, muhabiri, yayın yönetmeni kimi görmek ister? Cumhurbaşkanını görmek
ister, Bakanı görmek ister, oradaki en üst düzey bürokratı görmek ister.
Çünkü başka bir şey var. 2001 krizinin ekonomik yansımalarına baktığımızda
bankalara el konuldu. Bakın, o bankalara el konulma sürecinde birçok muhabir arkadaşımız içi kan ağlayarak BDDK’nın önünde bekliyordu. Çünkü patronaj tayfası, yani
patron katından gelen telefonlar, bize söyleyin diyordu, “Bugün hangi bankaya el konulacak bize haber ver. Bizim gruba bağlı bankaların adı geçiyor mu” Neden? Çünkü,
medya patronlarının tamamının banka işleri vardı. Hatırlayalım; Aydın Doğan’ın Dışbank, Uzan Grubu’nun İmar Bankası, Karamehmet’in Pamukbank, Yapı Kredi. Keza
Garanti’de Şahenk Grubu vardı. Dolayısıyla, inanılmaz bir telefon ve haber takibi. Şimdi muhabirin ana işi bu değil. O gider haberini yapar. Ama haber merkezlerinin en
önemli sermayenin el değişimi ile artık gazete sahiplerinin sermayeden ve iş dünyasından gelmesi, amaçları için elindeki araçları kullanmaya başlamasına yöneldi.

Bir, ekonomi muhabiri menkul kıymetler borsasında portföy yönetemez. Bakın
yönetemez diyor ama İstanbul’da birçok arkadaşımızın ikili ilişkilerini duyuyor olduk.
Başka bir unsur, eskiden Borsacı Dergisi vardı, Ekonomik Trend vardı, Capital vardı,
Para vardı. Bir sürü dergi vardı. Şu anda hiçbir dergiyi göremiyoruz ve olanların da etkisi var mı? EMD üyesini bağlayan bir başka önemli ilkede diyor ki, “EMD üyesi kendisinden ilan ve reklam niteliğinde haber istenmesi halinde, bunların ilan ve reklam olduğunun belirtileceği garantisini almadıkça haber yapamaz.” Bakın ne kadar önemli
bir şey. Burada bunu söylemesinin en temel nedeni, size reklam verenin medya üzerindeki baskısını bertaraf etmek için. Ama bunlar bugün uygulanabiliyor mu? Maalesef uygulamıyor.
Bakın bu toplantının en önemli kısmı, yakında başlayacak olan toplu pazarlık sürecinde bizlere verilen bilgi notu ve küçük kitapçık. Kendi alanımızda olan arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, bu alana ilgi duyarak, mutlaka alan uzmanı olması hususunda açılan kapıdan girmesi gerekir. Çünkü, yaptığınız haber binleri, yüzbinleri
ve milyonları ilgilendirir. Atilla ağabey çok doğru söyledi. Gazetelerde kitle haberleri mutlaka birinci sayfada görünürdü, çünkü satışa katkı sağlardı. Bu tarafta da okuyucuya katkı sağlayacak. İstersek bunun adına dijital medya diyelim, isterseniz baş-
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Tabii şimdi biz bunları ekonomi muhabiri olarak hep tartışıyoruz ama 1987 yılında
derneği kuran büyüklerimiz baktılar ki piyasada çok farklı ilişkiler de birbirini tetiklemeye başladı. Buna bir dur denilmesi gerekiyordu. Onu takip eden iki yıl sonra yani
1989 yılında Basın Meslek Etiği dediğimiz, ekonomi gazetecileri için bir dizi etik kurallar yayınlandı. Etik kuralları da gündeme getirirken, şu ifadeler mutlaka kullanıldı.
EMD üyelerinin mesleğini yaparken uyması gereken etik ilkeler belirlendi.

ka bir şey diyelim. Ama başka bir önemli unsur var gelir anlamında. Gökhan Başkan,
ufak bir telefonla muhabirlerin 5 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de diyorum ki bunu yapmasın, örgütlensin. Kendi çatısı altında bir noktada bulunsun ve güçlü bir haber merkezini yaptığınızda, onun parasal dönüşü zaten olur.
Çünkü, sizin ücretsiz bir haberi yayınladığınızda ben sorarım bunun kime faydası
var? Birileri bundan bir çıkar sağlayacak. Çünkü, orada haber başka türlü servis ediliyor. Ama editoryal bağımsızlıkla yapılmış bir haberin mutlaka ciddi bir karşılığı vardır. Siz onu ücretsiz sunduğunuz zaman alıcısı yoktur, ama ücretini yani bunun artık
şifreleme sistemi var. Batı bunları kavradı gördü.

“
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Bankalara el konulma sürecinde birçok muhabir
arkadaşımız içi kan ağlayarak BDDK’nın önünde
bekliyordu. Çünkü patronaj tayfası, yani patron katından
gelen telefonlar, bize söyleyin diyordu, “Bugün hangi
bankaya el konulacak bize haber ver. Bizim gruba bağlı
bankaların adı geçiyor mu” Neden? Çünkü, medya
patronlarının tamamının banka işleri vardı.

Bakın ben Finlandiya’da pandemi öncesi bir toplantıya katılmıştım. Finlandiya’nın
en büyük gazetesinin ki, 600 bin günlük tirajı, Genel Yönetmeni ile toplantı halindeyiz,
bize anlatıyor, “İşte biz günde 600 bin satıyoruz. Aynı zamanda da internette de aboneliğimiz var. Tekil abone sayımız 200 bindir” diyor. Evet, “Çok güzel ve erken baskı
yapıyoruz” diyor. Finlandiya’da erken baskı yapacak dediğinizde 8 milyonluk nüfus,
600 bin satış, erken baskı ne için? Ben hocama da gelirken sordum. “Hocam” dedim
“Allah aşkına Türkiye’de erken baskıyı ne zaman hatırlıyoruz” Yaşım 50, dolayısıyla,
hatıram bana sadece tanık olduğum Marmara depremidir. O da insanlar birbirine ulaşamadı, bütün santraller kitlendi. O büyük acı bir olaydı, onun için erken baskı yapıldı.
Ama Finlandiya’da bunu yapan genel yönetmeni toplumsal konularda, işte kar yağmış, buzlanma var, eve gidecekler, başka sorunlar var, trafik, insanların bilmesi lazım. Demek ki, haberi bilgilendirme amaçlı kullandığınızda insanlar bunu alabiliyor.
Peki ben yayın yönetmenine sordum, “Artık yazılı medya bitiyor, kâğıdın dönemi bitiyor. Siz ne yapacaksınız” “Biz bunu yürütmeye çalışıyoruz. İnternette bizim aboneliğimiz 200 bini devirse bile, biz yine bu tarafta ısrarcı olacağız” dedi. Orada ısrarcı olabilir ama Türkiye koşulları Finlandiya’nın ne gayri safi milli hasılasına ne teknolojik
gelişimine ne de başka bir noktadaki durumuna eşdeğer. O zaman bizim tarafımızdaki dijitali nasıl yönetmemiz gerekir? Çünkü, siz bakmayın yani bunun reklam pastasının en önemli ayağını dijital verse bile, verdiği ilan ve reklam planı yine büyük medyanın. Çünkü, onlar buna göre mutlaka reklam veren ile medya ilişkisini hangi ajans
üzerinden yönetecekse planlamaları yapmışlardır. Aşağı kısma indiğinde ben her za-

man onu söylüyorum; gazeteci elindeki haberle kendini var eder. Belli bir yere taşır,
belli bir yerde okutur. Hele alanında uzman bir muhabir olarak yetişmişse, kendini o
noktaya taşımışsa, hiç kimse onun önünü kesemez.
Başka bir kısmı fikri takibe yönelik bir derinliğinin olmasıdır. Ekonomi basınının
sendikal haberlere yaklaşımını konuşalım istiyorum. Anadolu Ajansı’nda sevgili Özcan Yıldırım üyemizi gördüm. Eskiden Ajans’ta mutlaka birkaç isim vardı ve artık alan
daralıyor. Alan sadece zorunlu olarak bir isim iki isme bırakılıyor.

Muhabirin hiçbir suçu yok, muhabir haberini yapar getirir. Editör de bunu yayınlar.
Ama üst yönetimin, asıl yönetici olan kısımlar orada müdahaleyi haklı görecek politikayı hayata geçirirler. Çünkü, patron katı dediğimiz kısımdan talimatlar gelir, talimatlar gider. Tabii konvansiyonel medya artık kaldı mı? Yok, bitti. Bu iş yeni trenddeki dijitalde ama bölünerek herkesin yarattığı bir gazete değil. Çünkü, ben bundan sonra hani
bakıyorum, herkes kopyala yapıştır yöntemini uyguluyor. Ama oradaki emeğe de saygısızlık. Arkadaşlar çalışmış, çıkarmış o haberi yansıtmış. O haberin o zaman tekrar olabilmesi, kalabilmesi için internet sitelerinin güvenliği nereden gelecek, oradaki muhabirlerin kendi özgeçmişlerini koyarak bir noktaya taşıyacak. Çünkü, bu iş artık güven
sorunudur. Yeni getirilecek yasada da buna benzer unsurlar var. Getirip ve tartışılacak.
İşçi haberlerine medyanın yaklaşımı, maalesef artık yok. İşte, Soma haberlerine
bakıyoruz yok, bitiyor. Geçiyoruz, daha önemli yani Tekel’in 4C ciddi bir şekilde tartışıldı. Ondan sonra yani benim aklımda öyle büyük bir haberler kısmı yok. Çünkü artık
yer bulmuyor. İşçi ölümleri, tersanedeki ölümler artık fazla yer almıyor. Bunlar sanki iç
karartan haberler kısmında pas geçilmeye çalışılıyor. Ama dolayısıyla diğer konudaki,
işte havai fişek fabrikasındaki ölümler ne oldu? Mahkemeye gidildi, kim ceza aldı? Yani
bunun fikri takibini kim yapacak? İşte yereldeki muhabirin bu olaylardaki süreci takip etmesi, uzmanlaşması, konunun nereye varacağını bilmesi son derece kıymetlidir.
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Peki satmayan gazetelere, okunmayan gazetelere, ödenen yüklüce reklam bütçeleri ne oluyor? Bakın, sermayenin iktidar ilişkisi, size bunları sorgulatmıyor. Veriyor ve gidiyor. Hem de üst tarifeden. Üst tarifeden böyle bir şey olunca, o zaman haklı
olarak daha önce işte Atilla ağabey söyledi, “İki sayfam vardı borsaya döndü.” Çünkü,
neden? Borsa kısmı spekülasyona uygundur. Haber kısımlarıdır. Sorgulama kısmını
veremiyorsunuz çünkü patronaj diyor ki, “Yeni trend burası.” Ama burada da ekonominin önemli bir işleyişi var. Ama bunu nasıl pas geçersiniz? Ama geçiliyor. Baktığınız zaman bugün boy boy gazetelerde işte sektör analizleri diye haberler veriliyor ve
o sektör haberlerinin altında “Bu bir ilandır.” Küçücük onu okumanız için de büyüteç
lazım. Usule uygun yazılmış mı, evet yazılmıştır. Veya yeni yöntemler. Haberi yapılıyor. Ne kadar sütün santime yer ayrılmışsa, aynı sütun santim olan da double bir anlaşma ile ilerleyen günlerde reklamı yayınlanıyor. Böylece bir reklam veren ile medya
kuruluşu arasındaki akçeli diyebileceğimiz reklam ilişkisi bu sefer haberlerin orada
yansımalarını editoryal anlamda, “Bu haberi yaparsak, acaba reklam verenimizi üzer
miyiz” konusu oluyor.

Ekonomi muhabiri arkadaşlarımızla buluşup, eğitim çalışmaları yaparak, eksik
oldukları veya olabilecekleri yönde mutlaka bilgi beslemesi yapmak gibi bir misyonumuz var. En son da yapmış olduğumuz AB projesi vardı; Medya Okulu. Medya Okulu yapmamızın temel sebebi, gittik iletişim fakültesi öğrencilerine dedik ki, “Ekonomi muhabiri olacaklar, ekonomi muhabiri nedir, haber kaynağı ilişkisi nasıl yapılır, iş
nasıl yönetilir. Bunları biz verelim” dedik. Sağ olsun Abdülrezak Hocam’a da biz gidip kapısını çaldığımızda büyük bir memnuniyetle bize açtı okulu. Öğrencilerle buluştuk. Sakarya’yı yaptık. Entresan, Sakarya Üniversitesi’nden hiç beklemiyorduk. 70’e
yakın öğrenci geldi. Şunu gördüm o zaman. Yerelde ekonomi muhabiri olmak isteyen
genç arkadaşlarımız var. Siz onu yetiştirdiğinizde, belli alana taşıdığınızda illa medyada çalışmasına da gerek yok. O zaman kurumlarda çalışacak. Türk Metal Sendikası’na bağlı şubelerde iş bulacak. Oradaki ticaret odasında bulacak, oradaki fabrikada bulacak. Ama her şeyden önemlisi etik, mesleki ilkeleri noktasında nasıl hareket
etmesi gerektiğini öğrenmiş olacak. Dolayısıyla, benim anlatacaklarım daha da çok.
Konular bitmez. Bir de en son konuşmacının şanssızlığı işte.

“
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Diğer kurumlar ise, editoryal anlamda şu izni mi alacağız,
şu kişiyi mi davet edelim, buna hangi soruyu soracağız,
bunu nasıl yapacağız gibi konuları daha tartışırken,
Habertürk anında habere kişiye ulaşarak, görüşleri
alarak haberleri yapıyordu. Şimdi Habertürk daha sonra
ne oldu? Ciner’e sattılar. Ciner’den Sabah Gazetesi
alındığında dikkat edin, verdiği paralar hiç konuşulmadı.
Çünkü, iktidar gücüne kimse karşı duramıyordu.

Burada mesela, Türk Metal Sendikası’nın çalışmasına geldiğimizde, burada da
şunu gördüm. Bakınız toplu iş sözleşmesi için adam adama markaj var. Burada yapılan çalıştayı görünce, etkisini toplu iş sözleşmesinde göreceğiz. Bunu çok kişi uygulamaz. Adam adama markajı yaptığınızda, o zaman kişiye doğru haberi de paylaşım noktasına gelmeye başlıyorsunuz. Siz bunu paylaştığınızda iş nereye gidiyor? O
zaman haberi doğru verebilme noktasında oluyorsunuz ve doğru bilgilendirince vatandaş da doğrusunu okuyor. Bugün mesela, medyada artık nereye varılacak, nereye
gidilecek derken, size yine medyada güçlü bir ismin başarı hikayesidir. Çok konuşulmaz. Ufuk Güldemir, Habertürk. Ufuk Güldemir Habertürk’ü kurduğunda medya patronu olmuştu. Hatta bir anısını okumuştum. Milliyet’te katta dolaşırken, Güneri Civaoğlu “Ya Ufuk sana nasıl yardımcı olabilirim” demiş. Güldemir, “Ben patronum artık.
Ben sana bir şey yapabilir miyim. Yardımcı olabileceğim şey var mı” diye cevap vermiş. Gazetecilikte eğer ruhunuzda haberi vermek, paylaşmak varsa medyayı kurarsınız. Bakın yine olanakları zayıftı Habertürk’ün, ilk kuruluş yıllarında. Yine rahmetli
Taki Doğan Ankara Temsilcisi’ydi. Ne yaptı? Gitti her akşam her yerde, kokteylleri ek-

Uysal ALTUNDAĞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Turgay Bey’e de çok teşekkür ediyoruz, değerli düşünceleri için. Sevgili katılımcılar bugünkü programımızın sonuna geldik. 13.30’da öğle yemeği, akşam 19.30’da da
gala yemeğinde tekrar bir araya geleceğiz. Ben üç misafirimize de değerli düşüncelerinden dolayı Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Bizi
dinlediğiniz için de teşekkür ederim.
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rana taşıdı. Siyasi magazin muhabirliği yaptı. Bu da farklı bir habercilik formatıydı. Bu
da öğretici şeydir. Neler ikram ediliyor, kimler katılıyor, kimler kiminle ne konuşuyor,
siyasi magazin muhabirliği yapmaya başladı ve oradaki kişilerin dikkatini çekmeye
başladı. Dikkat edin, sonra Habertürk 2001 krizini fırsata çevirdi. Her olayı her gelişmeyi anında izleyiciye taşıdı. Telefonla bağlantılar, yorumlar, görüşler ve nihai haber
kısmı. Lütfen 2001 yıllarındaki Habertürk’ün kuruluşunu bir hatırlamaya çalışın. Habertürk gelişmeleri olayları, haberi anında duyurmaya çalışıyor.
Diğer kurumlar ise, editoryal anlamda şu izni mi alacağız, şu kişiyi mi davet edelim, buna hangi soruyu soracağız, bunu nasıl yapacağız gibi konuları daha tartışırken,
Habertürk anında habere kişiye ulaşarak, görüşleri alarak haberleri yapıyordu. Şimdi
Habertürk daha sonra ne oldu? Ciner’e sattılar. Ciner’den Sabah Gazetesi alındığında
dikkat edin, verdiği paralar hiç konuşulmadı. Çünkü, iktidar gücüne kimse karşı duramıyordu.
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı konuşmasında da söyledi, üye sayısını 80
binden 210 bine çıkardı. Ama grev hakkı elimizden alındı diyor. Çıkardığı zaman diyor
mahkeme var nereye gideceğiz diyor. İşte adaletin yürümesi için, yani özellikle medyada ben onu hep söylüyorum, medyada eğer sermayenin gücünü biz kabullenirsek
ve o her şeyi yönetmeye kalkarsa, emin olun hiçbir sendika haberi girmez. Siz istediğiniz zaman yaparsınız edersiniz ama şu verilen reklamların içerisindeki çok büyük
reklam verenler de sizin masaya oturacağınız kişiler.
Mesela yine sendikadan arkadaşlarla sohbet ederken paylaşıldı. Mesela işçilerle anket yapmışsınız, başkan onun sunumunu gösterdi. Çok güzel. Aslında işçiler de
Bodrum tatilini istemişler, yani işçiler de Bodrum istiyor. Bakın bu da bir güzel bir haberdir. Kaç bin kişi arasında yapılmış, neler çıkmış sonuçları. Ben baktığım zaman
yani Bodrum sadece zenginlerin, değil bakın işçiler de Bodrum dedi ve kaç bin kişi
belki 210 bin kişi arasında yapılmış bir anket çalışması. Tabii haberciliğin de böyle bir
bakış açısı vardır. Dolayısıyla, umarım yani herkes bu süreci hızlı bir şekilde atlatır.
Arzuladığımız, istediğimiz günleri tekrar eskiden olduğu gibi yaşarız.
Benim meslektaşlarımdan ricam, bağımlı değil, bağımsız olmalarıdır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
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“Türkiye’de Toplu İş
Sözleşmeleri Düzeni ve MESS
Grup Toplu İş Sözleşmesi”

Oturum Başkanı

Yusuf Ziya ODABAŞ
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n 1963 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1985 yılında Karadeniz Ereğli’de faaliyet gösteren özel bir iş-

letmede çalışma hayatına başladı. 1989 yılında Erdemir Soğuk Haddehane Müdürlüğünde işbaşı yaptı.
2003 yılında Türk Metal Sendikası Erdemir İşyeri Temsilciliği görevine seçildi. 4 yıl boyunca bu görevi yürüttükten sonra, 2007 yılında gerçekleştirilen Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesi 8. Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçildi. 01-02 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen, Türk Metal
Sendikası 15. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine, 2020 yılında gerçekleştirilen
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun (UAMİF) 9. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterlik görevlerine seçildi.
Odabaş, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve UAMİF Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.
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Değerli dinleyenler, günaydın. Bugün söyleşimize iki değerli çalışma arkadaşımızla devam edeceğiz. Kurultayımızın bu bölümünde sizlere toplu sözleşme sistemimizin ve sendikamızın Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile imzalayacağı
grup toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi vereceğiz. Bunu yapmamızın temel nedeni, gazeteci arkadaşların genellikle bu süreci tam olarak anlamalarını sağlamaktır.
Çünkü, bu konu iş hukukunun özel bir alanını oluşturuyor ve önemli ayrıntıları var.
Arkadaşlarımız, sizin için hazırlanan küçük kitapçıkları dosyalarınıza koydu. Bu kitapçıklardan, ülkemizde toplu iş sözleşmesi prosedürünün nasıl işlediğini görebilirsiniz.
Bu oturumda iki konuşmacımız var. İlk konuşmacımız Dr. Naci Önsal. Naci Hocamız uzun yıllar Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri görevinde bulundu. Daha
sonra TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. Şu anda da Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Başkanlığını yapıyor. Özellikle toplu
iş sözleşmeleri konusunda ülkemizin önde gelen uzmanlardan biridir. Sizlere toplu
iş sözleşmesi kavramı ve ülkemizdeki işleyişi üzerine bilgiler verecek. Bundan faydalanmanızı temenni ederim.

İkinci konuşmacımız sendikamızın Genel Sekreteri Avukat Taliphan Kıymaz
arkadaşımızdır. Taliphan Bey uzun yıllar sendikamızın avukatlığını yaptı. Son dönemde de teşkilatımızda Genel Sekreterimiz olarak görev yapıyor. O da uzun yıllara dayanan deneyimi ile sizlere grup toplu sözleşmesi hakkında bilgi verecektir.
Ben konuşmasını yapması için ilk sözü Naci beye veriyorum. Buyurun.

Dr. Naci ÖNSAL
TAEM Başkanı
n 1946 yılında Adapazarı’nda doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktora derecesini aldı.
1971-2004 yılları arasında kamu işveren sendikalarında çalıştı. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü
Kamu İşverenleri Sendikası’nda (TÜHİS) Genel Sekreter Yardımcılığı, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası’nda (KAMU-İŞ) Genel Sekreterliği yaptı. 2005-2015 yıları arasında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (TÜRK-İŞ) Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. 1980-1983 yıllarında Yüksek Hakem
Kurulu’nda Uzman Raportör, 1983-2015 yılları arasında kurul üyesi olarak çalıştı. Aynı süreç içinde enerji, petrol, kömür, metal sektörlerindeki kamu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 10
yılı aşkın süre Gazi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Birçok kongre düzenledi. Endüstri İlişkileri, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku vb. alanlarında pek çok kitabın basımını gerçekleştirdi,
bir kısmının editörlüklerini yaptı.
Önsal, halen Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAEM) Başkanlığını yürütüyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yayımlanmasıyla başlayarak, pek çok
uluslararası belgede insan hakları, yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, mülk
edinme hakkı şeklinde devam ederek bir genişleme göstermiştir. Bugünün, 21. yüzyılın insan hakları içerisinde, sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı da sayılmaktadır. Artık sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı, mülk edinme hakkı gibi, yaşam
hakkı gibi insan hakkıdır.
Bu kısa girişten sonra konuya Anayasa ve yasalarımızla devam edelim. Öncelikle Anayasamızın 51’inci maddesinde, sendika hakkı düzenlenmiştir. Anayasamızın
51’inci maddesine göre, çalışanlar hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla tüzel kişilikler oluşturabileceklerdir. Bu tüzel kişilik sendikadır. Sendikaların
daha doğrusu sendika hakkının kullanılmasında uyulacak usul, esas ve şartların
Anayasamızda kanunla düzenlenmesi istenmiştir. İşte buna uygun olarak da bugün
elimizde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bulunmaktadır. Anayasanın emrine uygun olarak Türkiye'de işçiler için bu kanun, kamu görevlileri için
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk Metal Sendikamızın değerli yöneticileri, değerli gazeteciler, değerli çalışma arkadaşlarım. Sözlerimin başında sizleri saygı ve
sevgi ile selamlıyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Çok geniş bir konuyu, olabildiğince kısa bir süre içerisinde toparlamaya çalışıp, zamanın büyük kısmını Taliphan
Bey’e, işin doğrudan pratiğine bırakmaya çalışacağım. Söyleyeceklerim, toplu iş sözleşmesi servisimiz tarafından sizler için hazırlanan bu kitapçığın bir anlamda tekrarından ibaret olacaktır.

de onların sendika ve toplu sözleşme haklarını düzenleyen ikinci bir kanun bulunmaktadır.
Ancak biraz evvel söyledim, artık sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı insan hakkı olarak tanımlandığı için, uluslararası bütün belgelerde sendika hakkı “herkes” diye başlar. Bunun anlamı; işçiler, kamu görevlileri, işsizler, emekliler, öğrenciler,
ev kadınları, kısacası bütün çıkar grupları sendika hakkını kullanabilirler. Çünkü, bu
bir insan hakkıdır.
Türkiye genelinde, bu kurultayda da çoğunluğunuz genç arkadaşlarsınız, süreç
içerisinde bütün bu çıkar gruplarının sendikalar kurduğunu göreceksiniz. Çünkü bu,
insanlığın, insan haklarının ve demokrasinin gereğidir. Bugün Türkiye'de iki kanuna
dayalı olarak işçiler ve kamu görevlileri sendika kurabilmekte, diğer çıkar gruplarının
kurduğu sendikalar ise çeşitli düzeyde yargıda dava konuları oluşturmakta ve Yargıtay son kararlarında olumsuz bir tavır takınmaktadır. Dediğim gibi, konu çok geniş olduğu için, merak edenlere sorularının cevaplarını Sayın Başkan izin verirse burada,
zaman yeterli olmazsa dışarıda çay içerken ilgilendiğiniz ya da merak ettiğiniz her konuda memnuniyetle cevap vermeye hazırım.

“
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Bugünün, 21. yüzyılın insan hakları içerisinde, sendika
hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı da sayılmaktadır. Artık
sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı, mülk edinme
hakkı gibi, yaşam hakkı gibi insan hakkıdır.

Demek ki, sendikalar işçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliklerdir. İşçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek
için sendikalar birçok faaliyette bulunurlar. Dün Genel Başkanımızın konuşmasında
bunların işaretlerini gördük. Ama sendikaların, özellikle Türk endüstri ilişkileri sistemi
içerisinde en önemli faaliyetlerinden belki de birinci sıradaki faaliyetinin, toplu iş sözleşmesi yapmak ve üyelerini toplu iş sözleşmesinin koruyucu şemsiyesi altına almak
olduğunu düşünmek ve söylemek yanlış olmayacaktır. Anayasamızın 53’üncü maddesinde Toplu İş Sözleşmesi Hakkı düzenlenmiştir. Anayasamız toplu iş sözleşmesini bir hak olarak tespit etmiştir. Biliyorsunuz, Türkiye'de çok sevilen tanımı ile anayasa devletin milleti ile yaptığı sözleşmedir. Devletin milleti ile yaptığı bu sözleşme toplu
sözleşmeyi bir insan hakkı olarak kabul etmiştir ve toplu iş sözleşmesinin karşılıklı
olarak işçilerin ve işverenlerin, ekonomik ve sosyal durumlarını düzenlemek amacıyla yapabileceklerine, hem Anayasa’da hem de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda işaret edilmiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Türkiye'deki işleri, 20 başlık altında toplamış, bunları işkolu olarak tanımlamıştır. Türkiye'de sendikalar bu 20 işkolundan bir
tanesinde faaliyette bulunmak amacıyla kurulur. Türk Metal Sendikası, 12 numaralı metal işkolunda kurulmuş ve faaliyette bulunan bir sendikadır. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığımız her yılın Ocak ve Temmuz ayında Resmi Gazete’de bir istatistik yayımlar. Bu istatistiği Resmi Gazete’de görebilirsiniz. Bu istatistik bize Türk endüstri ilişkileri sistemi ile ilgili olarak ciddi ve önemli bilgiler verir. Bu istatistikten Türkiye'de kaç işçi olduğunu, bu işçilerin ne kadarının sendikalı olduğunu, Türkiye'de kaç
işçi sendikası olduğunu, bu sendikaların hangi konfederasyonlara üye olduğunu, hangilerinin bağımsız olduğunu, bu sendikaların her birinin üye sayılarının ne kadar olduğunu, bu yolda pek çok bilgiyi birinci ağızdan elde ederiz ve bu istatistik 6 aylık süre
içerisinde geçerli bir istatistiktir. Biraz sonra bir başka önemli konuya katkı verdiğini de söyleyeceğim.
Son Temmuz istatistiğine göre, -sayıları yuvarlaklaştıracağım- Türkiye’de 15 milyon civarında işçi bulunduğunu, bu işçilerin yaklaşık yüzde 14’ünün sendikalı olduğunu öğreniyoruz. Düşük bir orandır. Yani 15 milyon işçinin, 2 milyon küsuru sendika üyesidir. Arzumuz, temennimiz, dileğimiz bu sayının yükselmesidir. Ancak, bütün
dünyada trend, sendikaların üye kaybı şeklinde yaşandığı için yüzde 14 oranı da meslek içindekilere çok yadırganıcı gelmemektedir. Örneğin, bu oran Fransa’da yüzde 10
civarındadır. Yani Türkiye'de işçilerin yüzde 14'ü sendikalı iken Fransa'da yüzde 10 civarında işçi sendika üyesidir.

Dünya üzerinde hiçbir ülkenin endüstri ilişkileri sistemi bir başka ülkenin sistemi
ile yüzde 100 örtüşmez. Ana kurallarda, ilkelerde büyük benzerlikler vardır. Ama detaylar oldukça farklıdır. Yine bu endeksten, Türkiye'de 260 işçi sendikası olduğunu öğreniyoruz. Biraz sonra ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağım. Bu 260 sendikadan sadece 54 tanesi toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip.
Toplu iş sözleşmesine geçecek olursak, öncelikle şunu söylemeliyim; Türk endüstri ilişkileri sisteminde sendikalar toplu iş sözleşmesi yapabilmek için iki barajı aşmak
mecburiyetindedir. Bu barajlardan birincisine amiyane olarak işkolu barajı ya da ehliyet barajı diyoruz. Genellikle iş hukukçuları bu terimleri sevmez ama işin pratiğindeki bizler bu terimleri ısrarla kullanmaya devam ederiz. Nedir bir işçi sendikasının toplu
iş sözleşmesi yapabilme ehliyeti? Biraz evvel söylediğim bu istatistikte örneğin, Türk
Metal Sendikası'nın ne kadar üyesi olduğu gözükürken, bunun yanı sıra, bu işçilerin,
sendikanın kurulu bulunduğu işkolundaki toplam işçinin yüzde kaçına karşılık geldiği de gösterilmiştir. Türkiye'de bir sendikanın toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olabilmesi için, kurulu bulunduğu işkolundaki işçilerin yüzde 1’ini üye yapmış olması gerekir. İşte 260 Sendikanın sadece 54 tanesi kuruldukları işkolundaki işçilerin yüzde 1
ve fazlasını üye yapabilmiş oldukları için, bu 54 sendika Türk sisteminde toplu sözleşme yapmaya ehildir. Ehildir ama toplu iş sözleşmesi yapabilir mi? Burada karşımıza
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Ancak şunu unutmamak gerekir, bu oran kadar işçilerin toplu iş sözleşmesinden
yararlanma ölçüsü de önemlidir. Yüzde 14 sendikalı işçinin Türkiye'de yaklaşık yüzde 7'si toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmektedir. Sendikalaşma oranının yüzde 10
olduğu Fransa’da ise işçilerin yüzde 90’ı toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmektedir. Bu, her iki ülkenin endüstri ilişkileri sistemlerindeki farktan kaynaklanmaktadır.

ikinci baraj çıkacaktır ve Türk sistemi bu ikili baraj nedeniyle uzun yıllardır ILO’da kritik edilmektedir.
İkinci baraj şu; kurulu bulunduğunuz işkolundaki işçilerin yüzde 1’ini ve fazlasını
üye kaydettiniz. Bir işyerinde örneğin bu otelde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını üye
yapmanız gerekecektir. Otelde 100 kişi çalışıyorsa demek ki 51 kişinin sendika tarafından üye yapılmış olması gerekecektir. İşyerlerinde çalışan işçi sayısı büyüdükçe,
oranın mutlak değer karşılığı daha önemli olacağı için örgütlenmenin nasıl güçlendiğini görebiliyorsunuz.
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Toplu iş sözleşmesine erişmek, Türkiye'de sendikalar için göründüğü kadar kolay
değildir. Teknik olarak oldukça sıkıntılı bir başka konu, bizim için bu iş yeri ile başlar.
Şöyle basitlemeye çalışayım. A şirketinin bir oteli var, bu otel olsun. A şirketinin başka
bir iş yeri yok, nerede, turizm işkolunda. İşte o zaman sendika sadece bu oteldeki işçilerin yarıdan fazlasını üye kaydettiğinde bir işyeri toplu iş sözleşmesi yapacaktır. Ancak A şirketinin Didim'de, Bodrum'da, Ankara'da 3 oteli olduğunu düşünürseniz, karşımıza işletme kavramı çıkar ve A şirketinin bu 3 oteli için bizim sistemimizde bir tek
toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu üç işyerini de kapsayan bu sözleşme türüne işletme
toplu iş sözleşmesi denilir. Pratikte işyeri midir işletme midir sorusu göründüğü kadar kolay değildir. Şu anda yargı önünde pek çok sendikanın, -TGS de dahil- davaları bulunmaktadır. Çünkü zor bir ayrımdır. Ve İş Kanunumuzda işletme tanımı yoktur.
İş Kanunu sadece işyerini tanımlamıştır. İşyeri; mal veya hizmet üretmek amacıyla,
maddi olan veya olmayan unsurların yanına işgücünün katılmasıyla oluşan organizasyonun adıdır.
Aslına bakarsanız, işletme bilimine yakın arkadaşlar varsa içinizde, her işyerinin
onlar bir işletme olduğunu söyleyeceklerdir. Konu dediğim gibi dertli bir konu ama
böylece hızlıca toplu sözleşmesi türlerine girmiş olduk. Demek ki, iş yeri toplu iş sözleşmesi bir tür, ikincisi işletme toplu iş sözleşmesi. İşletmede otel örneğini verdim ama
sizlerde daha kalıcı olması için örneğin Ziraat Bankası, örneğin Vakıflar Bankası’nı düşünebilirsiniz. Bu bankaların yüzlerce şubesi var. Bu yüzlerce şubenin tamamını kapsayan bir işletme sözleşmesi yapılabilir. Yani bankanın her şubesi için ayrı ayrı toplu iş
sözleşmeleri asla yapılamaz. Burada bir fark var, o da şu; işyerinde toplu iş sözleşmesi
yapabilmek için işçi sendikası işçilerin yarıdan fazlasını üye yapmak zorundaydı. Eğer
bir işletme toplu iş sözleşmesi yapıyorsa, tüm işletmede çalışan işçilerin yüzde 40’ını
üye yapmış olması yeterli sayılmaktadır sistemimizde. Ama takdir edin bir Ziraat Bankası'nı düşünün. Yurdun her yerine yayılmış 800 küsur işyerinde yüzde 40’ı sağlayacak bir örgütlenme yapacaksınız. Evet bu işyeri ve işletme toplu iş sözleşmeleri, işçi
sendikası ile işveren eğer işveren bir işveren sendikasına üye olmuşsa, işçi sendikası
ile işveren sendikası arasında yapılabilir, bağıtlanabilir.
Şimdi üçüncü ve son toplu iş sözleşmesi türünden de kısaca söz etmek istiyorum.
Bu toplu iş sözleşmesi türü ancak iki sendika arasında işçi ve işveren sendikası arasında yapılabilen bir toplu iş sözleşmesi türüdür. Örneğin, Türk Metal Sendikası’nın

örgütlendiği, yetki aldığı pek çok işyeri ve işletme, aynı zamanda işveren sendikasının üyesi ise, bu iki sendika arasında bütün bu işyeri ve işletmeleri kapsayan, (onlarca yüzlerce olabilir bu sayı) bir grup toplu iş sözleşmesi yapılabilir. İşin pratiğinde Türk
Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki grup toplu sözleşmesine ilişkin detaylı bilgileri, kaç işyerine, kaç işletmeyi kaç işçiyi kapsamaktadır ve
hiç kuşkusuz prosedürü Taliphan Bey biraz sonra sizlere gayet detaylı bir şekilde açıklayacaktır.
Demek ki, Türk sisteminde işyeri, işletme ve grup toplu iş sözleşmesi olmak üzere
üç toplu iş sözleşmesi yapılabilmektedir.

Artık sendika hakkı ve toplu iş sözleşmesi
hakkı insan hakkı olarak tanımlandığı için, uluslararası
bütün belgelerde sendika hakkı “herkes” diye başlar.
Bunun anlamı; işçiler, kamu görevlileri, işsizler,
emekliler, öğrenciler, ev kadınları, kısacası
bütün çıkar grupları sendika hakkını kullanabilirler.
Çünkü, bu bir insan hakkıdır.

Sözleşmenin türü ne olursa olsun, sözleşme prosedürü toplu sözleşmesini yapabilmek için izlenecek yol aynıdır. İşçi sendikası bu andan itibaren bir işyeri sözleşmesi üzerinden konuşacağım ama dediğim gibi işletme ve grup toplu iş sözleşmelerinde
de prosedür, izlenecek yol aynıdır. İşçi sendikası yüzde 1 barajını aştı, işyerinde işçilerin
yarıdan fazlasını üye yaptı, Çalışma Bakanlığı'na müracaat ederek söz konusu işyerinde yetkili olduğunun tespit edilmesini ister. Bakanlık kayıtlarına bakar, sendikanın isteği doğru ise işçi sendikasına yetki belgesini verir. Artık bu andan itibaren işçi sendikası toplu iş sözleşmesi yapabilmek için hem ehil hem yetkilidir. Kanun diyor ki, bu
yetki belgesini Çalışma Bakanlığı'ndan alan işçi sendikası, 15 gün içerisinde karşı tarafı, işvereni, işveren bir işveren sendikası üyesi ise işveren sendikasını, toplu görüşmeye davet eder. Filan gün, filan saatte, filan yerde, filan dönem toplu sözleşmenizin
görüşmelerine başlamak üzere buyurun der. Bunun süresi 15 gündür. Aynı zamanda
işçi sendikası bu süre içerisinde karşı tarafa yani işverene toplu iş sözleşmesinde isteyeceklerinin tümünü yani tekliflerini yazılı olarak vermek mecburiyetindedir. Eğer 15
günlük süre içerisinde karşı tarafı davet etmezse, tekliflerinin tamamını karşı tarafa
iletmezse, işçi sendikasının yetkisi düşer. Yani artık ehliyet de gitti, yetki de gitti. Yani
işçi sendikası toplu iş sözleşmesi yapamaz hale gelir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunumuzda buradan başlamak üzere işçi sendikasının üstünde daima bir giyotin
bulunmaktadır. Yetkisi düşer; yetkisi düşer… Bunu defalarca prosedür içerisinde göreceğiz. Demek ki, işçi sendikası 15 gün içerisinde karşı tarafa, işverene “gel görüşelim”
diyecek ve tekliflerinin tümünü de yazılı olarak karşı tarafa bildirecektir. Tarafların gö-
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Türkiye’de 15 milyon civarında işçi bulunduğunu, bu
işçilerin yaklaşık yüzde 14’ünün sendikalı olduğunu
öğreniyoruz. Düşük bir orandır. Yani 15 milyon işçinin,
2 milyon küsuru sendika üyesidir. Arzumuz, temennimiz,
dileğimiz bu sayının yükselmesidir.

rüşme süresi kanunumuza göre 60 gündür. Taraflar birbirleriyle toplu iş sözleşmesini bağıtlayabilmek için işçi sendikasının teklifleri, hiç kuşkusuz işveren tarafının karşı
tekliflerini 60 gün süreyle görüşebilirler. Kanunda bu 60 günün kaç gününde müzakere yapılması gerektiği, iki gün arayla mı toplanacağı, haftada bir mi görüşüleceği,
toplantıların yeri, zamanı, toplantıların şekli, toplantıda görüşülenlerin tutanak altına
alınıp alınmayacağı, hiçbiri düzenlenmiş değildir. Bunlar teamüle bırakılmıştır. Genel
hukuk kuralları içerisinde yürütülür. 60 günlük süre içerisinde, bu birinci gün de olabilir kırkıncı gün de olabilir, hiç fark etmez, taraflar anlaşmışlar ise imzalarını koyarak,
toplu iş sözleşmesini bağıtlarlar. Tarafların imza ettikleri toplu iş sözleşmesi dört nüsha olarak düzenlenir. Bunlardan bir tanesi işçi sendikasında, bir tanesi işverende kalır.
Diğer iki nüsha da Çalışma Bakanlığı’na teslim edilir. Taraflar arasında toplu iş sözleşmesi metni üzerinde ileride çıkacak olası uyuşmazlıklarda, Çalışma Bakanlığı’na bırakılmış metinler esas alınır. Gerek idari olarak gerek yargıya intikal etmişse yargıçlar
tarafından. Onun için çok önemlidir. Bu 60 günlük süre içerisinde taraflar anlaşamazlarsa, yani toplu iş sözleşmesini yapamazlarsa, bağıtlayamazlarsa, yeni bir aşamaya
geçilir. Bu aşama arabuluculuk aşamasıdır. Daha evvelden sendika ile işverenler arasındaki uyuşmazlıklarda, kimlerin arabulucu olacağına ilişkin bir liste seçici kurul tarafından hazırlanmış ve Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Hangi ilde kimlerin arabulucu
olarak seçilebileceği, bu liste üzerinden bellidir. İşte bunlardan birini Çalışma Bakanlığı devreye koyar. Arabulucu, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözebilmek için elinden
gelen tüm çabayı harcayacaktır. Kanun böyle demektedir. Arabuluculuk sistemi de
hem uygulamada hem de teoride oldukça hırpalanan kritik edilen kurumlardan biridir. Arabulucunun başarılı olabilmesi, alan bilgisine sahip olmaya, taraflar üzerindeki
otoritesine ve daha birçok faktöre bağlıdır. Eğer bunlar yoksa, arabulucu aşaması pratikte bir zaman kaybından veya yerine göre bir zaman kazanmadan öte fonksiyon ifade etmemektedir. Arabulucu 15 gün çalışma süresine sahiptir. Taraflar arabulucu aşamasında işi çözeceklerine inanıyor veya tahmin ediyorlarsa, arabulucunun çalışma
süresini 6 iş günü daha uzatabilirler ama ondan sonrası yok. Arabulucu tarafları uzlaştırırsa, biraz evvel söylediğim gibi dört nüsha toplu sözleşmesi imzalanır. Anlaşma
sağlanamazsa, arabulucu bir rapor düzenleyecektir. Bu raporda uyuşmazlık konularını, taraflarla nasıl görüştüğünü, onların tekliflerini, kendi önerilerini ve nihai görüşünü
rapora yazacak ve Çalışma Bakanlığı'na teslim edecektir. Ancak, pratikte arabulucu
raporlarının büyük bir bölümünün, “Uyuşmazlığı çözmek üzere her türlü çabayı gös-

terdim, sonuç alamadım” şeklinde olduğu görülmektedir. Bu da arabulucuların yetersizliğinin bir somut belgesidir. Arabulucu raporunu Çalışma Bakanlığı, işçi sendikasına
ve işverene tebliğ edecektir. Arabuluculuk raporunun işçi sendikasına tebliğ edilmesiyle yeni bir aşamaya geçilecektir. Grev hakkının kullanılacağı, karşısında da işverenin lokavt uygulayabileceği grev-lokavt aşaması.

“

İşçi sendikası grev kararı almadan, işveren veya
işveren sendikası lokavt kararı alamaz. Ancak, işçi
sendikası grev kararını almış, işveren sendikası veya
işveren lokavt kararını almış ise kimin uygulamaya
önce başlayacağı düzenlenmiş değildir.

73

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

İşçi sendikası, arabulucu raporunu almasını takiben 60 gün içerisinde grev kararı
alabilir. Aldığı grev kararını 6 iş günü önce karşı tarafa, işverene bildirerek uygulamaya koyabilir. İşçi sendikası grev kararı almadan, işveren veya işveren sendikası lokavt
kararı alamaz. Ancak, işçi sendikası grev kararını almış, işveren sendikası veya işveren lokavt kararını almış ise kimin uygulamaya önce başlayacağı düzenlenmiş değildir. İşçi sendikası greve çıkmadan, işveren lokavt uygulamasına başlayabilir ki, buna
saldırı lokavtı diyoruz Ya da işçi sendikası grevi uygulamaya başlamasını takiben işveren de lokavtı başlattım diyebilir. Buna da savunma lokavtı diyoruz. Demek ki, grev
bir hak olmakla birlikte, karşısında bir lokavt tehdidi de bulunmaktadır. Sonuç olarak,
ikisi de üretimi durdurdum demektir. Grev, sendikanın üretimi durdurdum demesidir,
lokavt işverenin üretimi durdurdum demesidir. İşçi sendikasının üretimi durdurmakta amacı, üretim kaybı baskısı ile toplu iş sözleşmesine erişebilmektir. Gayet açık. Grev
noktasında, bu aşamada iş oldukça dallanıp budaklanmaktadır. Birincisi, işçi sendikası grevi ilan ettiğinde, işyerinde çalışan işçilerin, dörtte biri yazılı olarak başvurarak
grev oylaması isteyebilirler. Grev oylaması bildiğiniz seçimler gibidir. Dernek seçiminiz, sendika seçiminiz. İşyerine sandık getirilir, kırmızı ve beyaz pusulalar hazırlanır.
Grevi isteyenler ve istemeyenler oy kullanırlar. Eğer sandıktan işçilerin tercihi “greve
hayır” şeklinde çıkarsa, artık işçi sendikası greve devam edemeyecektir. Bu noktada,
işçi sendikasının Yüksek Hakem Kurulu’na başvurarak toplu iş sözleşmesinin Yüksek
Hakem Kurulu eliyle karara bağlanmasını istemekten başka şansı kalmaz. Ama işçiler
greve evet derse, grev fiilen uygulamaya konulacaktır. Grev-lokavt aşamasında ikinci bir tehlike veya tehdit işçi sendikası için, sendikanın aldığı grev kararının veya fiilen başladığı bir grevin, Cumhurbaşkanı tarafından ertelenmesidir. Cumhurbaşkanı,
alınmış bir grev kararını veya uygulanmaya başlanmış bir grevi, 60 gün süreyle erteleyebilir. Ancak bu ertelemeyi yapabilmesi için iki gerekçenin bir arada veya bu iki gerekçeden birinin olması lazım gelir. Uygulanacak veya uygulanmakta olan grev milli güvenliği tehdit ediyorsa bir. İki, ülke genel sağlığını tehdit ediyorsa. Bu durumlarda

Cumhurbaşkanı grevi ertelerse, ertelemeden sonra işçi
sendikasının Yüksek Hakem Kurulu’na gitmekten başka
şansı yoktur. O nedenle, Türk endüstri ilişkileri sistemi
içerisinde bu kadar önemli bir yer tutan bu kurulun, adil
olması, tarafsız olması, bilgili olması, kısacası her iki taraf
arasında da dengeyi sağlayabilecek ve hoşnut edecek
kararlar çıkartması beklenilendir.
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Cumhurbaşkanı grev kararını veya fiili grev uygulamasını 60 gün süreyle erteleyebilir.
Bu erteleme ile birlikte doğrudan çalışma bakanı, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek üzere görevlidir. Kanun böyle söylüyor. Ama pratikte çalışma bakanları genelde
devreye girmezler. Bakanlık, memurlarından birini kendi adına görevlendirir. Erteleme sonunda yine işçi sendikasının Yüksek Hakem Kurulu’na gitmekten başka şansı yoktur. Aksi takdirde yetkisi düşecektir. Grev uygulamaya konuldu, 3 gün mü sürecek, 13 gün mü sürecek, 3 yıl mı sürecek, kanun bunu düzenlemiş değildir, ucu açıktır.
O nedenle, sistemin içinde olmayanların bilmediği, Türkiye'de örneğin 3 yıldır devam
eden grevler olmuştur. Çünkü, dediğim gibi bir süre yoktur. Hatta öğretide bu ucu açık
sürenin belli periyotlarla denetlenip, işçinin oyuna gidilmesi şeklinde görüşler de bulunmaktadır.
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Şimdi birkaç kere Yüksek Hakem Kurulu'ndan bahsettim. Yüksek Hakem Kurulu ile ilgili de birkaç satır söyleyerek bana ait en kısa sunumumu tamamlamak üzereyim. Farkındayım, Sayın Başkan toleransınız için size şükran borçluyum. Yüksek
Hakem Kurulu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 2 üyesi, Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu’nun 2 üyesi yani en üstte taraflardan 2 üye. Çalışma Genel Müdürü, YÖK tarafından konu uzmanı atanmış bir akademisyen, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir üye ve Yargıtay’ın iş davalarına bakan daireleri içerisinde en
kıdemli yargıcın başkanlığında toplanan 8 kişiden oluşan bir kuruldur. Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşit olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın kararı
geçerlidir. Pratikte Yüksek Hakem Kurulu'ndan işçi kesimi dertlidir. Memnun değildir.
Çünkü Yüksek Hakem Kurulu’na giden ve Yüksek Hakem Kurulu kararı ile bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri, sendikaları ve işçileri mutlu etmemektedir. Her işin piyasası olduğu gibi, toplu pazarlıkta da takvime bağlı olarak bir ücret zammı ölçüsü ortaya çıkar. İşte Yüksek Hakem Kurulu bu ölçünün çok altında zamlar verebilmektedir.
Tarafların hiçbir uyuşmazlığı söz konusu olmayan, eski toplu iş sözleşmesinde aynen
yer alan bazı maddeleri, kendince uygun görmeyerek değiştirmekte, değişiklikler de
tamamen işçi aleyhine olmaktadır. Bu nedenle işçi kesimi, Yüksek Hakem Kurulu’ndan memnun değildir. Kanunumuzda bazı işyerlerinde ve işlerde grev yapılamayacağı açıkça yazılıdır. Burada arabulucu raporunun alınmasını takiben işçi sendikasının
Yüksek Hakem Kurulu’na gitmekten başka şansı yoktur. Grev oylamasında işçi greve
hayır derse işçi sendikasının Yüksek Hakem Kurulu’na gitmekten başka şansı yok-

tur. Cumhurbaşkanı grevi ertelerse, ertelemeden sonra işçi sendikasının Yüksek Hakem Kurulu’na gitmekten başka şansı yoktur. O nedenle, Türk endüstri ilişkileri sistemi içerisinde bu kadar önemli bir yer tutan bu kurulun, adil olması, tarafsız olması,
bilgili olması, kısacası her iki taraf arasında da dengeyi sağlayabilecek ve hoşnut edecek kararlar çıkartması beklenilendir.
Aslında şunu söyleyeyim, bugün konuştuğumuz bu konu üniversitelerde okutulur ve bir yıllık bir dersin konusudur. Haftada 4 saatten az olmamak üzere bir yıl sürer.
Yani ben bir yıl süren bu programı burada zamanıma beş dakika tecavüz ederek tamamlayabilmişsem, Sayın Başkanın beni kritik yerine kutlamasını bekliyorum doğrusu. Arkadaşlar dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Sözümü burada bitiriyorum.

Yusuf Ziya ODABAŞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Hocama teşekkür ediyoruz. Bizi müdahale etmek zorunda bırakmadı, mikrofonu aldı mı zor bırakır, anlatacağı konu fazladır. Ama zamana uyduğu için teşekkür
ediyorum şahsım ve katılımcılar adına. Şimdi sunumunu yapmak üzere sözü Taliphan Bey’e veriyorum.

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

75

Av. Taliphan KIYMAZ
Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri
n 1972 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1996’da Türk Metal Sendikası’nda avukat olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında Genel Merkez Hukuk
Müşaviri, 2009 yılında Türk Metal Sendikası Baş Hukuk Müşaviri oldu.
2015 yılında Türk Metal Sendikası’nın ilk profesyonel yöneticisi olarak Genel Sekreterlik görevine
getirildi. Halen bu görevi sürdüren Kıymaz’ın ayrıca çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu üyelikleri bulunuyor.

Ç
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Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer medya emekçileri, kurultayımızın
değerli katılımcıları, bana ayrılan sürede müzakere süreci yakında başlayacak olan
grup toplu iş sözleşmemizle ilgili sizlere bilgiler aktaracağım. Ancak müsaade ederseniz, Sayın Dr. Naci Önsal’ın da biraz önce bahsettiği üzere sizlere hem ülkemiz ölçeğinde hem de sendikamızın da kurulu bulunduğu metal işkolundaki sendikal durumdan
da görseller eşliğinde bahsetmek istiyorum. Tabii sunumumuzu da yansıtalım bir taraftan. Ardından birkaç anekdotla sendikamız Türk Metal’den bahsedeceğim. Ondan
sonra da asıl konumuz olan MESS-Türk Metal Grup Toplu İş Sözleşmesi hakkındaki
bilgileri sizlere aktaracağım. Dolayısıyla, çok fazla vaktinizi almadan, sunum planının
bu şekilde ilerleyeceğini belirtmek isterim.
Şimdi ilk olarak ülkemizdeki sendikal durumu sayılarla ifade edelim ve sendikal
tablonun ne olduğunu bir de görseller eşliğinde buradan arz edelim. Az önce de belirtildiği üzere, Türkiye’de toplam işçi sayısının 15 milyon 27 bin 910, sendikalı işçi sayısının da 2 milyon 123 bin olduğu, 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
son istatistikte ifade edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu istatistikleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayımlamaktadır. Görüldüğü
üzere, bu sayılar ülkemiz adına gerçekten üzüntü verici sayılar. Toplam işçi sayısının
yüzde 14,13’üne tekabül ediyor ki, ülkemizdeki toplam işçi sayısının yüzde 85,87'sinin
sendikasız olarak çalışma hayatına devam ettiğini ortaya koymaktadır. Şimdi bu sendikalı işçi sayılarının Konfederasyonlara göre dağılımına da bir bakalım. Bizim de üyesi
bulunduğumuz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan TÜRK-İŞ yaklaşık yüzde 54,3’ünü üye olarak kaydetmiş. Yani 1 milyon 154 bin 177 arkadaşımız TÜRK-İŞ'e
bağlı sendikalarımıza üye olmuş. Hak-İş yüzde 34,4, DİSK yüzde 9,7’sini üye olarak
kaydetmiş. Diğer sendikalar ise yüzde 1,5’unu kaydetmişler.
Az önce konuşmasını tamamlayan Dr. Naci Önsal’ın da bahsettiği gibi, Türkiye'de
işçi sendikaları sadece kurulu bulundukları iş kollarında faaliyet yürütebilmektedirler.

2012 yılında bir İşkolları Yönetmeliği çıktı ve 20 işkolundan bahsedildi. İşte Türk Metal olarak biz de 12 Nolu metal işkolunda faaliyette bulunan bir sendikayız. Türk Metal
Sendikası’nın da kurulu olduğu metal işkolundaki sendikal tabloya bakmamız gerekirse, 15 milyon 27 bin sigortalı çalışan toplam işçiden metal işkolundakilerin sayısı 1
milyon 789 bine, yani yüzde 11,90’a tekabül ediyor. Yani Türkiye'de, metal işkolunda
çalışan işçilerin dağılımının da bu şekilde olduğu ortaya çıkmakta. Tabi metal işkolunda toplam sendika sayısı 11. Peki bu sendikalar metal işkolunda çalışan işçilerin
ne kadarını üye kaydetmişler ona da bir bakalım. 291 bin 40. Görüldüğü üzere metal işkolundaki toplam işçi sayısının yüzde 16,27’si ancak sendikalıdır. Dediğimiz gibi
11 tane toplam sendika mevcut metal işkolunda ve bunun 3’ü ancak barajı geçerek,
toplu iş sözleşmesi yapmaya hak kazanabilmiş. Metal işkolunda örgütlü bu sendikalar arasında dağılım nasıl? Tekrar hatırlayalım, metal işkolunda 291 bin toplam sendikalı işçi vardı. Bunun yüzde 73,9’u, yani 215 bin 174’ü son yayınlanan 30 Temmuz
tarihli istatistik uyarınca Türk Metal Sendikası'na üyedir. Barajı geçen diğer iki sendikadaki durum ise, 42 bin 317 biri, 31 bin 824 diğeri şeklinde. Yani yüzde 14 ve yüzde
10-11 oranında onların da temsil ettikleri üyeler söz konusu. Kısaca şunu söyleyebiliriz, bu tablodan da anlaşılacağı üzere, sendikalı her 4 metal işçisinden 3’ü sendikamız Türk Metal’e üyedir.

Türkiye’de toplam işçi sayısının 15 milyon 27 bin 910,
sendikalı işçi sayısının da 2 milyon 123 bin olduğu, 30
Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan son
istatistikte ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere, bu sayılar
ülkemiz adına gerçekten üzüntü verici sayılar.

Şimdi sendikamız Türk Metal hakkında bazı genel bilgiler sunmak istiyorum
sizlere. Sendikamızın kısa adı Türk Metal. Ancak tabii bir de uzun ismi var. Türkiye Metal, Çelik, Mühimmat, Makine, Metalden Mamul Eşya ve Oto Montaj ve Yardımcı İşçiler Sendikası. Ne zaman kurulduk, 10 Temmuz 1963 tarihinde, Türkiye Metal-İş
Federasyonu adı ile kurulmuştur. 58 yıl önce kurulan bir sendika. Tabii o zaman federasyon tipi sendikalar söz konusu Türkiye'de. İşte iller bazında federasyona bağlı sendikalar var. Örneğin Kırıkkale Metal-İş, Ege Bölgesi Metal-İş, İstanbul Çelik-İş,
Ankara Temkin-İş, Adapazarı Donat-İş, Kastamonu Metal-İş, İzmit Metal-İş, İstanbul Çelik-İş, Adana Metal-İş gibi. Şimdi bunların hepsi Türkiye Metal-İş Federasyonu’nu oluşturuyormuş o zamanlar. Daha sonra federatif yapı yerine milli tip sendikacılık şeklindeki teşkilat modeli gelişiyor. Daha güçlü sendikaların ortaya çıkabilmesi
adına, 1970 yılında 1317 sayılı Yasa çıkarılıyor ve artık birlik şeklindeki yapılanmalar
terk ediliyor. Biz de tabii bu sürece eş zamanlı olarak 10 Eylül 1974 tarihinde Türkiye Metal-İş Federasyonu’nun 6. Genel Kurulunu icra edip, Türkiye Metal-İş Federas-
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yonu'nun tüzel kişiliğine son vererek daha önce Kasım 1973’te kurulan Türk Metal
Sendikası'na federasyonun iltihakını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da Türk Metal Sendikası olarak bugünkü yapısına uygun olarak devam etmiştir sendikamız.
Sendikamızın adı Türk Metal Sendikası olmasına rağmen halk arasında, toplumda sendikamızdan hala Metal-İş olarak bahsedilmektedir. İşte Metal-İş tabiri aslında
ismimizde yok ama o zamanki isminden geliyor, toplumsal hafızada kalan o Metal-İş
kelimesi hala Türk Metal Sendikası için Metal-İş şeklinde bir tabir kullanılmasına sebebiyet veriyor. Sendikamız söylediğimiz gibi 58 yaşında, köklü bir sendika. 29 Şubesi,
8 Bölge Temsilciliği olan büyük bir sendika. Evet, bu büyüklüğünü ortaya koyabilmek
için bazı rakamlar vermek istiyorum. Türk Metal İSO tarafından yayımlanan 2020 yılı
verilerine göre, 100 büyük sanayi kuruluşunun 26'sında, 500 büyük sanayi kuruluşu
içerisinde metal işkolunda faaliyet gösteren 171 kuruluşun 63’ünde örgütlü. Yani düşünün, 500 büyük sanayi kuruluşu, içerisinde metal işkolunda 171 firma var ve yüzde
36,83'ünde yetkili bir sendika.

“
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Türk Metal Sendikası, diğer sendikalar üyelerini düşürürken,
istikrarlı bir şekilde üye artışı yapmaya devam ediyor. Bugün
gelinen süreçte hem metal işkolunun hem de ülkemizin en
büyük işçi sendikası konumundadır. Sanayimizin de bugünlere
gelmesinde en önemli paya sahiptir. Sendikamızın en önemli
hedeflerinden birisi örgütsüz işyerlerinde çalışan tüm metal
işçilerini kendi çatısı altında bütünleştirmek.

Örgütlü bulunduğu sanayi kuruluşları, metal, otomotiv, telekomünikasyon, beyaz
eşya, küçük ev aletleri, demir çelik, döküm, makine, yan sanayi firmaları. Bunlar hep
sektöründe lider kuruluşlar. İşte isim olarak da zikretmemiz gerekirse, Ford Otomotiv,
Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, Erdemir, İçdaş, Aygaz, Mercedes, Çolakoğlu, BSH, Bosch,
Borçelik, TürkTraktör, İzmir Demir Çelik, Borusan, Yazıcı, Erdemir, Yeşilyurt, HES Hacılar, Termoteknik, Otokar, MAN filan gibi liste uzuyor.
Evet, marka görsellerini de buradan slaytımızdan takip edebilirsiniz. Türkiye'nin
genelde marka firmaları ve büyük ölçekli firmaları. Burası çok önemli, üyelerinin yüzde 98’den fazlası özel sektörde çalışan bir sendika Türk Metal. Yani 3000-3500 üyemiz
dışında tüm üyelerimiz, özel sektörde çalışıyorlar. Üye profilimizi de otomotiv, çelik,
döküm, makine sanayinde yetişmiş eğitimli işçiler, ustalar, formenler ve teknisyenler oluşturmakta.
İşyerlerimiz de ağırlıklı olarak Marmara çanağında yer alıyor. Bursa bölgelerinde
genelde otomotiv, İstanbul Trakya'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Karadeniz ve İzmir'de demir çelik ve döküm ağırlıklı bölgesel sektörler yer almakta. Tabii bu büyük
fabrikaların yanında, yan sanayi firmaları da yer alıyor. Onların da sendikamız pek çoğunda örgütlü.

Sendikamız Türk Metal’in TİS imzaladığı muhatapları ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası. Kısa adı MESS olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile en büyük
sözleşme olan grup toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Kamu İşveren Sendikası daha
önce iki taneydi bire düştü. TÜHİS, onunla da kamu işyerleri için sözleşmeler imzalıyoruz üç kuruluş için. Herhangi bir sendikaya üye olmayan bir de münferit işverenlikler var. Onlarla da direkt masaya oturuyoruz. Sayısal olarak da ifade etmemiz gerekirse, 178 firma adına MESS ile masaya oturuyoruz. Üç kamu işverenliği için TÜHİS ile 149
firma içinde bizzat işverenliklerin kendisiyle masaya oturuyoruz. Dolayısıyla, TİS imzaladığımız toplam 330 kuruluş var. Bunlara bağlı, içerisinde 10 kişinin de çalıştığı, 10
bin kişinin de çalıştığı 680 civarında işyeri bulunmaktadır. İşletme olarak düşünürsek,
sadece bir Arçelik bile bugün 18 bin civarında mevcudu olan büyük bir firma. Ama tek
bir fabrika bazında bakarsak 10 ile 10 bin arasında değişen 680 işyeri mevcut. En büyük toplu iş sözleşmemiz az önce de bahsettik sendikamız ile MESS arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesi, oraya birazdan geleceğiz.

Şimdi, imzaladığı bazı münferit sözleşmelerden size görsel olarak bahsetmek istiyorum. Akwel Bursa’dan örnek veriyorum, geriye dönük 6 aylık enflasyon yüzde 5.74
iken yüzde 27,39 ile sözleşme imzalamışız ilk 6 ay için. San Emaye’de aynı şekilde aynı
enflasyon oranına karşı yüzde 28,61’e imza atmışız. Aktif Elektronik’de yüzde 6,30’luk
geriye dönük 6 ayın enflasyonuna rağmen ilk 6 ay için yüzde 27,76 almışız. Karel’de
yüzde 32, Teknik Makine’de yüzde 29, Yeşilyurt Demir Çelik’te yüzde 23, Elsan, Teknik
Alüminyum, yani yüzde 20 bandının altında imzaladığımız münferit bir sözleşme yok.
30-32’lere kadar çıkan oranlar söz konusu. Yani imzaladığı sözleşmeler Türkiye’de diğer sendikalar için de bir eşik, bir kılavuz rolü görmekte.
Sendikamızın bazı önemli faaliyetlerinden de yeri gelmişken bahsedelim. Yaptığı işlerle hep ilklere imza atmıştır. Mesela, bu içinde bulunduğumuz Kurultay da bunlardan
bir tanesidir. Çalışma hayatında her zaman yaptığı yeniliklerle ses getiren bir sendika.

79

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

Şimdi sendikamızın bakış açısına bir göz atalım. Sendikamızın şöyle bir sloganı var;
“Üretmek, kazanmak, kazandırmak.” Endüstriyel ilişkilerde bir taraftan pozitif yaklaşım sergiliyor, diğer taraftan da metal işçisinin hak ettiği koşulları elde edebilme adına etkili ve dengeli bir mücadele yürütüyor. Tabii bu hem işçilere hem iş çevrelerine
büyük bir güven sunuyor. Dolayısıyla, Türk Metal Sendikası, diğer sendikalar üyelerini düşürürken, istikrarlı bir şekilde üye artışı yapmaya devam ediyor. Bugün gelinen
süreçte hem metal işkolunun hem de ülkemizin en büyük işçi sendikası konumundadır. Sanayimizin de bugünlere gelmesinde en önemli paya sahiptir. Sendikamızın en
önemli hedeflerinden birisi örgütsüz işyerlerinde çalışan tüm metal işçilerini kendi çatısı altında bütünleştirmek. Dikkat edilirse örgütlü işyerlerinde değil, örgütsüz işyerlerinde çalışan tüm metal işçilerini çatımız altında bütünleştirmek istiyoruz. Bugüne
kadar bu hedefe ulaşma adına çok önemli mesafeler kat ettik. Dün Genel Başkanımız
da ifade etti. Pandemi koşullarına rağmen, sendikal örgütlenme zorluklarına rağmen,
bakın son 2 yılda 62 işyerinde, 24 bin yeni üye kaydetmişiz. Dolayısıyla, 2009'dan bu
yana sendikamız üye sayısını 2,5 kat artırarak bugünkü konumuna gelmiştir.

En önemli faaliyetimiz olarak gördüğümüz bir ortak eğitim projemiz var. 2000’li yılların
başından bugüne kadar, yıl 2021 oldu, 21 yıldır biz bu faaliyeti devam ettiriyoruz. Hatta ILO tarafından örnek eğitim olarak benimsenerek, pek çok kez takdir edilmiştir. 200
bini aşkın işçi bu dev eğitim projesi ile bugüne kadar eğitimden geçmiştir.
Yine bölgelerimizde eğitim faaliyetlerimiz kapsamında üye ve çocuklarına ücretsiz
rehberlik hizmeti veriyoruz, sınavlara hazırlık, bilgisayar, yabancı dil kursları, bunların hepsi periyodik olarak devam ediyor. Eğitim amaçlı proje ve çeşitli kurslar yanında,
eğitim yardımlarına da büyük önem veriyoruz. Son beş yılda üyelerimizin tamamına
parasal olarak milyonlarca lira değerinde eğitim yardımı yaptık. Yani bu şu anlama geliyor, aldığı aidatın bir kısmını tekrar üyesine iade eden bir sendika. Üniversitede eğitim
gören üye çocuklarına 2015-2016 eğitim öğretim döneminden bugüne kadar yaklaşık
5 bin öğrenciye burs vermiş bir sendika. Yine dün Genel Başkanımız bahsetti, Ankara'da bir kız öğrenci yurdu açtık. Buna İstanbul'la devam ediyoruz. Ekim sonu itibariyle
açılacak bu öğrenci yurdu ile de kısa zamanda bu kervana yeni bir halka eklemiş olacağız inşallah.
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Eğitim, rehabilitasyon, konaklama amaçlı hizmet veren Ankara'da 2, Didim'de 1, Karadeniz Ereğli'de 1, Girne'de 1 tesis olmak üzere, sendikamıza ait 1. sınıf 5 tesis mevcut.
Bu tesislerin yanı sıra, anlaşmalı tesislerden de zaman zaman hizmet alarak üye metal
işçilerine uygun koşullarda dinlenme imkanı sağlıyoruz. Tabii bunun haricinde Eskişehir'de, İzmir'de, İstanbul’da, Bursa’da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Ankara'da yani şubelerimizin bulunduğu pek çok şehirde sosyal tesisler, İşçi Evleri ve lokalleri de mevcut. Çok
uygun şartlarda mensup ve üyelerimiz bunların tamamından yararlanıyor.
Yine üyelerimizin hayatını kolaylaştırma adına pek çok yatırımımız söz konusu. Desteklediğimiz sosyal sorumluluk projeleri var. Örneğin, burada da görüyorsunuz görsellerden, üstgeçit projesinden üyelerimizin indirimli olarak yararlanabileceği akaryakıt istasyonuna, işte orman varlığımızın artırılmasından, okul yapımına, okul
yenilenmesine, hibe araçlardan spor kulübü desteğine, park yenilemeden, ibadethane
yapımına, tefrişine yönelik pek çok faaliyetimiz var.
Düzenlediğimiz çok fazla kurultayımız var. Geleneksel hale getirdiğimiz kurultaylarımız söz konusu. 26’ncısı düzenlenen 8 Mart Kadın İşçiler Büyük Kurultayı, çocuk
kurultayları, aile kurultayları, genç işçiler kurultayları, engelli işçi kurultayları bunlardan bazıları.
Evet Türk Metal Sendikası'nda kadınlar güçlüdür. Türk Metal ilk defa Eylül 2015 tarihinde Bursa bölgesinde olmak üzere, kadın kollarını kuran, 7 bölgede aktif hale getiren
bir sendikadır. Aslında ağır çalışma koşullarının olduğu az sayıda kadın çalışanın olduğu bir işkoludur metal işkolu. Bu koşullarda üyelerimiz için böyle bir faaliyet organize
edilmektedir. Sadece üyelerimiz değil üye eşleri de yararlansın anlamında böyle bir faaliyetimiz söz konusu. Aktif şekilde kadın üyelerine, üye eşlerine hizmet sunuyor. Onların da dahil olduğu faaliyetler yürüten ilk sendika Türk Metal Sendikası. Yani yaptığı
faaliyetlerle kadının sorunları ile ilgili farkındalık yaratmaktan tutun, toplantılar, pa-

“

Türk Metal Sendikası’nda kadınlar güçlüdür. Türk Metal
ilk defa Eylül 2015 tarihinde Bursa bölgesinde olmak
üzere, kadın kollarını kuran, 7 bölgede aktif hale getiren
bir sendikadır.

neller, sorunların tespiti, çözümüne yönelik üniversitelerle çalışmalar. Bunların hepsi
sendikamızın kadın kollarının faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Yine Avrupa Birliği projeleri var pek çok, sendikamızın gerçekleştirdiği. Bunların tek
tek hepsine değinmek istemiyorum ama dikkat çeken birkaç tanesine isterseniz değinelim. Mesela, yeşil yakalı işçi tabiri bu projeler sonunda sendikamız tarafından ilk defa
ortaya çıkarılan, literatüre kazandırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmakta ve Türkiye'de pek çok işyerinde de uygulanmaktadır. Yine asansör bakım onarımcısı yetiştirilmek üzere bir proje tamamladık. Akabinde de 4 tane laboratuvarı, proje kapsamında
kurduğumuz 4 laboratuvarı Milli Eğitim'e teslim ederek, şu anda sektöre giriş yapmak
isteyenlerin hizmetine sunduk.
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Yine yurt içinde de pek çok projemiz bulunmakta. Mesela, metal sektöründe çalışan
kadınların sağlık ve güvenlik açısından risk faktörlerinin belirlenmesi, güvenlik kültürü oluşturulması projesi. Kadın işçiler, daha doğrusu çocuk yetiştirmede en önemli aktör olan annelerin güvenlik kültürünün geliştirilmesi, artırılması takdir edersiniz
ülkemiz açısında çok önemli bir konu. Dolayısıyla, konunun bir de kadınların işyerinde maruz kaldıkları ergonomik sorunların bilimsel çalışmalarla tespiti ve sorunun giderilmesine dönük yönü var. İşte bu kapsamda pek çok proje çıktıları elde edilerek,
toplumun kullanımına sunulmuştur. Yine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalanmıştır. Otomotiv Endüstrisi Mesleki Eğitim Projesi hayata geçirilerek,
yüzlerce kişinin bu projeden yararlanması sağlanmıştır. Sadece üyelerimiz değil, üye
çocukları ve diğer insanlar da bu projelere katılarak bu dev kurstan bizzat yararlanmışlardır. Diğer faaliyetlerimizden biri de yöneticilerimizin, uzmanlarımızın katılımcıları çoğunlukla çalışma ekonomisi öğrencileri olan bölümlere giderek, üniversite-sendika buluşmalarını gerçekleştirmesidir. Yani konu hakkında bir farkındalık yaratma
amacımız var. Onlarla bu şekilde buluşmalar gerçekleştirdik. Kocaeli Üniversitesi ile
Sendikacılık ve Örgütlenme Sertifika Programımız var. Bu da periyodik olarak devam
ettiğimiz projeler arasında.
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Geleneksel olarak düzenlediğimiz “Akad’emek” öğrenci kurultayları söz konusu.
6'ncısını düzenledik. İnşallah pandemi dolayısıyla ertelediğimiz bu faaliyeti de önümüzdeki yıldan itibaren devam ettireceğiz. Çalışma ekonomisi bölümü öğrencilerine özel bir önem veriyoruz. Niye? Geleceğin İK yöneticileri bu arkadaşlarımız. İşveren
temsilcilerinde, öğretim üyelerinde sendika bilincini geliştirmek adına biz bunları yapıyoruz. Yani üniversite-sendika işbirliğini gerçekleştirmek için bilimsel sendikacılık
adına yaptığımız faaliyetler arasında tüm bunlar.

“

Grup Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki
firmaların üretim faaliyetlerine bakıldığında, otomotiv,
demir çelik, elektronik ürünler, beyaz eşya sektöründe
faaliyet gösteren en büyük işletmelerin bulunduğu
görülecektir.Bu nedenle, ülkemizdeki diğer tüm
sektörlerin toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici
etkileri olan bir toplu iş sözleşmesidir.

Mesela, Metal Çocuk Arkadaş Kulübümüz var. Kulüp faaliyetlerimiz kapsamında
işçi çocukları dünya turuna çıkıyor. Düşünün, yani işçi çocukları bu yolla yurt dışına
çıkarılıyor, yurt dışına gönderiliyor, orada farklı kültürlerle farklı arkadaşlarla tanışıyor, yani sosyal birey olarak yetişmelerine katkıda bulunma amaçlı bu şekilde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.
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Ayrıca pek çok eserin ortaya çıkmasına, basımına vesile oluyoruz. Son 10 yılda
bastığımız eser sayısı 89’u buldu. Basın Emekçisinin El Kitabı, Kanunlar, Covid-19’un
Etkisinde Ekonomi ve Çalışma Yaşamının Durumu vb. Bunun gibi 89 ayrı eseri basarak üyelerimize, sosyal taraflara, üniversitelere, kütüphanelere gönderiyoruz. Yine başında Sayın hocam Dr. Naci Önsal’ın olduğu Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Şimdiye kadar öyle faydalı çalışmalar yaptı ki bu Merkez, aylık
geçinme endekslerinden 6 aylık çalışma istatistiklerine, 6 ayda bir yayımladığı Tüketici Güven Endeksi tabloları olmak üzere pek çok periyodik tablolar yaptı. 172 farklı konuda bilgi notları hazırladı, 65 yayını bastı. Çeşitli kongre, kurultay, sunumlar, medyanın takibi gibi yani çok fazla çalışma ve eser ortaya çıkarmıştır.
Yine önemli bir diğer faaliyetimiz olarak Türk Metal Sendikası Sosyal ve Kültürel
Kulüplerinden bahsetmek istiyorum. Üyelerimizin iş yaşamı dışındaki boş zamanlarını
daha verimli geçirmeleri, aralarındaki birlik beraberliği daim kılmak için böyle bir proje geliştirdik. O kadar güzel faaliyetler ortaya çıktı ki. Mesela, fidan dikiminden, yardım
kampanyalarına, sportif ve kültürel organizasyonlardan sosyal sorumluluk projelerine, gezilerden tiyatro gösterilerine, huzurevi ziyaretlerine, pek çok faaliyet yürütüldü.
Yine çalışma ekonomisi öğrencilerine her yıl staj imkânı sağlıyoruz sendikamız genel merkezinde ve şubelerinde.
Sendikamız, günümüz dünyası için son derece önem arz eden kişisel verileri koruma sorumluluğunu da kurumsal yapısının bir parçası olarak görmektedir. Bundan dolayı da bu konuda ilk profesyonel çalışmayı yapan bir sendika. Yani üyelerimiz dâhil, çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunması bizim ilk önceliklerimiz arasında.
Sendikamız çeşitli sebeplerle ücretleri ödenmeyen, grev, lokavt, sendikal sebeplerle mağduriyete uğrayan, kaza geçiren, afete maruz kalan üyelerine ayni ve nakdi maddi yardımlar yapmaya devam ediyor. Son bir yılda yaptığımız yardım miktarı 2 milyon
TL'ye yaklaşmış vaziyette.

Bir diğer önemli husus da Türk Metal Sendikası’nın bugün 20 ülkede 56 sendika, 10
milyona yakın üyeye sahip Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun da kurucu sendikası olduğudur. Genel merkezimizin bulunduğu Ankara'daki hizmet binamız, aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun da genel merkezidir. Genel Başkanımız da UAMİF’in yine Genel Başkanlığı’nı yürütmektedir.
2019 Mayıs ayından itibaren 140 ülkede 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden küresel işkolu Federasyonu olan IndustriAll Global Union üyeliğimizin de gerçekleştiğini belirtmek isterim. Bakın, henüz 2019 Mayıs'ta üyeliğimiz gerçekleşmesine rağmen,
daha bu hafta 15 Eylül 2021 günü yapılan seçimde Genel Başkanımız icra kuruluna seçilerek Türk sendikacılığı adına büyük bir başarı elde etti.
Yine hakeza, Türk Metal’in bir Avrupa Sendikaları Federasyonu IndustriAll Europe
üyeliği de söz konusu. Ona da üyeliğimiz yaklaşık IndustriAll Global üyeliğimizden 6 ay
sonra gerçekleşti, 2019 tarihinde. Şimdi bunların bize ne gibi faydaları var? Her iki kuruluşa da üyelik, hem örgütlenme kapasitemizi artırma, hem de uluslararası işçi dayanışması adına ciddi katkı vermiştir.
Evet şimdi sendikamızdan da bahsettikten sonra gelelim asıl mevzumuza.

Grup Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki firmaların üretim faaliyetlerine bakıldığında, otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren en büyük işletmelerin bulunduğu görülecektir. Bu nedenle, ülkemizdeki diğer tüm
sektörlerin toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici etkileri olan bir toplu iş sözleşmesidir.
Yine o kadar önemli bir sözleşme ki, uygulandığı işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri
sendikasız işyerlerinde çalışanlar için açılan davalarda emsal ücret olarak mahkemeler
tarafından dikkate alınıyor. Bu çok önemli bir konu. Her gün sendikamıza inanın 100'e
yakın mahkemelerden emsal ücret yazıları, müzekkereler gelir. “Eğer şu özellikteki bir
işçi sizinle sözleşmesi imzalanan bir işletmede, bir işyerinde çalışsaydı, ne kadar ücret alırdı” diye sorar mahkeme. Biz de o sözleşmedeki baremler üzerinden mahkemeye
durumu bildiririz. Mahkemeler de onu emsal alarak kararlarına dayanak teşkil ederler.
Toplamda 178 firmada çalışan 127 bin 800 üyeyi ve 210 fabrikayı kapsıyor grup toplu iş sözleşmesi. Hatta şöyle bir özel bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Ağustos 2021
verilerine göre 535 tescilli işyerinin işbu grup toplu iş sözleşmesinin kapsamına dahil
olduğu ortaya çıkmıştır. Sözleşme kapsamındaki işyerleri de sosyal yardım ödemelerinin düzeyine göre 3 ayrı grupta değerlendirilmektedir. Birinci grupta 62 işyeri, 89 bin
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Türk Metal-MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi. Bilindiği üzere, grup toplu iş sözleşmesi
bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok işverene ait aynı işkolunda bulunan işyerlerini ve işletmeleri kapsamak üzere akdedilmektedir. Ortada bir işçi
sendikası var, bir işveren sendikası var. Bu işveren sendikasına üye pek çok aynı işkolunda işyeri ve işletmeler söz konusu. Tek bir sözleşme yapıyorsunuz. Sendikamızla
işte bu anlamda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında bağıtlanacak grup toplu iş sözleşmesi de Metal işkolunun olduğu kadar Türkiye'nin özel sektördeki en büyük
toplu iş sözleşmesi mahiyetinde.

500 üye, ikinci grupta 68 işyeri 27 bin üye, üçüncü grupta 53 işyeri ve 11 bin üye çalışmaktadır.
Evet şimdi biraz önceki sunumda dedik ki, ilk 100'e giren sanayi kuruluşunun 26'sında örgütlü bir sendikayız. İşte bu 26 sanayi kuruluşunun da 19'u MESS-Türk Metal Grup
Toplu İş Sözleşmesi kapsamı içerisinde bulunuyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz; ilk 50
Sanayi kuruluşunun 13'ü bu toplu iş sözleşmesi kapsamında. İlk 500 sanayi kuruluşu
arasında 41 firmayı kapsamaktadır ki, sözleşmenin büyüklüğü, önemi zaten buradan
da anlaşılabilir. Sözleşme kapsamında DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş'e bağlı
Öz Çelik-İş Sendikaları’nın da üyeleri yer alıyor, fakat sözleşme kapsamındaki işçilerin
yüzde 91'inin Türk Metal Sendikası'na üye olduğunu da buradan belirtmek istiyorum.
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İşte bu tablolardan da görüyorsunuz. Bunların hangi firmalar olduğu. İşte mavi
olanlar ilk 50’ye giren firmalar. Altındaki turuncu olan bölüm ilk 100 ve tamamı da ilk
500'e giren firmaları tek tek buradan görebilirsiniz. Mesela 2020 sıralamasına göre
ikinci sırada Ford Otomotiv, üçüncü sırada Oyak-Renault, yedinci sırada Arçelik, 8. sırada Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. falan gibi gidiyor liste.
Önceki toplu iş sözleşmemiz çetin bir müzakere ve mücadele süreci sonunda ancak
imzalanabilmişti. Türk Metal üyeleri geçen dönem hem iş yerlerinde hem de meydanlarda, onbinlerce işçinin katılımıyla çok sarsıcı eylemler yapmıştı. Bursa’daki gazeteci
arkadaşlarımız bilir, Bursa’da yaptığımız o miting 19 Ocak 2020 tarihindeydi. Yani pandemiden hemen önce 100 binin üzerinde metal işçisi katıldı mitingimize. Bu Türkiye

için rekor bir sayıdır. Ondan sonra da bir 10 gün içerisinde işverenlerle bu sözleşmeyi
imzaladık. Çok önemli bir etken oldu bu yaptığımız miting. İmzalanan 2019-2021 grup
toplu iş sözleşmesinde 6 aylık enflasyon yüzde 6,05 idi. O dönemki grup sözleşmemiz
112 bin metal işçisini kapsıyordu. Yüzde 6,05 enflasyona karşılık yüzde 17,12 oranında
zam alınmıştır. Alınan bu zam asgari ücretin 2.558 TL olduğu bir dönemde Türk Metal
üyelerinin ücretlerini 4665’ten 5465 TL’ye yükseltmiştir.

Gelelim sosyal yardım teklifimize. Dini bayram yardımları ile yakacak ve yıllık ücretli izin yardımındaki duruma. Biz bunlara “Üçlü Paket” diyoruz. Bu kelimeyi çok duyarsınız. Üçlü paket Dini Bayram Yardımları, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı nedeniyle ödenen yardımları kapsıyor, yine yakacak yardımını ve yıllık ücretli izin
yardımını kapsıyor. Bunların tamamına yüzde 36 civarında bir artış talebimiz var. Diğer sosyal yardımlara ise yüzde 35 oranında. Tabii bunlar yıllık istenen rakam. Sosyal
yardımlar yıllık isteniyor. İkinci yılı için de enflasyon artı yüzde 4 şeklinde bir talebimiz söz konusu.
Şimdi ücret dışında neler istiyoruz toplu iş sözleşme teklifinde. Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası kapsamının genişletilmesi talebimiz var. Mevcut üyeye tanımlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını biz eş ve çocuklar için de talep ediyoruz. Bu üyelerimiz tarafından
en çok talep edilen konuların başında geliyor. Biliyorsunuz bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal bayramlarda çok sık çalışma söz konusu. Bugünler gerçekten özel günler. Bu günlerde eğer üyemiz çalıştırılıyorsa, biraz daha fazla kendisine ücret ödenmesi
gerekiyor. Çünkü büyük bir fedakârlık örneği göstererek o günlerde çalışıyor bu arka-
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Şu andaki durumdan bahsedelim. Şu anda müzakereler başlarken asgari ücret
3557 TL biliyorsunuz. Sendikamız üyelerinin sosyal haklar ve yan ödemeler hariç ortalama ücretinin de 6275 TL olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Gelelim toplu
iş sözleşme teklifimize. Genel Başkanımız dün ilk görselini de yayınladı. Yüzde 29,57 ilk
6 ay için istediğimiz zam oranı. Yani önce bir iyileştirme istiyoruz. Ücreti 20,50 TL’nin
altında olan arkadaşlarımız için 0,90 TL yani 90 kuruşu geçmemek üzere bir iyileştirme talep ediyoruz. Bunun getirisi yüzde 2,57. Yani şöyle söylemek istiyorum; ücreti
6.150 TL’nin altında olanlara 6.150 TL’yi geçmeyecek şekilde aylık 270 liralık bir katkısı olacak. Daha sonra üyelerimizin tamamına yüzde 27 oranında zam istiyoruz. Bu haliyle talebimizin ilk 6 ayında toplam 29,57 oranına tekabül eden bir zam talebimiz var.
Tabii ikinci, üçüncü, dördüncü 6 aylar için de istediğimiz oranlar söz konusu. İkinci 6 ay
için enflasyon oranında zam istiyoruz, üçüncü 6 ay için enflasyon artı saatlik ücretlere 1 lira, dördüncü 6 ay için de enflasyon oranında artış talebimiz var. Sosyal haklarda
birinci yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 talebimiz söz konusu. İşe giriş ücretlerinde bu yıl biraz daha farklı bir yöntem izliyoruz. Metal İş Değerlendirme Sistemi
uygulanmayan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 10’u üzerinden işe başlasın istiyoruz
arkadaşlarımızın. Metal İş Değerlendirme Sistemi uygulanan işyerlerinde ise grubuna göre yüzde 6 ile yüzde 14 fazlası kadar ücretlerine zam yapılması şeklinde bir talebimiz var.

daşlarımız. Biz ücretlerinin yüzde 200 zamlı ödenmesini istiyoruz bu günlerde çalıştırıldıkları takdirde. Bu da bir güne karşılık 4 yevmiyeye tekabül eden bir rakam. Eğitim
yardımlarımızın içerisinde olmayan anaokulu öğrenim yardımının da bu kapsama dahil edilmesi diğer bir talebimiz. Zira ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bunlar dahil, fakat
anaokulu hariçti. Bu da özel olarak talep ediliyor üyelerimiz tarafından. Gece çalışması biliyorsunuz hem beden sağlığı için ağır yük getirmekte hem de zor bir dönem gece
çalışılan saatler. Ki, işyerinde akşam 20 sabah 6 arasındaki süreye biz gece çalışma
süresi diyoruz. Bu saatlerde çalıştırılan arkadaşlarımız için yüzde 10 oranında gece çalışma tazminatı yerine yüzde 15 oranında gece çalışma tazminatı istiyoruz. Yine sendikamız üyesi işçinin birinci derece yakınlarının yatarak tedavilerine refakat etmek,
çocuğunun düğünü, sünnet için kullanılmak üzere ve mazeretini belgelemek koşuluyla 3 gün ekstra bir izin verilmesi talebimiz var. Tüm üretim birimlerindeki sendikamız üyesi işçilerden bakım onarım işlerini yapan, kontrol otomasyon süreçlerini takip
eden teknik elemanlara, almakta oldukları saat ücretinin yüzde 10'u tutarında bakım
onarım teknik personel tazminatı talep ediyoruz. Bir de saklı haklar şeklinde bir maddemiz var. İşyeri uygulaması olarak devam eden her türlü ödemenin de sabit kalması
değil, parasal karşılığının ücrete gelen zam oranında artırılarak uygulanmaya devam
edilmesi talebimiz şeklinde.
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Evet teklifimizden de anlaşılacağı üzere, müzakereler başlayacak. Grup toplu iş sözleşmemiz biten sözleşmenin devamı şeklinde ilerleyecek. Yani 1 Eylül 2021-31 Ağustos
2023 tarihleri arasını kapsayacak şekilde 6’şar aylık 4 dönem olarak akdedilmek üzere teklifimizi hazırladık. Sözleşme teklifimizin/taslağımızın genel esasları bu şekilde.
Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. İlk 6 ay için istediğimiz zam oranı yüzde 29,57. Şimdi müzakereler esnasında önümüze şu getirilecek. Ya geriye dönük enflasyon yüzde 8,81 iken siz 29,57 istediniz. Şimdi bu rakam afaki olarak bulunan bir rakam değil. Üyelerimizin istekleri doğrultusunda ortaya konan bir rakam. Yani bu yüzde
29,57’yi belirlerken maruz kalınan gerçek enflasyon yanında dengeli bir refah payı artışı isteği de bunda en önemli etken niteliğindedir.
Zaten nasıl belirlediğimizi de biraz sonra açıklayacağız. 3 ay önceden çalışmalara
başladık bu teklifi hazırlarken. Öncelikle sendikal demokrasinin en önemli ayağı olan
müesseseleri işletir hale geldik. Yani bir anket uygulamasıyla işe başladık. Hem kendimiz yaptık, Araştırma Eğitim Merkezimizce hazırlanan anket formunu öncelikle üyelerimize yolladık. MESS grubundaki hemen hemen tüm üyelerimiz tarafından bunlar
dolduruldu. Daha sonra analiz edildi. Ardından, yani bir yanlışlık olmasın diye bir bağımsız araştırma firmasına tekrar yenilettik. Bunların hepsini de 700 temsilcimizin katıldığı bir çalıştayda masaya yatırdık ve orada zaten üyelerimizin beklentileri hem de
temsilcilerimizin talepleri birlikte ele alınarak, neticede 22 Ağustos tarihinde bir Başkanlar Kurulu yapmak suretiyle harmanlanmış, burada teklife son şekli verilmiştir.
Dikkat ederseniz bu teklif, bu taslak üyelerimizin bizatihi kendi taslağı. Bilimsel
yöntemler izlenerek hazırlanan bir taslak. Üyelerimizin direkt iradelerinin içerisinde

yer aldığı bir taslak. Dolayısıyla, şu açıdan önemli, üyelerimiz kendi iradelerinin o taslağa yansıdığını görünce, bu taslağı son derece önemsiyorlar. Neticede, sendikamızı hedefe ulaştıran en önemli anahtar da bu oluyor bizim için. Bizi inanılmaz motive ediyor.
Bir de sendikamızın şöyle bir özelliği var. Sendikamız Türk Metal, üst düzey teşkilat
disiplini olan, tek vücut olarak hareket edebilme yeteneğine sahip ender kuruluşlardandır. Dolayısıyla, bu disiplin, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde önceki dönemlerde olduğu gibi inşallah etkili ve dengeli bir mücadele ile süreci başarıya ulaştıracağımıza olan inancımız tamdır. Bu noktada her zamanki gibi siz değerli basın emekçilerinin
desteği, metal emekçilerinin haklı isteklerini gerçekleştirmede son derece büyük öneme haizdir. Bu vesileyle önümüzdeki haftalarda müzakeresine başlayacağımız ülkemizin en büyük toplu iş sözleşme sürecinin, tüm emekçi kesim için hayırlı uğurlu olmasını diler, beni içtenlikle dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Saygılarımla.

Yusuf Ziya ODABAŞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Evet değerli katılımcılar. Ben iki konuşmacı arkadaşıma teşekkür ediyorum zamanı aşmadıkları için. Burada konuşmacı arkadaşlarımıza soru sormak veya herhangi bir konu hakkında daha net bilgi almak isteyen var mı katılımcılardan? Buyurun Yücel Bey.
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Avrupa-Akdeniz Metal Sendikaları Daimi Konferansı Koordinatörü

Ç

Grev ertelemesinde adı erteleme, ama sonuçta 60 gün sonra yeniden greve başlama izlenimi veriyor sanki bu laf. Aslında erteleme değil bu. Grev yasaklama anlamına geliyor değil mi Naci Bey?

Dr. Naci ÖNSAL

TAEM Başkanı

Ç

Yücel Bey’in hatırlattığı gibi, erteleme sonunda grev kaldığı yerden devam etmiyor.
Böyle olmasa da erteleme fiili bir grev yasağı niteliği kazanıyor. Bu vesile ile şunu da
hatırlatayım. Erteleme kararına karşı yargı yolu açıktır. Danıştay pek çok davada ertelemeyi gerekli görmemiştir.

Yusuf Ziya ODABAŞ

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Başka sorusu olan var mı? Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Katılımcılara da sunumları için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
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II. Oturum

“Yerelden Genele Bakış:
Sendikalar ve Yerel Basın”

Oturum Başkanı

Halil Faki ERDAL
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n 1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve Orta öğreniminin ardından M.K.E.K. Çıraklık Okulu’nu tamamladı. Çalışma hayatına 1987 yılında M.K.E.K. Silah Fabrikasında işçi olarak başladı. 2005 yılında kurulan
İstanbul Anadolu Yakası Şubesinde Kurucu Şube Başkanı olarak göreve başladı. Bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü.
Erdal, 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası 16. Olağan Genel Kurulu’nda
Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Ç

Değerli konuklarımız, Yerel Medya Kurultayımızın son oturumunu birlikte yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak'ın da özellikle altını çizdiği gibi, ben de
her zaman ilklere imza atan sendikamız tarafından düzenlenen kurultayımızın bundan sonraki dönemlerde de devamını diliyorum.
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Verimli bir toplantı olduğunu dünden bu tarafa gözlemliyoruz. Hepinize teşekkür
ediyorum. Bu oturumda söz bu kez yerelde çalışan basın emekçilerinde olacak. Yani
bakış açısını değiştireceğiz. Sendikal haberlerin yerel basındaki yansımalarına, yerel
medyanın sendikalara yaklaşımına bakacağız.
Sayın Genel Başkanımız dünkü açılış konuşmasında, “Yerel medyanın gücü ve etkisi, bizim mücadelemiz için önemlidir” demişti. Bu önemli tespitten hareketle, bu oturumda yereldeki sendika medya ilişkisinin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini de
sorgulayacağız. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü sendikal faaliyetlerin deyim yerindeyse aksiyon kısmı sahada yani yerel medyanın faaliyet alanında
gerçekleşiyor arkadaşlar. Bizler karşılaştığımız baskılardan, gösterdiğimiz direnişe
kadar, yürüttüğümüz sosyal faaliyetlerimizden, verdiğimiz hak mücadelelerine kadar
haberin kamuoyu ile buluşmasını çok önemsiyor ve çok değerli buluyoruz. Ama bu
alanın yani emek mücadelesinin hem mücadele edenler hem bu mücadelenin doğru
haberini yapanlar için de adeta bir mayın tarlası olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden, yerel medyada, daha doğrusu yerelde çalışan basın emekçileri ile dayanışmak, işbirliğimizi artırmak istiyoruz. Bu kurultayın bu konuda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı yarattığı için Sayın Genel Başkanımıza da huzurlarınızda bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Katılımcılarımızı tanıtmadan önce, biliyorsunuz dün Genel Başkanımız ve diğer
oturum başkanları da bahsetti. Türk Metal Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubemizin örgütleme faaliyetini sürdürdüğü Salcomp Xiaomi firmasında çoğunluğumuzu aldık.
Ben buradan, orada bulunan tüm emekçi kardeşlerimin direnişlerini kutluyorum, onlara Allah yardımcı olsun diliyorum.

Değerli katılımcılar bu oturumda dört değerli konuşmacımız var. İlk konuşmacımız Bursa Olay Medya’dan duayen bir gazeteci Sayın Ahmet Emin Yılmaz. İkinci konuşmacımız Eskişehir'den deneyimli bir gazeteci Sonhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Sadi Seda. Üçüncü konuşmacı da Kocaeli'nden geliyor. Emek haberleri
konusunda sendikal mücadeleye çok katkısı olan bir gazeteci kardeşimiz, Sayın Süriye Çatak Tek. Bir diğer konuşmacımız da Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Dilek Takımcı hanımefendi. Ben şimdi konuşmasını yapmak üzere Ahmet
Emin Yılmaz beyefendiye sözü veriyorum. Buyurun efendim.

2 GÜN
18 Eylül 2021
Ahmet
Emin YILMAZ

13.15

Bursa Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Doğru Hakimiyet gazetesine geçti. Adı daha sonra Hakimiyet olarak değişen gazetede İstihbarat Şefliği,
Şehir Haberleri Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 1990’da Olay Gazetesi bünyesindeki Yeni Gün
Gazetesi’ne köşe yazarı olarak geçti. Şubat 1991’de bu gazetenin yayın yaşamına son vermesiyle yazılarını Olay Gazetesi’nde sürdürmeye başladı.
1992 yılında, kent gözlemleri üzerine yazdığı yazıları Bursa Kazan Ben Kepçe adıyla kitaplaştırdı.
Yine aynı yıl, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve üç dönem yönetimde İkinci Başkanlık görevini üstlendi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nde değişik dönemlerde yönetim kurulu üyelikleri yaptı.
1983’ten beri, siyaset ve güncel içerikli yazılardan oluşan köşe yazıları yazan Ahmet Emin Yılmaz, halen Bursa Gazeteciler Vakfı Başkanı olarak görev yapıyor, Yeşimspor ve Kızılay Bursa Şubesi yönetimlerinde yer alıyor. Ayrıca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.

Ç

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bizi burada konuk eden, iki gündür çok güzel
ağırlayan Türk Metal Sendikası’nın saygıdeğer yöneticileri, saygıdeğer hocalarım,
değerli meslektaşlarım.

Değişik illerden burada buluştuk. Hem kendi içimizde kaynaşmış olduk hem de
Türkiye’de ilk kez bir işçi sendikasının yerel medya kurultayı yapmasıyla ayrı bir duyguya tanıklık ettik. Belki de tarihe tanıklık ettik, bilemiyorum arkasından neler gelir.
Sendikalar benim özellikle muhabir olduğum, muhabirlik yaptığım 1980 öncesi dönemlerde fabrika önlerindeki kavgaları, meydanlardaki gösterileriyle öne çıkarlardı.
Yumruğu güçlü sendika dönemiydi o dönemler. Geldiğimiz noktada salon buluşmalarında ve Türk Metal’in izlediği tarzı da görünce artık masa başında bileği güçlü sendikaya dönüştü. Kültürel değişimdir, bakış açısı değişimidir. Bu değişimi sağladığı için de
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak’ı bir kez daha kutluyorum.
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n 1959 yılında Bursa’da doğdu. 1977’de Bursa Marmara Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 1978 yılında

Gerçekten de önemli bir değişim. Zamana uygun, teknolojiye uygun, günün toplumsal beklentilerini karşılayan bir sürecin içerisinde bulunuyoruz. Masa başında bileği güçlü sendikacılığın çözemeyeceği bir sorun olduğunu da düşünmüyorum.
Çünkü artık konu yalnızca ücretinin yüzde 3, yüzde 5, yüzde 15 artması da değil. Ücretlerin yanında çalışanların sosyal hakları ve sosyal yaşamlarını da ilgilendiren koşullar da önemli. O sürece doğru da evriliyoruz. Ücret artışlarının dışında belki önümüzdeki süreçte yaşam koşulları, sosyal yaşamla ilgili daha başka adımlar atacağız.
Bunu da bir başlangıç olarak gördüğümü buradan dile getirmek istiyorum.
İş barışı, uzlaşı kültürü çok önemli. Dün Sayın Genel Başkanın konuşmasında bunlar sık sık vurgulandı. Ama bir nokta daha var. Onun da altını çizmekte yarar görüyorum. Buradaki sohbetlerimizden edindiğim bilgilerle, rakip sendikaların da yaşaması
için alan bırakan bir sendikal anlayış. Bu da Türkiye'nin tanıdığı yeni bir sürecin başlangıcı oldu. O nedenle, bu anlayış değişimi de bir kez daha altı çizilerek vurgulanması gerekiyor diye düşünüyorum.
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Sendikalar benim özellikle muhabir olduğum,
muhabirlik yaptığım 1980 öncesi dönemlerde fabrika
önlerindeki kavgaları, meydanlardaki gösterileriyle öne
çıkarlardı. Yumruğu güçlü sendika dönemiydi o dönemler.
Geldiğimiz noktada salon buluşmalarında ve Türk
Metal’in izlediği tarzı da görünce artık masa başında
bileği güçlü sendikaya dönüştü. Kültürel değişimdir,
bakış açısı değişimidir.

Şimdi yaygın medyanın yaşadığı sıkıntılar dün dile geldi. Biz yerelde çalışan gazetecileriz. Türkiye’nin her yerinde gerçekten gazetecilerin koşulları hep sıkıntılıdır,
ama geçirdiğimiz süreçler, belki de evrimler bir değişime de yol açtı. Az önce sözünü
ettim, benim geçmişte muhabirlik yaptığım dönemlerde, yerel basında sendika muhabirleri vardı. Şimdi ne yazık ki, sendika muhabirleri diye bir kavram yok. Geçmişte, yine dün çok sık vurgulandı, alan muhabirliği, herkesin bir alanı vardı. Uzmanlaştığı alanlar vardı. Ben spor muhabirliğinden başladım, polis adliye muhabirliği yaptım,
politika muhabirliği yaptım. Şimdi bunlar bütünün içerisinde dönen kavramlar haline geldi. Kendi takip ettiğin konudaki kişilerle yakınlaşma, kaynakları edinme, onları çoğaltma geliştirme gibi anlayışlar yerine, davetlerle ya da basın bültenleri ile ilerleyen bir meslek yaşamımıza dönüştü olay.
Özellikle kurumların, belediyeler başta olmak üzere kurumların basın bültenleri ne yazık ki bu sürecin belirleyicisi oluyor. Muhabirlik kavramı çok geriledi. Hatta ne
acıdır ki, gazeteciliğin temeli olan muhabirlik, artık şu anda kalmadı. Benim çalıştığım
kentte gazetelerin muhabir sayıları bir elin parmaklarını bile bulmuyor. Eskiden çok
sayıda muhabirle çalışılırdı. Muhabirlerin kendi kaynaklarından getirdiği, alan bilgi-

leri ile gazeteler haberlerini üretirlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi muhabirler yok. Çok
spesifik toplantılara göndermek için 2-3 muhabir bulunuyor. Gelenler ne yazık ki basın bültenleri, ajans haberleri kaynaklı olarak yayıncılığa hazır hale getiriliyor. Bu konuya döneceğim ama yerel medyanın aslında Türkiye'deki başlangıcını hatırlatmakta yarar var.
Anadolu’daki gazetelerin temelini geçmişte vilayet matbaaları olarak kurulan
matbaalar oluşturuyor. Onların yerel gazetelere dönüştüğü süreçten başlamış bulunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük yardımcısı, destekçisi yerel medya olmuştu. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. İstanbul merkezli
basının sansür altında olduğu süreçte Anadolu halkını Kurtuluş Savaşı için bilinçlendiren, yönlendiren yayınlar, yerel medyada yapıldı. O şekilde halk bir Kurtuluş Savaşı'nda bilinçlendirildi, örgütlendi. O nedenle yerel medyanın, hele hele özgür yerel medyanın çok önemli işlevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bağımsızlık fikrinin
çıktığı noktadır burası. Milli mücadeleye güç veren en önemli kurumdur yerel medya.
Bugüne de baktığımızda, yerel medyaların güçlü olduğu kentlerde, demokrasilerin de
güçlü olduğunu görüyoruz. Yöre insanlarının sorunlarını daha iyi paylaştıklarını, seslerini daha iyi duyurabildiklerini görüyoruz.

Ama yerel gazetecilerin dezavantajları da var tabii. Özellikle kabul etmek gerekir ki, siyasiler yerel gazetecileri etki altına almayı seviyorlar. Aslında bunu, siyasetçi-gazeteci ilişkisini etle tırnak gibi görmek de mümkün. Gazeteci siyasetçiden
kaynak olarak besleniyor, siyasetçi de gazeteciden onun etkinlik alanı olarak açtığı alandan yararlanıyor. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar. Demokrasinin de içerisinde bu var. Ama iş karşılıklı kullanmaya dönüştüğü zaman işte orada başka teh-
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Nitekim, yine düne atıfta bulunmak istiyorum. Sayın Genel Başkan geçtiğimiz yıl
Ocak ayındaki hem Bursa'da yaptıkları mitingde hem de toplu sözleşme sürecinde
Bursa yerel basınının 60 bin işçiye ulaşmada Türk Metal’in sesi olduğunu söyledi. Gerçekten de öyle bir süreci yaşadık hep birlikte. Yerel medya sayesinde çalışan kitlelere ulaşmak, onlara mesajları vermek daha etkili oldu. Kolay oldu demiyorum, kolay
bir şey yok, ama daha etkili oldu daha doğrudan oldu. Yerel gazeteciler zaten bulundukları yörede sorunun içinde yaşayan kişiler. Fabrikada çalışan işçi yereldeki gazetecinin komşusu, mahalle arkadaşı belki çocukluk arkadaşı. Onun yaşadığı sorunları en iyi bilen, hatta onları yaşayan insan. O nedenle, yerel medyadaki haberler aynı
zamanda yönetenlerle yönetilenler arasında da bir köprü anlamını taşıyor. Özellikle belediyeler için söylemek gerekirse, yörede yaşayan vatandaşın sesini, beklentisini yönetimlere duyuran aracı organlardır yerel medya. Bunun sendikalaşmaya olan,
sendikal çalışmalara olan etkisini de son süreçte hep birlikte yaşadık. Ben Bursa örneğini söylüyorum, ama tüm diğer illerden gelen arkadaşlarım için de aynı durum geçerli. Fabrika olan, üretim olan, emek olan, çalışan olan her yerde yerel gazetecilerin
yaptıkları haberler, onların seslerini, beklentilerini, hatta yörenin konularının iletilmesindeki etkilerini ortaya koyuyor.
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Yerel gazeteciler zaten bulundukları yörede sorunun
içinde yaşayan kişiler. Fabrikada çalışan işçi yereldeki
gazetecinin komşusu, mahalle arkadaşı belki çocukluk
arkadaşı. Onun yaşadığı sorunları en iyi bilen, hatta
onları yaşayan insan. O nedenle, yerel medyadaki
haberler aynı zamanda yönetenlerle yönetilenler arasında
da bir köprü anlamını taşıyor.

likeler çıkıyor. Son zamanlarda siyasetçilerin medyayı kontrol etme, özellikle yerel
medyayı kontrol altına alma çabalarında biraz yerel yönetimler daha etkili olmaya
başladı. Bunun da nedenleri var. Bunun en önemli nedeni, yerel medyanın güç kaybetmesi, ekonomik sıkıntıya girmesi ve belediyelerin desteğine muhtaç hale gelmesi.
Öyle bir süreçte yaşadık ki, gazeteler küçülme ihtiyacı duyduğunda ekonomik koşullar nedeniyle, işsiz kalan arkadaşlarımız belediyelerin basın bürolarında iş buldular. Bu çok güzel bir olay. Gazeteciler işsiz kalmamış oldu. Basın bürolarında istihdam
edilmiş oldular. Mesleklerini sürdürebilme anlamında ya da ekmeklerini kazanmaya
devam etme anlamında önemli bir avantajdı bu. Fakat öyle bir hale dönüştü ki sonrasında, belediyelerin basın büroları gazetelerin haber merkezlerinden daha güçlü oldu.
Bu da biraz daha küçülmeyi getirdi. Daha fazla muhabir çıkarmaya yol açtı. Çünkü
kaliteli haber akışları geliyor, fotoğrafı ile filmi ile videosu ile haber içeriği ile düzgün
ve kaliteli haber gelince, bu kez muhabire ihtiyaç duyulmayan, muhabire ihtiyaç duymayan bir sistem ortaya çıktı. Bunu belediye başkanları kendi icraatlarını, kendi istedikleri bakışla sundukları için kendilerini avantajlı gördüler. Çünkü gazeteci gittiği zaman, bir toplantıya bir açılışa ya da bir başka belediye faaliyetine kendi gözlemini
yazıyor. Bu bazen başkanların hoşuna gitmiyor. Bazen onun beklentisini karşılamıyor, eksik kalıyor. Onlar da bu nedenle son zamanlarda toplantılara bile gazetecileri
çağırmaz oldular. Kendi haberlerini servis eder hale geldiler. Yerel medyadaki son dönemin sıkışan noktalarından biri bu.
Ama tabii bu geldiğimiz sonucun en önemli nedeni, yaşadığımız ekonomik süreçler. Yerel gazeteler ne yazık ki sıkıntı içerisinde. O sıkıntı içerisinde oldukları için ekonomik varlıklarını sürdürebilmek adına da belki bazen yayıncılık ilkelerinin dışında
yayın yapar hale de gelebiliyorlar. Olmalı mı? Olmamalı. Ama yaşamını sürdürebilmek
adına bazen tavizler de verilebiliyor. Yine de gazetelerin önemini eksiltecek bir olay
olarak görmüyorum ben bunu. Az önce de söyledim, yereldeki gazeteciler sorunların
içinde yaşıyorlar, halkla beraber yaşıyorlar. Onlar o sıkıntıları daha rahat aktarıyorlar.
O nedenle, bulundukları yörelerde de vatandaşın aynı zamanda başvuru kaynağı haline geliyorlar. O farklı bir pencere oluyor. Yaygın medya tabir ettiğimiz İstanbul merkezli basının, yereldeki sorunlara ulaşabilme ya da onları yeterince anlatabilme gibi
bir kaygısının olduğunu düşünmüyorum.

Bir örnek vereyim. Geçmiş yıllarda Bursa'da bir kısa mesafeli cadde açılıyordu. O
caddenin açılışına 8-10 milletvekili geldi, 2 bakan geldi, bayağı büyük bir tören oldu.
Şöyle bir özelliği vardı. O bölgede yaşayan insanlar için o yol bir bypass yoluydu, bir
ulaşım sorununu çözüyordu. Yerelde elbette yaygın medyanın büroları da var, temsilcileri de var, ajanslar da var. Ajanslar ve bürolar o haberi İstanbul'daki merkezlerine geçtiklerinde adam alıyor oradaki editör notu bakıyor, ya Bursa'da bir 50 metrelik
cadde açılmış, bir sürü bakan milletvekili katılmış. Neymiş, trafiği çözmüş. Dönüyor
bakıyor pencereden, İstanbul'da facia bir trafik. Haber direkt çöpe gidiyor. Çünkü o
sıkıntıyı İstanbul'daki arkadaşımız yaşamadığı için, çözümüne yönelik önemi bilemiyor. Bu örnek aslında her alan için de geçerli. Çalışma alanı için de geçerli. Sendikaların hedef kitlelerine ulaşmaları anlamında da geçerli. O nedenle yerel medya kaçınılmaz bir yayın paylaşımcısı olarak günümüzde görev üstlenmiş bulunuyor. Her ne
kadar bir zafiyet içerisinde olsa da etkisini yitirmeden yoluna devam etmek için kendine yeni imkanlar arıyor.

“

Yerel gazeteler ne yazık ki sıkıntı içerisinde. O
sıkıntı içerisinde oldukları için ekonomik varlıklarını
sürdürebilmek adına da belki bazen yayıncılık ilkelerinin
dışında yayın yapar hale de gelebiliyorlar. Olmalı mı?
Olmamalı. Ama yaşamını sürdürebilmek adına bazen
tavizler de verilebiliyor.
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Şimdi bunları söylerken burada daha çok gazeteci arkadaşlarımız olduğu için biraz biz bize sohbet anlamında, kendi sorunumuzu da sorgulamamız gerekiyor. Yereldeki gazeteler eskiden sadece haber verme kaygısıyla yayınlanırlardı. Onlardan okuyucuları haber okurlardı. Yereldeki sorunların, konuların takibini yaparlardı.
Sonraları “besleme basın” diye özetlediğimiz bir başka yayın kitlesi ortaya çıktı. Siyasi grupların, yerel yönetimlerin, kişilerin, kurumların ya da herhangi bir hedefi, beklentisi olan kişilerin desteklediği, finansal anlamda desteklediği, yayın yaptırdığı yayınlar var, gazeteler var, dergiler var. Bunlar da gerçek habercilik niyetiyle yayınını
sürdüren gazetelerle benzer fiziki yayınlar yapıyorlar. Ama sadece mesaj kaygılarını kişiye, kuruma ya da kendini finanse eden yapıya yönelik sürdürüyorlar. Bu tehlike
midir, değil midir, toplumu yönlendirme anlamında bakarsanız, her doğruyu vermediği ya da belli bir bakış açısıyla yansıttığı için tartışılması gereken bir nokta. Bunun
yanında, naylon gazeteler var yerelde. Özellikle seçim zamanları yayınlanan. Seçime
1-2 ay kala yayına başlayan. Adayların tanıtım reklamlarını alan, seçimden sonra da
dükkanı kapatan, bir anlamda ekonomik olarak vur kaç yapan gazeteler de ne yazık ki var. Gerçi naylon gazeteler sisteme girmedikleri için etkilenmiyorlar ama Basın İlan Kurumu’nun verdiği resmi ilanlarla geçimini sürdürebilen yerel gazeteler için
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Kabul etmek gerekir ki, siyasiler yerel gazetecileri
etki altına almayı seviyorlar. Aslında bunu,
siyasetçi-gazeteci ilişkisini etle tırnak gibi görmek de
mümkün. Gazeteci siyasetçiden kaynak olarak
besleniyor, siyasetçi de gazeteciden onun etkinlik alanı
olarak açtığı alandan yararlanıyor. Bunlar birbirini
tamamlayan unsurlar. Demokrasinin de içerisinde
bu var. Ama iş karşılıklı kullanmaya dönüştüğü zaman
işte orada başka tehlikeler çıkıyor.

o pastadan pay alan, gerçeğin dışındaki her yapı bizim hepimize zarar veriyor. Yerel
gazeteciliğe de zarar veriyor. Toplumun bilinçlenmesine, bilgilenmesine de zarar veriyor. Son dönemde internet siteleri ile birlikte farklılık buraya da yansıdı. Çok sayıda internet sitesi var. Gerçekten habercilik kaygısı ile hareket eden, en hızlı şekilde
takipçisini bilgilendiren, haber veren ve güçlü bir yapı oluşturan internet siteleri var.
Hepsine saygı duyuyorum ama bazı internet siteleri var, çalışanı da yok zaten. Bir kişiyle ya da grafiklerle yayınlanıyor. O siteler, ne yazık ki bazı siteler iyi niyetli davranmıyorlar. Şantaj gazeteciliği başladı. Eskiden şantaj gazeteciliği diye bir kavram yoktu. Şimdi “Elimize şöyle bir not geldi” ya da “Kulağımıza şöyle bir bilgi geldi. Bunun bir
bedeli var. Biz buna masraf ettik. Şu kadar verirseniz biz bunu yayınlamayız” diye
kaynağına gidip pazarlık yapan, şantaj yapan bir yayıncılık anlayışı da türedi. Bu da
acı ama gerçek. Bütün bunları nasıl temizleriz? Elbette her kurum gibi gazetecilerin
de örgütlü olması gerekiyor.
TGS Başkanımız burada. Geçmişte TGS’nin güçlü olduğu kentlerden biriydi Bursa. Şimdi üyesi var mı yok mu hala bilmiyorum ama ben de geçmişinde Şube Başkan Vekilliği yapan bir arkadaşınız olarak, sendikanın bugünkü konumundan elbette rahatsızım, üzgünüm. Bir Esat'ın eli kalktı Bursa'da üyesi var mı dediğimde.
Anladığım kadarıyla bir tane garanti üyesi var. Sendikaların, gazeteciler cemiyetlerinin fonksiyonları bir yere kadar oluyor. Çünkü yaptırımları da yok. Onların, efendim
patron-çalışan arasındaki ilişkilere yönelik bir müdahaleleri de söz konusu olamıyor. Bunu sendikalar düzenliyor ama yeniden bir anlayışla, bütün bu kurumu ayağa kaldırmakta yarar var. Onun da başlangıcına dair adımlar attığınızı dünkü konuşmadan öğrendim, umutlandım. Burada farklı farklı konular var gerçi ama ben çok
da fazla uzatmak istemiyorum. Son oturumdayız. Dört konuşmacıyız. Sizi yormamak adına. Ama bir şeyi söylemem gerekiyor. Şimdi yereldeki gazeteciler kentlerindeki herkesin, her kurumun, her sivil toplum örgütünün yardımına koşarlar. Onların
sesini duyurmak için kendilerini katkı koyucu olarak görürler, destek verirler, seslerini duyururlar. Bir anlamda ormandaki Tarzan gibidir yereldeki gazeteciler. Fakat

Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Biz de Sayın Ahmet Emin Yılmaz beyefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmacımız, Eskişehir'den deneyimli bir gazeteci. Sonhaber Gazetesi’nden Sayın
Sadi Seda beyefendi. Buyurun efendim.
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ekonomik koşulların zora girmesi, gazeteci sayısının azalması, gazete sayısı da azaldı, belki çok yakında kağıda basılı gazete bulmakta da sıkıntı çekeceğimiz için, çok
özel bir döneme geçtik. Yerel gazeteciler her yere destek verirken, onları ayakta tutmak için de desteğe ihtiyaç olan bir durum bir ortam olduğunu düşünüyorum. Kısaca söylemek gerekirse, ormandaki Tarzan zor durumda. Elbette çıkarıp para vermek
değil bu benim söylediğim destek. Okumayı sürdürmemiz lazım en azından. Çünkü internetin devreye girmesi ile birlikte, kağıda basılı gazetelerin tirajlarında ciddi
etkilenmeler oldu. Efendim, pandemi sürecinde tirajlar daha aşağı düştü, reklamlar
neredeyse artık yok, resmi ilanların dışında. Çünkü reklam verenlerin de mecraları değişti. Onlar da internet alışverişlerine yöneldikleri için ya internetten ya da televizyonlardaki spot reklamlardan kendilerini tanıtmaya çalışıyorlar. Yerel gazetelerin ekonomik yapılarını güçlü tutabilmeleri, yardım yayınlarını sürdürebilmeleri ve
Tarzan'ın eskiden olduğu gibi yardıma koşabilmesi için ayakta kalması lazım. Dün
Abdülrezak Hocam, “Gazeteler sendikaya destek oldu ama sendikanın da gazetelere destek olması gerekmiyor” demişti. Bunu farklı açılardan da ele alıp değerlendirmek mümkün. Bence destek olması gerekiyor. Ama dediğim gibi ille para kaynağı
aktararak destek olmak şart değil. Gazeteleri alıp okuyarak, gerçek internet sitelerini tıklayarak, onların varlıklarını sürdürmelerini sağlamaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Savunuyorum. Sözlerimi toparlamak istiyorum, şöyle toparlayayım. Geçtiğimiz ay Türk Metal Bursa Şubesi Başkanı Selda Hanımefendiyi ziyarete
gitmiştim. Bilgim yoktu, meğer o gün dünyadaki ilk toplu sözleşmenin yıldönümünü kutlamak için küçük bir organizasyon yapmış. Ben de onun yanında tanıklık etmiştim. 255 yıl önce dünyadaki ilk toplu sözleşmenin Kütahya'da fincancılarla, seramikçilerle yapıldığı bilgisini de kendisinden de öğrenmiş oldum. Belki kendisi de
anlatmak ister. Böyle bir süreci bu topraklarda yaşıyoruz. Yani biz kendi yaşadığımız
toprakların geçmişten gelen değerini de yarınlara taşımak zorundayız. İşte ilk toplu sözleşmenin yapıldığı topraklar, şimdi yeni toplu sözleşmelerle toplumu rahatlatmak, işçi kesimini daha ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirmek istiyorlar. Türk
Metal’i bu nedenle bir kez daha kutluyorum. Bizlere ev sahipliği yapan, konuk eden,
bu toplantıyı düzenleyen, belki de yerel medyanın kısa kısa başlıklarla da olsa kendi
içimizde de olsa sorunlarını tartışmasına olanak sağlayan Sayın Pevrul Kavlak’a bir
kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.

Sadi SEDA
Eskişehir Sonhaber Gazetesi Yazarı
n 1955 yılında doğdu. 1975 yılında Türk Haberler Ajansı’nda gazetecliğe başladı. 1981 yılından 1990 yılına kadar Tercüman Gazetesi Eskişehir Bürosu’nda ve bünyesinde bulunan AK Ajans’ta muhabirlik yaptı.
1991 yılında Tercüman Gazetesi Bölge Şefliği görevini üstlendi. 1992 yılında canlı TV programları yapmaya başladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir Şubesi’nin mütevelli heyetinde yer aldı. Şube Sekreterliği görevinde bulundu.
Seda, halen ES Grup bünyesinde bulunan ES TV’de televizyon programlarına devam ediyor, ayrıca
Eskişehir Sonhaber Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği
Eskişehir Şube Başkanlığı görevini yürütüyor.
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk Metal Sendikası’nın Sayın Genel Başkanı,
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Sayın Genel Başkanı, Türk Metal Sendikası'nın
yönetim kurulu üyeleri, değerli Şube başkanları, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Ben de Yerel Medya Kurultayını düzenleyen Türk Metal Sendikası
Genel Başkanı ve Genel Merkez yöneticilerine teşekkür ederim.
Efendim, sendikalar demokrasi için geçimini emeği ile sağlayan işçiler ve memurlar için çok önemlidir. Sanayi devrimi sonucu kentlere gelen, fabrikalarda çalışan işçilerin sendikalaşma çabaları sonucu sömürüye karşı bir isyandır. O günlerden bugünlere sendikalaşma çabaları zor yıllar yaşamış, ağır bedeller ödemiştir.
Ülkemizde sanayileşme süreci geç başladığından, işçi sınıfının ortaya çıkması da
gecikmiştir ve sendikalaşma girişimleri ancak 1948 yılında çıkarılan 5018 sayılı Yasa
ile eksik de olsa bir kimlik kazanmıştır. 1961 Anayasası sendika ve emekçi hakları,
1960 öncesinde bir hak olarak ele alındı. Çeşitli platformlarda konu ileri sürüldü ancak
somut bir sonuç elde edilemedi. 27 Mayıs sonrasında oluşturulan Kurucu Meclis, tüm
demokratik hakları kucaklayan 1961 Anayasasını bu ülkeye kazandırmıştır. Önemli olan bu anayasanın ekonomik ve sosyal hakları başlığı altında 46, 47, 48 ve 49. maddelerinde sendika kurma, toplu sözleşme ve grev yapma haklarını kabul etmesi ve lokavt haklarına yer vermemesidir. Bu bir devrimdir.
Milyonlarca çalışana yasal güvence vermiştir. Çalışma yaşamı ile ilgili çok önemli hakların Anayasada yer almasına öncülük eden isimleri saygıyla anmak gerekir. Bu
öncüler arasında, üniversite yıllarında sosyal haklar için mücadele eden, bu mücadelesini sonradan bir siyasi partinin kademelerinde de sürdüren, 1961 Kurucu Meclisinde görev yapan Alev Coşkun başta olmak üzere, değerli isimler vardır. Bahir Ersoy, İsmail İnan, Ömer Karahasan, Feridun Şakir Öğünç, Abdulkadir Akyüz gibi sendikacılar,
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Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ragıp Sarıca, Bahri Savcı, Muammer Aksoy gibi değerli hukukçular ve Oktay Ekşi, Altan Öymen gibi gazeteciler vardır. Bu kazanımları sağlayan
bu isimler hiç unutulmamalıdır.
Anayasa yer alan hakların yaşama geçirilmesi konusunda 1961 yılının sonlarında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç'un yönetiminde İstanbul'da Saraçhane’de işçi
hareketinin en büyük mitingi yapılarak, bu hakların düzenlenmesi istenmiş ve 1963
yılında Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde 274 ve 275 sayılı yasalar çıkartılarak, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev yapma hakları yasal bir kimlik kazanmıştır. Türk sendikacılığı 1980 yılına kadar altın çağlarını yaşamış, sendika üye sayısı
üç milyona ulaşmış, Kavel Grevi ile başlayan grevler, işçi haklarına sahip çıkılarak güçlü sendikacılığın temelleri atılmıştır. 1980 sonrası demokrasiyi kurmak için 1961 Anayasası’nın getirdiği güvencelerin büyük bölümü, 12 Eylül 1980 mücadelesi sonucu hırpalanmış ve özellikle 2821 ve 2822 sayılı yasalar için sendikal hakların üzerinde bir şal
örtülmüş ve sendikacılarımızın gerileme dönemi başlatılmış. Yüzlerce sendikacı yargılanıp hapse atılmış ve sendikalara özgürlükleri yok eden yasaklar getirilerek, sendikalar kağıttan kaplanlara dönüştürülmüştür.
Sendikacılığımızdaki bu çöküş, AKP'nin iktidara gelişinden sonra nicelik değiştirmiş, grev ertelemelerine sessiz kalan, hiçbir isteklerini hükümete kabul ettiremeyen,
yasadaki işçi ve sendika aleyhine hükümlerin değiştirilmesini isteyemeyen, işçilere
sendikal ve siyasal bilinç veremeyen sendikalar, silkinip öz kimliklerine kavuşamazlarsa, tarih olmaktan kurtulamayacaklardır.
Yıllar öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Eskişehir ile ilgili, özellikle Eskişehir’de yaşadığımız bir olay. Eskişehir Ford Otosan ve Türk Metal Sendikası toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştı. İşveren ve sendika arasında uzlaşmazlık had safhaya
çıkmıştı. O dönemin sendika başkanı ve daha sonra da TÜRK-İŞ 2. Bölge Temsilciliği yapan, hala Eskişehir’de yaşayan kulakları çınlasın sevgili Nejat Kılıç abimiz basın
toplantısı düzenlemiş, Otosan’da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanma noktasına geldiğini, büyük bir ihtimalle greve gideceklerini söylemişti. Nejat Başkanla basın toplantısı bittikten sonra ne yapsak da işverene sesimizi duyurabilsek diye bir konuşma geçmişti. Ben de “Başkanım işçileri toplayın, çıplak ayakla yürüsün” diye bir
öneride bulundum. Bu öneriye Nejat Başkan da sıcak baktı. 3-4 gün içerisinde işçileri sendika binası içerisinde topladı. Katılım beklenenin çok üzerindeydi. İşçiler sendika binasının önünden çıplak ayaklarla yaklaşık 20 dakika yürüdü. O zamanlar yürüyüşlere bugünkü kadar polisler müdahale etmiyorlardı. O eylem Türkiye'de büyük bir
ses getirdi, yankı yarattı. Yerel ve merkezleri İstanbul'da bulunan gazetelerin hemen
hepsinde bu haberler yer aldı. Bu eylemden sanıyorum 10-15 gün sonra Ford Otosan
ile Türk Metal arasındaki toplu sözleşme olumlu sonuçlandı.
Bu örneği niye verdiğime gelince, işçilerin, memurların ve toplumun her kesiminin sorunlarını gündeme taşıyan, onların sesi, kulağı olan gazeteciler maalesef kendi haklarını arayamıyorlar. Geçmişte yaygın basında, bazılarının ulusal basın dediği
İstanbul merkezli gazetelerin haricinde yerelden sendikalı basın mensubu olduğunu

“

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

100

İşçilerin, memurların ve toplumun her kesiminin
sorunlarını gündeme taşıyan, onların sesi, kulağı olan
gazeteciler maalesef kendi haklarını arayamıyorlar.
Geçmişte yaygın basında, bazılarının ulusal basın dediği
İstanbul merkezli gazetelerin haricinde yerelden sendikalı
basın mensubu olduğunu duymadım.

duymadım. Yine yıllar öncesiydi. Eskişehir'de Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın şubesini kurduk. Rahmetli Kenan Şanlıer ile birlikte. Ben o zaman Şube Sekreteriydim.
Gazetelerdeki muhabir ve teknik bölümde çalışan arkadaşları ikna ederek sendikaya üye yaptık. Şube başkanı ile birlikte Eskişehir'de ismini vermeyeceğim en örgütlü ve en tirajı yüksek gazetenin sahibini ziyaret ederek, “Patron, en çok üye sizin gazetede var. Gelin size bir toplu sözleşme imzalayalım. Siz ne verirseniz razıyız. Yeter ki,
Eskişehir'de basın işkolunda bir ilki gerçekleştirelim” demiştik. O dönemdeki gazetenin patronu “Tamam ben hazırlık yapayım, sizi davet edeyim” demişti. O görüşmeden
2-3 gün sonra o gazetedeki sendika üyelerimizin peş peşe istifaları geldi. Gerekçesini sorduğumuzda, eften püften gerekçeler ortaya koydular. Belli ki bize “Tamam ben
size haber vereyim” diyen gazetenin patronu, bu örgütlenmeden korkmuş olacak ki,
gazete çalışanlarına “ya sendika ya iş” diyerek baskı yapmış. Çalışanları da işsiz kalma korkusu ile sendikadan istifa etmek zorunda kaldılar. Daha sonra diğer gazetelerde çalışan üyeler de o gazeteyi örnek göstererek, o çalışanları örnek göstererek onlar
da istifa ettiler. Yaklaşık 5-6 ay sonra Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Eskişehir Şubesini üyesi kalmadığından dolayı kapatmak zorunda kaldık ve gerçekten çok üzücü bir durumdu. Maalesef, gazetelerimizde yaptığımız bu haberler ve yazdığımız köşe
yazıları ile çalışanların hak ve hukukunu savunurken, kendi hakkımızı arayamıyoruz.
Dünkü ilk oturumda Sayın Prof. Dr. Abdülrezak Hocamın gazetecilik ölüyor mu
başlıklı konuşmasını dinledik. Gazetelik hiçbir zaman ölmez. Gazeteler de tamamen
kapanmaz. Bazıları gelecekte yazılı basının yani kâğıt gazetelerin kalmayacağını iddia
ediyor. Ben şahsen buna katılmıyorum. Dijitalde yani internet gazeteleri mantar gibi
bitse de yazılı basının yerini tutamaz. İnternet gazeteciliği her ne kadar yaygınlaşsa
da yazılı basın yaşamaya, yaşamını sürdürmeye devam eder. Yine dünkü oturumda
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Gökhan Durmuş Başkanın da ifade
ettiği bazı konular oldu. Ona da tamamen katıldığımı söylüyorum. Bir gazete kurmak
isterseniz birtakım şartları var. Onları yerine getirmek zorundasınız ama internet gazetesi kurmak istediğinizde bunlara hiç gerek duyulmuyor. Sizden hiçbir belge istenmiyor. Akşam rüyasını görenler sabah internet sitesi kuruyor. Hiçbir denetim yok. Çok
düşük ücretlerle de muhabir çalıştırıyorlar. İnternet gazeteciliğinin yasası da yok. Bir
yasa tasarısı hazırlandı, ancak Genel Kurula dahi inmedi. Komisyonlarda görüşülüyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. İnternet gazetecilerine de karşı değilim. Bir süre ben de

“

Bir gazete kurmak isterseniz birtakım şartları var. Onları
yerine getirmek zorundasınız ama internet gazetesi
kurmak istediğinizde bunlara hiç gerek duyulmuyor.
Sizden hiçbir belge istenmiyor. Akşam rüyasını görenler
sabah internet sitesi kuruyor. Hiçbir denetim yok. Çok
düşük ücretlerle de muhabir çalıştırıyorlar.

101

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

yaptım internet gazeteciliği. Bilakis olmasından da yanayım. Ama onların da bir yasası olmalı, yasal çerçeveye oturmalı. Her ne kadar özellikle yaşadığımız pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin yayınlanması, satış
oranlarını ciddi oranda düşürse de özellikle bazı insanlar o gazeteyi eline alıp mürekkep kokusunu içine çekerek, satır satır okuyorlar. Bundan da büyük haz duyuyorlar.
Mesleğimizin sorunlarına, özellikle gazetelerin sorunlarına gelince, geçmişte hükümetler gazetelere kağıt desteği veriyordu. Kapatılan Seka Kağıt Fabrikası’ndan gazeteler piyasa fiyatının altında kağıt alıyorlardı. Ak Parti hükümetleri döneminde Seka
Kağıt Fabrikası kapatıldı, kağıt üretimi tamamen özele geçti. Gazete patronları da piyasadan kağıt almak zorunda kaldılar. İkincisi, mürekkep fiyatları. Onların da fiyatları çok ciddi oranda yükseldi. Yükselen işçi maliyetleri, elektrik, su, doğalgaz fiyatları da
gazete sahiplerini ciddi sıkıntıya soktu. Bunlar yetmezmiş gibi, hükümet gazetelere
yüzölçümü zorunluluğu getirdi. Sayfa sayısı ve çalışan muhabir, editör sayısı fazla olan
gazetelere daha fazla miktarda resmi ilan uygulaması getirildi. Geçmişte pasta eşit
oranda bölüştürülürken, ister istemez maddi gücü çok yeterli olmayan gazete patronlarının, gazetelerin sayfası ve muhabir ve editör sayısını artıramadıkları için pastadan
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almış oldukları pay da ciddi oranda düştü. Bir de bunun üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının isterlerse gazetelere zorunlu olarak vermiş oldukları resmi ilanları da kendi
internet sitelerinde yayınlanmasına izin verilince, gazetelerin geliri de bir miktar daha
azaldı.
Yine Ak Parti hükümetleri döneminde illere Basın İlan Kurumu şubeleri açıldı. Eskiden Valilik ve Basın Halkla İlişkiler Müdürlükleri’nin ücretsiz verdikleri hizmeti şimdi
Basın İlan Kurumu şube müdürlükleri yapıyor. Resmi ilanlar ve kooperatifler gibi bazı
özel kuruluşların ilanlarına da Basın İlan Kurumu’ndan geçme şartı getirildi. Basın İlan
Kurumu bu ilanlardan yüzde 15 komisyon kesince, yine gazetelerin gelirlerine bir tırpan daha vurmuş oldu.
Biraz da nostalji yapayım. Ben 45 yıldan beri bu mesleğin içerisindeyim. Eskişehir'de bir yerel gazetede ilk adımımı attım. Daha sonra Sayın Başkan hatırlar mısınız
bilmiyorum; Türk Haberler Ajansı vardı. Türkiye’nin en büyük özel haber ajansı. Burada bir yaklaşık 4-5 yıl çalışma hayatıma devam ettim. Daha sonra da Tercüman Gazetesi’nin Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde görev aldım. Gazetenin kapanışına kadar da
Kemal Bey'in Tercüman Gazetesi’nde Eskişehir Bölge Bürosu’nda önce muhabir, sonra büro şefliği yaptım. Mesleğe başladığım yıllarda ne bilgisayar ne faks ne de internet
vardı. Haberleri telekste yazardık. Bilmiyorum birçok arkadaş belki hatırlamayabilir
teleksin ne olduğunu. Daha sonra da postaneye telefon ederek “Yıldırım basın, şu numaraya bağlayabilir misiniz” diye rica ederdik. 10-15 dakika içerisinde bağlanır biz de
teleksten haberlerimizi merkezlere geçerdik. Fotoğraflı haberlerimizi ise bir zarfa koyar akşam, otobüs yazıhanesine bırakırdık, onlar da son otobüsle İstanbul’a götürürler, İstanbul'daki yazıhaneye bırakırlardı. Gazeteden sabah servis çıkar, Anadolu'dan
gelen haber zarflarını toplardı. Çok önemli haber olursa o haberin fotoğrafını postaneden cromporter ile geçmek zorunda kalırdık. Daha sonra telefoto geldi. Ben fotoğraf
makinemi 36 kare pozluk filmi takar, Eskişehirspor’un maçından fotoğraf çekmek için
stadyuma gider, ilk yarıda 36’lık filmi bitirip büroya döner, filmi banyo eder, daha sonra
karta basar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'ya ayrı ayrı telefoto geçerdim. Stadyumdan büroya dönesiye kadar bildiğim bütün duaları okurdum. İçimden “Allah'ım çektiğim 36 poz kare filmden 5-6 kare sağlam çıksın da İstanbul, Ankara, Adana, İzmir gibi
merkezlere telefoto geçeyim” derdim. Bugünkü gibi dijital makineler yoktu. Ne çektiğim filmi görebiliyordum ne de oturduğun yerden haber geçebiliyordun. Genç arkadaşlarıma nereden nereye geldiğimizi hatırlatmak adına bunları ifade etmek istedim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Biz de Sayın Sadi Seda Beyefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdi Kocaeli ve emek
haberleri denince akla gelen bir isim. Özgür Kocaeli'den Sayın Süriye Çatak Tek,
buyurun.

Süriye Çatak TEK
Özgür Kocaeli Gazetesi Muhabiri
n 1984’de Bingöl’de doğdu. 2006 yılında Demokrat Kocaeli Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. 2019’da Özgür Kocaeli Gazetesi’ne geçti. Birçok sivil toplum kuruluşu ve demokratik kitle örgütünün çalışmalarına destek verdi.
Gazetecilik yaşamında, sendika ve siyaset muhabirliği görevlerini üstlenen Süriye Çatak Tek, halen
Özgür Kocaeli Gazetesi’nde muhabirliğe devam ediyor.

Ç

Herkese merhaba. Türk Metal Sendikası’na çok teşekkür ederim, Kurultayı yaptığı
için ve bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

Çünkü emek haberlerini yaparken şunlar ile karşılaşıyoruz: “Ne kadar reklam veriyorlar bize. Yani çok reklam vermiyorlarsa gerek yok yapmaya. Küçük görün onu. Şu
kadar yazın. E şimdi iktidarı eleştiriyorlar, İktidarı eleştirdiği kısmını çıkarıp diğer kısmını verebilirsiniz” gibi şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu sadece benim çalıştığım kurum değil, bütün kurumlarda öyle olduğunu biliyorum, çünkü başka kurumlarda da çalıştım. Tabii şöyle, herkes bahsetti gazetelerin ayakta kalmaları için ekonomiye
ihtiyaçları var. Evet ekonomiye ihtiyaçları var ama bu ekonomiyi oluştururken, sendikaların da sivil toplum örgütlerinin ve kentin sahip çıkması gerekiyor. Buna olan inancımız sonsuz.
Gazetelerin sahiplerinin değiştiği günden bu yana artık vatandaşlar gazetelere olan
inançlarını, basına olan inançlarını yitirdiği için, o sahip çıkma duygusunu da ortadan
kaldırıyor. Gelin sahip çıkın bize ayakta duralım dese diyor ki, “Bizim dediğimizi yazmıyorsunuz, niye size sahip çıkalım”a geliyor nokta. Vatandaş ile yani okurla gazete sahiplerinin arasında yaşanan bu çatışmanın, iktidarın yarattığı bu çatışmanın en büyük
zorluğunu da bizler yaşıyoruz. Yani biz çalışanlar yaşıyoruz, orada emekçi olanlar yaşıyoruz. Çünkü, orada gazetelerin pastaları küçüldükçe, çalışan sayısı azalıyor. Çalışan
sayısının azalması dışında, aldığımız ücretler asgari ücretin üstüne çıkmıyor. Bunların
yarattığı zorlukları yani o çatışmanın yarattığı bütün zorlukların ceremesini bizler çekiyoruz.
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Ben emek kenti olan, gerçekten işçi kenti olarak bilinen Kocaeli’nden geliyorum.
Kocaeli’nde sendika haberleri çok yakın zamana kadar, yani birkaç sene öncesine kadar gerçekten gazetelerde, internetlerde, televizyonlarda geniş yer alan haberlerdi. Ancak dünden beri hep konuştuğumuz gazetelerin patronlarının değişmesi, patronlarının
sanayici, işadamı, tüccar, inşaatçı olmaya başladığı günden bugüne biz artık emek haberlerini yapmakta çok büyük güçlük çekiyoruz.

Bizlerin de örgütlenememesinin sebeplerinin başında bence yine bizim kendi iç
sorunumuz var. Yani gazetecilerin kendi sınıf bilincinin olmamasından kaynaklı sıkıntısı var. Biz kendimizi işçi görmediğimiz için bir işçi sendikasına üye olmuyoruz.
Çünkü biz istediğimizde başbakanla konuşuruz, istediğimizde kentin valisi ile konuşuruz, belediye başkanı ile konuşuruz. Kendimize bir statü olarak görüyoruz gazeteciliği. Bir iş, meslek olarak görmüyoruz, bir statü olarak görüyoruz. Statü olarak
gördüğümüz için de kendimizi bir işçi gibi görmüyoruz. Sokaktaki yoksul gibi görmüyoruz. Halbuki, bizim o yoksuldan hiçbir farkımız yok, çünkü zaten asgari ücretle çalışıyoruz ve yoksuluz. Ama kendimizi aynı statüde görmüyoruz yoksulla. O yüzden, ne kendi halimizden anlıyoruz ne de vatandaşın halinden anlıyor durumdayız şu
anda. Bu yüzden örgütlenemiyoruz. Yani ilk önce bir sınıf bilincinin oluşması gerekiyor ki, biz de gidip bir işçi sendikasına üye olalım. Bu benim kendi içimde bir özeleştiridir. Ama ben kendimi bildim bileli bir emekçi ailesinin çocuğuyum ve emekçilerin
oluşturduğu bir mahallede büyüdüm ve hep sendikalarla büyüdüğüm için yani o sınıf
bilincim oradan kaynaklı belki de. Gazetecilikten kaynaklı olduğunu düşünmüyorum.
Yaşadığım yerle ilgili, büyüdüğüm yerle, büyüdüğüm kültürle ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizim öncelikle örgütlenme aşamamızın en başta gelen şey bir sınıf bilincinin oluşması ile ilgili olduğunu düşünüyorum hepimiz için. Yoksa bu sorunları aşamayacağız.
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Burada, Yerel Basın Kurultayı’nda muhtemelen sokakta çalışan tek konuşmacı benim. Biz sokakta çalışanlar olarak gerçekten sömürünün, hani böyle fabrikalarda, tekstil atölyelerindeki sömürüyü biliyor musunuz bilmiyorum ama ben gördüğüm
için söylüyorum, tekstil atölyelerindeki sömürünün en dibini biz yaşıyoruz, muhabirler yaşıyor. Çünkü muhabirler gerçekten aslında haberi, kaynağı getiren, üreten,
sokakta vatandaşla, işçi ile herkesle muhatap olan muhabir. Ama en çok sömürülen muhabirdir ve çok değersiziz. Gerçekten inanılmaz değersiz görülüyoruz. Haberi getiriyorsunuz, asgari ücreti ya alıyorsunuz ya almıyorsunuz. Sigortanız ya yatıyor
ya yatmıyor. Bu kadar güvencesiz bir çalışma koşulu ile çalışıyoruz. Umut ediyorum
bu Kurultayın bunları konuştuğumuz, bir daha, bir dönem yani toplu sözleşmesi döneminde tekrar geldiğimizde, “Evet yani bir adım attık, ileri bir şey oldu” diyebileceğiniz bir gün olmasını, bir şeye de vesile olmasını istiyorum.
Medyada bir de bize yaratılan güvensizliğin, medyaya yaşanan güvensizliğin bir
nedeni de bir internet yasasının olmamasından kaynaklı. Mantar gibi internet sitesi
açılıyor. İnternet sitesi açan, basındaki yani gazeteci olan arkadaşların hepsini tenzih
ediyorum. Ama yani patatesçi internet sitesi açıyor. Ben patatesçiliği kötü gördüğüm
için söylemiyorum, ama bu onun mesleği değil. Ben patatesçilik yapamam, çünkü
anlamıyorum onu ekmesini, biçmesini, dikmesini bunlar benim bilmediğim bir şey.
Ama o gelip gazetecilik yapıyor, bunu yapabiliyor yani. Bunun için hiçbir engel yok. Bir
yalan haber yapıyor. Yalan haberi üzerine başka bir şey yaşandığından sahip çıkamıyoruz ona. Sahip çıkamadığımız zaman, gazeteci gazeteciye sahip çıkmadı oluyor ve
bu bir süre sonra bizi birbirimize sahip çıkmaktan da alıkoyuyor. Böyle arkadaşımı-

“

Gazetelerin patronlarının değişmesi, patronlarının
sanayici, işadamı, tüccar, inşaatçı olmaya başladığı
günden bugüne biz artık emek haberlerini yapmakta çok
büyük güçlük çekiyoruz. Çünkü emek haberlerini yaparken
şunlar ile karşılaşıyoruz: “Ne kadar reklam veriyorlar
bize. Yani çok reklam vermiyorlarsa gerek yok yapmaya.
Küçük görün onu. Şu kadar yazın.”

zın başına bir şey geldiğinde ya destek versek mi vermesek mi, gitsek elinden tutsak
mı tutmasak mı bunun iç çatışmasını yaşıyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz. Ben internet
yasasının bir an önce çıkarılmasından ama Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye’deki gazeteciler ile birlikte oluşturulan bir yasa olmasından yanayım. Bunun böyle olmadığı sürece, emin olun yine benzer şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü
onun önüne bir engel getirmeyeceklerdir. İşlerine geliyor çünkü öyle düşünüyorum
en azından ben.

Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Biz bir tek kendimizi dertli zannediyorduk, ama gazeteciler de dertli. Evet, biz de
Sayın Süriye Hanım’a teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmacımız Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı Hanımefendi. Buyurun efendim.
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Ben bir de kadın gazetecilerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kadın gazetecilerin mesleğe 1-0 geride başladıklarını düşünüyorum. Çünkü kadınların sokakta, evde,
işyerlerinde o görünmeyen emeklerinin, gazetecilikte de ekstra görünmediğini düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten çocuk yaptığımız zaman, çocuğa bakmak ve gazetecilik yapmak arasında bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer yanımızda yöremizde bir insan varsa gazeteciliğe devam ediyoruz. Yanımızda yöremizde bir insan
yoksa bize yardım edecek, gazeteciliğe devam edemiyoruz. Gazeteci olduğumuz için
gece de bir haber olduğunda gidiyoruz. Farklı saatlerde de haberlere gidebiliyoruz.
Çok fazla tacize, çok fazla farklı muamelelere denk geliyoruz. Bu yüzden de bizim, kadınların, daha gazeteciliğin en dibinde ve en acı şeyini yaşadığımızı düşünüyorum. Bu
konuda da umarım önümüzdeki kurultayda bir kadınlar başlığı olacağını, olmasını
talep ediyorum ben aynı zamanda. Bir de gazeteci arkadaşlarımızın Türk Metal Sendikası’ndan bir talebi var. Onu da söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız, burayı gören
arkadaşlarımız, hani buradaki tesislerden ya da Türk Metal’in tesislerinden gazetecilerin de işçi indirimlerinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda bir talepleri oldu, bunu da söylemek istiyorum. Ben hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür
ediyorum. Umarım bir dahaki kurultayda daha az sorunları tartışacağımız bir dönem
yaşarız. Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Dilek TAKIMCI
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
n 1965 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünde, Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne ve Görüntü Sanatları Anabilim dalında tamamladı.
2000 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalında doktora
derecesini aldı. 2010 yılında “İslamcı Filmlerde Kadın Temsili” başlıklı makalesiyle Anadolu Üniversitesi 13. Uluslararası Eskişehir Film Festivali Sinema Kültürüne Katkı Ödülü Yarışması’nda En İyi Sinema
Makalesi ödülünü kazandı.
Akademik yayınlarının yanı sıra birçok kitap ve senaryosunu yazdığı belgesel film çalışmaları da olan
Takımcı, halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyor.
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Ç

Teşekkür ederim. Saygıdeğer ev sahibimiz Türk Metal Sendikası temsilcilerine,
üyelerine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Saygıdeğer
basın mensubu arkadaşlarımı da selamlıyorum.
Ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanıyım. Aynı zamanda da Ege Üniversitesi Medya Merkezi’nin yöneticisiyim. Bizim Medya Merkezimiz çok aktif bir merkez.
24 saat yayın yapan karasal frekansı olan televizyonumuz var. Gerçekten de ulusal
televizyon standartlarında imkânlarımız var. 100.8 Radyo Ege Kampüs yine 24 saat
yayın yapıyor ve 40 yıla yakın bir süredir hizmet veren Ege Ajansımız var. Dolayısıyla, biz hem gazetecilik eğitimi veriyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Üretimimiz
daha çok üniversitemizin yani toplumla üniversiteyi, yani toplumu bilimle buluşturmak üzerine yapılan haberler. Dolayısıyla, tam anlamıyla aktif bir şekilde ajans haberciliği yapıyoruz ve Ege Ajansın yöneticiliğini ben yapıyorum. Aynı zamanda da Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyesiyim. Dolayısıyla, yerel basının hem içindeyim hem
yukarıdan sorunlarının içindeyim.
Bu iki gün boyunca pek çok problem tartışıldı ve gerçekten içinden çıkılmaz bir
durum gibi. Tabii ki problemler tartışılabilir. Evet, geçmişin nostaljik örnekleri verilebilir. Ama bunlar çözüme yönelik konuşmalar değildi. Yani çözüm ne olabiliri bizlerin
oturup konuşması gerekiyor. Yani ne var, evet reklam pastası daralıyor, tirajlar düşüyor, dijital yayıncılık son hızıyla gelmiş hayatımızın önemli bir parçası olmuş. Dolayısıyla, biz bunun önünde duramayacağız belli ki. Buna ne gibi bir çözüm üretebiliriz.
Benim bakış açım eğitim açısındandır tabii ki, önceliğim bu. Yıllardır bu alana biz
öğrenci yetiştiriyoruz. Bu salonda çoğu gazetecinin ilk haberini yaptığı ajans bizim

ajansımız. Pek çok öğrencim basında tutunamıyor. Çünkü ücretler düşük. Hak ettiği
değeri göremiyor. Pek çok problem sayıldı ve ben de bunları teyit ediyorum.

Şantajcı diyoruz, yok naylon gazeteci diyoruz. Bunlar kimler? Yani biz tabii ki öğrencilerimize eğitim verirken, çoğunuz öğrencimizdi. Biz basın etiği konusunda öğrencilerimize eğitim veriyoruz ama piyasaya çıktıkları zaman düzey düşüyor. Eğer
bunun önüne geçmek istiyorsak, eğer kaliteli bir iş ortamı istiyorsak, benim önerim
öncelikle diplomamızın formasyonunun tanınması.
İkincisi de tüm iletişim fakültelerini eleştiriyorum aynı zamanda. Yani bizim de
kendimizi revize etmemiz gerekiyor. Eğitim içeriklerimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Biz fakülte olarak akredite olduk. Medya kuruluşlarıyla da paydaş olduk. Sürekli de dirsek teması içindeyiz. Artık günümüz dijital dönem. Dolayısıyla bizim yeni
medya teknolojilerine uygun, bu konuda kompetan olabilecek bir eğitim seviyesine
ulaşmamız lazım. Haber de yazacak ama internet teknolojileri konusunda girişimci

“

Diplomamızın formasyonunun tanınmadığı bir sektörde,
size bunu söylüyorum, istediğiniz yasayı getirin, istediğiniz
önlemi alın, kesinlikle köklü bir düzelme olmayacaktır.
Elini kolunu sallayan herkes gazeteci olabiliyor, internette
varlık gösterebiliyor, muhabir olabiliyor, basın emekçisi
olabiliyor, gazete kurabiliyor. Yani medya alanında
diplomamızın formasyonu tanınmıyor.
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İnternet medyası gerçekten çok sıkıntılı durumda. Yani balta girmemiş bir orman
gibi. Pek çok yasal düzenleme taslakları getirilmeye çalışılıyor. Ama ben bir eğitimci olarak ve bunun da yıllardır acısını çeken bir akademisyen olarak, gençlerimizi yıllardır izleyen bir akademisyen olarak, diplomamızın formasyonunun tanınmadığı bir
sektörde, size bunu söylüyorum, istediğiniz yasayı getirin, istediğiniz önlemi alın, kesinlikle köklü bir düzelme olmayacaktır. Elini kolunu sallayan herkes gazeteci olabiliyor, internette varlık gösterebiliyor, muhabir olabiliyor, basın emekçisi olabiliyor,
gazete kurabiliyor. Yani medya alanında diplomamızın formasyonu tanınmıyor. Az
sayıda öğrenci yetiştirmiyoruz. Türkiye’de pek çok iletişim fakültesi var. Dün Abdülrezak Hoca 12 bin öğrenciden bahsetti. Yani bu 12 binin içinde sadece binli rakamlı mezun istihdamı söz konusu. Bunda da büyük oranda Basın İlan Kurumu’nun şifahi yaptırımları etkin oluyor. Bizim açımızdan beklenen bu değil elbette. Yani öyle bir
yasa konmalı ki, yani evet alaylı da var basında. Ben şunu demiyorum, geçmişe dönük bir revize olsun, diplomalı insanlar kalsın sadece demiyorum. Geçmişte tabii ki
kazanılmış haklar, verilmiş emekler var. Buna saygı duyuyorum. Ama ben istiyorum
ki, 2023'ten sonra diplomamızın formasyonu tanınsın. Her önüne gelen gazeteciyim
demesin. İnternette yayın yapmasın, gazete kurmasın.

“
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Bizim de kendimizi revize etmemiz gerekiyor. Eğitim
içeriklerimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Biz
fakülte olarak akredite olduk. Medya kuruluşlarıyla da
paydaş olduk. Sürekli de dirsek teması içindeyiz. Artık
günümüz dijital dönem. Dolayısıyla bizim yeni medya
teknolojilerine uygun, bu konuda kompetan olabilecek bir
eğitim seviyesine ulaşmamız lazım.

ve tutkulu olan gençler yetiştirmemiz lazım. Ben hiç umutsuz değilim. Bizim alanımıza herkesin ihtiyacı var. Bugün burada biz misafirsek, Türk Metal Sendikası’nın bize
ihtiyacı var. Bunun gibi her kurumun medyacılara ihtiyacı var. Gerçekten bu çağ bizim çağımız esasında. Bizler eğer kendi formasyonumuzu, kendi eğitimimizi, kendi
değerimizi vermeliyiz. Bir ziraat mühendisi baktığınız zaman, ziraat mühendisi, bir
çiftçiye ziraat mühendisi diyemiyorsunuz. Dolayısıyla, her mesleğin bir örgütlenmesi ve diplomasının formasyonunun tanınmasına yönelik titizlik var. Biz direkt Cumhurbaşkanı ile diyalog kurabiliyoruz, vali ile diyalog kurabiliyoruz. Bu kadar güçlü
mercilere yakın çalışma olanağımız var. Bu kadar güce yakın bir kesimin kendi diplomasının formasyonunun olmaması, gerçekten bir eğitimci olarak beni üzüyor ve
arkadaşlar size şunu söylüyorum; diplomanızın formasyonu tanınmadığı sürece havanda su döversiniz. Hiçbir düzelme bir yere kadar olur,yine de sonuç alamazsınız.
Benim söyleyeceğim bu kadar.
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Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Biz de Dilek Hocama teşekkür ediyoruz. Gökhan Başkan şöyle yapalım. Biz dışarı bir bilgisayar kuralım, buradaki arkadaşlar sendikalı değilmiş onu öğrendim. Öncelikle buradan başlayalım. Buyurun.

Gökhan DURMUŞ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı

Ç

Çok uzadı, ben çok uzatmayacağım ama konuşmalara iki tane ek yapmak istiyorum. Birincisi Dilek Hocama ek yapmak istiyorum. Evet bizim diplomamız yeterli
değeri görmüyor medya sektöründe. Ama bunda iki tane neden var. Birincisi dün Abdülrezak Hocamızın söylediği, her yıl 12 bin mezun. Bu sektör 50 bin kişilik bir sektör
toplamda. Her yıl 12 bin kişilik bir mezunu kendi bünyesinin içine alabilecek kadar büyük bir alan değil. İkincisi, burada eğitim sistemimizi biraz değiştirmemiz gerektiğini
düşünüyorum Hocam. Şöyle ki, evet iletişim fakültelerinde temel gazeteciliği öğretiyoruz ama alan yoğunlaşması maalesef olmuyor.

Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Ç

Şimdi, ben sizin bu söylediklerinize, evet tamam ama diplomanın formasyonunun
tanınması yasal bir düzenlemedir. Sisteme girer, girmez, tutkulular zaten giriyor.
Tutkusu olmayan, mesleğe kendini veremeyen insanlar tutunamıyor. 12 bindir. Ben
bu 7 binse basın medyada çalışan, neden bir 5 bini benim ve yasal düzenlemesi olan
bir şeyle, yani resmi olarak diplomasız bir muhabir olmamalı. Yazı işleri müdürü olmamalı. Köşe yazarlığı uzmanlık alanıdır. Orada, evet şey tanınabilir. Ama sizin söylediğiniz falan yok, o kadar mezun falan bunlar değil. Bunlar bizim asıl hedefimizi şaşırtıyor. Yani bizim diplomamızı öncelikle yasal düzenlemelerle tanıtmamız lazım. Böyle
bir şeyler saydığımız zaman, yine havanda su dövüyoruz. Konuyu, hedefi şaşırtıyoruz.
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Gökhan DURMUŞ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı

Ç

Anlıyorum sizi, katılıyorum da ama benim dikkat çekmek istediğim şey, buradaki
eğitim sisteminde bir değişiklikle bunu doldurabiliriz diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Ç

Şimdi biz bunun farkındayız. Yeni medya teknolojileri…

Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Hocam özür dilerim, karşılıklı konuşmazsak sevinirim. Karşılıklı cevap gibi olmasın.

Gökhan DURMUŞ
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Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı

Ç

Bir diğer şey, Türk Metal Sendikamızın Genel Merkez yöneticilerinin hepsi burada. Onlara bir önerimiz öncesinde Ahmet Bey'in önerisini desteklemek üzere aslında. Evet yerel medyanın desteklenmesi gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz, eğer bunu
değerlendirmenizi rica ediyorum. Fabrikalara yaptığımız toplu iş sözleşmesi ile yerel
gazeteleri alabilirsiniz. Ama tabii oradaki koşulunuz bence şu olmalı. Sendikalı, çalışanlarının sendika üyesi olduğu gazetelerden her ilde 3 tane 4 tane gazete, 20'şer tane
50’şer tane fabrikalara alırsınız, bir yerel medyayı desteklemiş olursunuz, iki, üyelerinizin, çalışanların okuma alışkanlıklarını arttırmış olursunuz. Bu da Türk Metal’e
önerimdir başkanım.

Halil Faki ERDAL

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı

Ç

Teşekkür ederim sağ olun. Ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Tabii
burada dediğim gibi Yerel Medya Kurultayı ilk defa düzenleniyor. Genel Başkan
gerçekten ileriyi görerek bu işleri yapıyor. İnşallah bir sonraki toplu sözleşme döneminde ikinci kurultayımızı düzenleyeceğiz. Sizlerin dilek ve temennilerinizi Başkanımıza ileteceğiz; onu söyleyeyim. Ama Türk Metal Sendikası bu işi yaparken de yerel medya ile çalışan basın emekçileri ile dayanışma ve işbirliği için özellikle bunları
yaptı. Bundan zaten kimsenin bir kuşkusu, endişesi olmasın. Bu işi birlikte yapacağız. Hani bir fıkra ile toparlayayım. Bunu Genel Başkanımız anlatır genelde: Bok-

sör ringe çıkıyor. Birinci rauntta sürekli dayak yiyor, raunt bitiyor köşesine gidiyor,
hocası sürekli boksöre telkinde bulunuyor. “Aferin oğlum, işte kelebek gibi uçuyorsun, arı gibi sokuyorsun” diyor. İkinci raunt bitiyor tekrar geliyor, köşede yine aynı.
Ağzı burnu dağılmış. Tabii bütün rauntlarda dayak yiyor. En son boksör dayanamıyor artık köşede diyor ki hocasına, “Hocam hocam, ben kelebek gibi uçuyorsam, arı
gibi sokuyorsam beni biri dövüyor” diyor. Onun için, hem yerel medyanın hem bizim gerçekten büyük sorunlarımız var. Bu işler hep yerel medyadaki arkadaşlarımız da duayenlerimiz de bizler de alandan gelen insanlarız. Birbirimize her konuda yardımcı olmamız gerekiyor. Bunu özellikle belirteyim. Ben bir de bu kurultayda
emeği geçen Türk Metal Sendikasının Araştırma Eğitim Merkezimize, Hasan Tahsin
Hocama, Mesut Hocama, Mete Hocama diğer tüm Türk Metal çalışanı arkadaşlarıma, otel personeli de dahil tüm emekçi dostlarıma teşekkür ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık.
Ben Kurultayımızın değerlendirme ve sonuç bildirgesini okumak üzere Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreterimiz Sayın Murat Salar’a oturum başkanlığını devrediyorum. Buyurun Murat Bey.
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“Değerlendirme ve
Sonuç Bildirgesi”

Murat SALAR
Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri
n 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Muhasebe Bürosunda çalışma hayatına başladı.
2005 yılında Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’ndeki görevinden ayrıldı ve Nursan Kablo Donanımları AŞ’de işbaşı yaptı. Aynı yıl, Aralık ayında kurulan İstanbul 1 Nolu Şubede Kurucu Şube Başkanı olarak göreve başladı. 2019 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra, 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Türk Metal Sendikası 16. Olağan Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi.

Ç

Evet değerli dinleyenler, kıymetli katılımcılar. İki gündür çok güzel, verimli, yararlı
toplantılar gerçekleştirdik. Hepinizin ağzına, yüreğine, kulaklarına sağlık. Tüm katılımcılar, paylaştıkları bu güzel bilgilerden, yaptıkları tebliğlerden dolayı hepimiz kendilerine teşekkür ediyoruz.
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Bu bölümde sizlerin de katılımıyla bir sonuç bildirgesi oluşturacağız. Elbette şunu
özellikle söylemek istiyorum, iki gün süren kurultayımız aynı zamanda söz uçar yazı
kalır misali kitap haline gelecek efendim. Bu kitap tüm katılımcılarımıza da dağıtılacak. Başından bu yana kurultayımız kayıt altında.
Değerli dostlarımız, kıymetli katılımcılar. Biz zamandan kazanmak adına aslında
bir sonuç bildirgesi tabii ki bir taslak olarak hazırladık. Elbette bu taslağın bir sonuç
bildirgesine dönüşmesi sizlerin katkılarıyla, sizlerin değerli önerileri ile mümkün. Dolayısıyla, az sonra arkadaşlarımız size seyyar mikrofonu teslim edecekler. Fikirlerini,
eklemek istedikleri yerlere bize bildiren katılımcılarımızın değerli düşünceleri o taslakta yer bulsun istiyoruz. İzin verirseniz, ben şimdi tabii bu taslağımızı okuyayım ardından da bu taslağı mükemmelleştirelim hep birlikte efendim.
(Taslak bildiri okundu.)
Kıymetli katılımcılar, değerli dinleyenler. Şimdi taslak bildirimizi dinlediniz. Sormak istiyorum, bu noktada taslağımıza ek yapmak isteyen, değerli görüşleriyle ona
katkıda bulunmak isteyenler lütfen işaret buyursunlar. Efendim sizden ricamız, katılımcılarımızın geldikleri kentleri, çalıştıkları kurumları, isimlerini bizlerle paylaşması.
Buyurun lütfen

Huriye Gül KOLAYLI

bursa.com Köşe Yazarı

Ç

İyi günler. Önce bu yerel medya kurultayını düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Adım Huriye Gül Kolaylı, Bursa'dan geliyorum. bursa.com internet sitesinde çalışıyorum. Üç ay önce kağıt gazetede çalışıyordum, ayrıldık.
Herkesin başına geldiği gibi işyeri değiştirdik. Halen Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesiyim. Burada en çok sendikalaşma tartışıldı ama biz Gazeteciler Cemiyeti olarak, Bursa'da gazeteciler olarak uzun süredir
bir birlik, bir meslek odası kurulmasını savunuyoruz. Bu
aynı zamanda sendikal örgütlenmenin önünde de bir engel
değil. Önümüzde örnekler var, akademik odalar var. Türk Tabipleri Birliği, Veteriner Hekimler Birliği gibi ve bir doktorun bir hekimin tabip odasına üye olması aynı zamanda Sağlık Emekçileri Sendikası’na üye olmasına engel değil. Dilek Hocam’ın da gündeme getirdiği sorunun çözüm yollarından
biri de bu. Mesleki formasyonun, akademik eğitimin, formasyonun tanıması için bir
meslek odası ve bir birliğin olması gerektiğini savunuyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler

Murat SALAR
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Ç

Seda GÖK

Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Ç

Merhaba, adım Seda Gök. Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürüyüm, İzmir'den katılıyorum. Öncelikle emeğiniz için hepinize teşekkür ederim. Farklı zaman dilimlerinde değerli
iş büyüklerimiz ve akademik büyüklerimiz, sürece ilişkin
tespitlerini paylaştılar ama ben birkaç hususu müsaadenizle eklemek istiyorum.
Bunlardan ilki Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında müktesebat kapsamında önümüzdeki dönemde bizim sektörümüze yönelik de çeşitli yaptırımlar gündeme
gelecek ve bu yaptırımlar konusunda nasıl bir yol haritası çizeceğimize dair oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü dünkü konuşmalarda ve bugünkü konuşmalarda en büyük sıkıntı finansman ve finansmana

YEREL MEDYA KURULTAYI-1 / 17-18 Eylül 2021

Biz teşekkür ediyoruz Gül Hanım’a. Bu fikirleriniz bu önerileriniz de yer bulacak
efendim taslağımızda. Buyurun.

erişim. Finansman sürecinde de baktığımızda, kamudan gelen ilanlar. Bunun ağırlığını azaltmak, yerele sahip çıkmak anlamında, bütün tarafları nasıl buraya dahil edebiliriz bunun üzerine daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyorum ki sıkıntı olmasın.
İkinci husus muhabir arkadaşlarımızla dönem dönem sohbet ediyoruz, uzmanlaşmaktan bahsediyoruz. Ama uzmanlaşmanın olabilmesi için bir arkadaşımın günde
dört rutin takip etmemesi lazım. Yani kadrolarda beş kişilik muhabir kadroları gözüküyorsa ve sahada iki kişi çalışıyorsa burada ihtisaslaşmadan bahsetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte alt kırılımlarda nasıl ihtisaslaşacağımızın
da çalışılması gerekiyor.
Üçüncü bir husus organizasyonla ilgili olarak, çalışma masaları oluşturabilir miyiz
önümüzdeki dönemde. Çünkü İzmir’deki arkadaşlarla ya da işte Bursa'daki arkadaşımla, Kocaeli'deki arkadaşımı tanıdığım için sohbet edebildim. Ama diğer arkadaşlarımı ben burada tanıyamadım ve fikir alışverişinde bulunamadım. Onlarla birlikte bir
araya gelip, ufak çalışma ortamları yaratıp, fikir alışverişinde bulunmak, projeler geliştirmek ve sonrasında bunu size dahil ederek 8 ayrı masadan farklı neler çıkabilir, onu
konuşabilir miyiz, tartışabilir miyiz? Bunu da değerlendirmeye sunmayı arzu ediyorum. Teşekkürler, sağ olun.
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Ç
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Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Seda Hanım. Buyurun efendim.

Erdal EREK

İlkses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Ç

Öncelikle bu önemli bir toplantıyı gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyoruz gerçekten. Erdal Erek. Ben de İzmir'den
İlk Ses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü’yüm. Kayıt altına alındığı için özellikle birkaç noktaya değinmek istedim. Belki bir faydası olur. Tabii ki yerel medya deyince toplumun
en önemli yapı taşlarından biridir. Çünkü mahallemiz, sokağımız, kentimiz sonra ülkemiz. Yani toplumun en küçük bireyine kadar inebilen bir örgütüz ya da meslek dalıyız. Tabii bu meslek dalımızın gelişmesi için, geleceği için
de birçok şey yapmamız gerekiyor. Maalesef iki gündür sorunları konuşuyoruz ama ne yapılabilir üzerine çok az çalışmamız var. Buna örnek vermemiz lazım, bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada çeşitli projeler üreterek ya da geleceğe dair fikirler beyan
ederek örneklerini artırmamız gerekiyor.

Yerel medya çok önemli. Evet çok önemli ama bizim de çok önemli şeyler yapmamız lazım. Yok olmaması için çantacı ya da işte naylon gazeteci tabirlerini yaygın
olduğu yerde bizlerin de bir şeyler yapması gerekiyor. Bir yasal düzenleme şart, internet için yasal bir düzenlemenin elbette getirilmesi gerekiyor. Ama bizim gazetelerimizi okutmak ve toplumda etkin olmamız için de yerel medyanın ve yerel dinamiklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Biz, İzmir'de yıllardır önce gazete sahiplerini bir
araya getirdik. Bütün gazete sahiplerini bir platform oluşturduk, dedik ki “Siz bir araya gelin. Dertlerinizi sıkıntılarınızı beraber çözelim.” Örneğin, askıda gazete projesi geliştirdik. Dedik ki, kentin belirli noktalarına gazete standları koyalım. O gazeteleri topluma ücretsiz ulaştıralım. Onların gazete okuma alışkanlığını arttırmış olalım
ama bunun finansmanı için bir havuz oluşturalım. Kentin önemli odaları, belediyeleri, kurumları bu finansmanı sağlasın diye. Biz bu önerimizi hem Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk hem odalara sunduk, İnşallah hayat bulur.

Mesleki sendikamızın gerçekten biraz daha aktif olması gerekiyor. Sahada üye
noktasında biraz daha emek vermemiz gerekiyor. Sadece işte üye yapmak yetmiyor. Sahada onların sıkıntılarını, onların sorunlarını, mesleki açıdan nasıl gelişmesi,
evrilmesi gerektiğine dair çalışmaların daha fazla yapılması gerekiyor. Avrupa Birliği
ile ilgili çok önemli projeleri var, yapıyorlar. Mesleki anlamda gazetecilerin eğitimleri
ile ilgili gerçekten çok önemli projeler var. Bunların da biraz daha fazla geliştirilmesi
gerekiyor diye düşünüyorum ve en önemlisi, gazetecinin kim olduğuna devletin karar vermesi gerekmiyor. Basın kartımızı biz halen devletten alıyoruz. Basın kartının
mesleki örgütlerin bir araya gelerek oluşturacağı bir komisyonla verilmesi gerekiyor. Gazetecinin kim olduğuna gazetecilerin karar vermesi gerekiyor. Bu noktada da
bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Murat SALAR

Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri

Ç

Ben teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık Erdal Bey. Buyurun.
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Bu projelerimizden bir tanesiydi. Diğer önemli bir çalışma. Hatta Türkiye'de galiba
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne de İzmir modeli olarak örnek oldu. Belediye Meclis
tutanaklarının Büyükşehir olan illerde yerel gazetelere eşit bir şekilde, Basın İlan Kurumu’na tabi olan gazetelere her ay eşit bir şekilde, belli bir fiyatla verilmesi. Biz şu an
Basın İlan Kurumu’na bağlı her gazeteye İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 13
bin TL gibi ciddi bir rakamın her gazeteye vermesini sağlıyoruz. İşte bu somut adımları Türkiye geneline yaydığımız zaman sanırım yerel medyanın birçok sıkıntı, o düşen ilan gelirlerinin çeşitlendirilmesi noktasına bir katkısı olacaktır. Bu da istihdama
ek olacaktır ve daha çok gazeteci çalıştırma olanağı tanıyacaktır.

Namık GÖZ

Bursa Hakimiyet Gazetesi Köşe Yazarı

Ç
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Bursa Hakimiyet Gazetesi Namık Göz. Değerli konuşmacılar yerel basının ve genelde basının sorunlarını dile getirdiler ama basın artık bir terminal dönemini yaşıyor. Maalesef özellikle kağıda basılı gazetecilik anlamında bir geçiş dönemini geçiyoruz, fakat kuralları, kaideleri olmayan bir geçiş yaşıyoruz. Yani ne yasal düzenlemesi
var, biraz önce konuşmacı arkadaşlarımızın dediği gibi patatesçi internet sitesi kuruyor. Fakat o patatesçi pazarda tezgah açmak için gidip esnaf odasına kayıt oluyor,
oradan bir belge alması gerekiyor ya da seyyar pazarcılar odasından bir belge alması gerekiyor. O patatesçinin bile bir belge alması gerekiyor ama Türkiye'de gazetecilikle ilgili hocamın da vurguladığı gibi bu formasyon konusunda çok büyük eksikliğimiz var. Çok sancılı bir süreç. Bu yani alaylı mektepli tartışmaları
Mali Müşavirler odasında da yaşanmıştı. Ama geçiş süreci
başarıyla tamamlandı ve artık Mali Müşavirlerin de örgütlü olduğu bir oda var. Doktorların tabip odası, avukatların barosu, mühendislerin akademik odaları var. Gazetecilerin ise bir meslek tanımlaması yok. Gazeteci kimdir?
Adı gazeteci ama mesleki tanım olarak örgüt olarak yok.
Gazeteciliğe mesleki tanım getirilmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı.
İnternet yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Çünkü
gazetelerin tirajları düştü. Bütün yerel gazetelerde çalışan arkadaşların eminim ki bir tane de internet sitesi var. Artık internet sitelerinin yasal bir düzenlemeyle, gazeteci çalıştırma, İletişim Fakültesi mezunu çalıştırma zorunluluğu getirilerek, Basın İlan’ın basın ilanlarından yararlanması gerektiğine
inanıyorum.
Son olarak da, Türk Metal Sendikası'na teşekkür ediyorum. Bir önerim olacak
genç gazeteciler için. Hocam da demin çok güzel özetledi, üniversitelerde bir yıllık
programı ben buradan size bir 15-20 dakikada özetledim dedi. Aslında bizim için de
çok faydalı oldu bu. Bunu genç gazetecilerin daha doğrusu önümüzdeki yıllarda çalışma hayatının sorunlarını anlatacak gazetecilere de ihtiyacımız var. Nitelikli gazetecilere ihtiyacımız var. Türk Metal Sendikası özellikle araştırma geliştirme merkezi ile çok iyi ve güçlü bir kurum. Ben genç gazetecilere yönelik sertifikalı programlar
düzenlenmesini öneriyorum. Bu tür yerel basın kurultayları seminerleri etkili oluyor
ancak demin arkadaşımız da söyledi sahada çalışan, gerçi bizler de sahadayız ama
muhabirler gibi değiliz tabi, muhabirler düzeyinde sahada çalışan arkadaşların iyi
eğitimli olması gerekiyor. Bu toplu iş sözleşmesi, grup iş sözleşmesi, bunlar hakkında
bilgi sahibi olması, çalışma hayatı, kendi hakları ile ilgili en azından olması için sertifikalı programlar düzenlemesini öneriyorum. Teşekkür ediyorum.

Murat SALAR

Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri

Ç

Çok teşekkür ediyoruz Namık Bey. Ağzınıza sağlık. Başka söz almak isteyen var mı
efendim? Hanımefendiye söz verelim.

Eda Nur GÖK

Özgür Bolu Gazetesi Muhabiri

Ç

Murat SALAR

Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri

Ç

Biz teşekkür ederiz Eda Hanım çok teşekkürler katkınız için. Efendim buyurun
lütfen.

Harun ATALAY

Aksaray Anadolu Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Ç

Öncelikle hakikaten böylesi önemli bir organizasyonu
gerçekleştirdikleri için Türk Metal Sendikası’na teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ben Anadolu’da bir gazete sahibiyim. Gerçekten çok büyük sorunlarımız var. Anadolu
Ekspres Gazetesi sahibi Harun Atalay’ım ben. Biz yanımızda yaklaşık 13-14 kişi istihdam ediyoruz. Ben çekirdekten
gelme, muhabirlikten gelmeyim böyle koştur koştur. Musta-
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Merhaba Eda benim adım. Ben Özgür Bolu’da çalışıyorum. İnternet sitesinde. 21 yaşında gazetecilik bölümü öğrencisiyim. Üniversite son sınıfta. Az önce değinilen
konu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben medya sektörüne girmek için çok zorlandım üniversite okuduğum senede.
Medya patronları tarafından olsun, çalışan diğer arkadaşlar tarafından olsun. Birçok sıkıntılar çektik, hala çekiyoruz kız öğrenciler olarak. Şu an buraya da baktığım zaman
genelin erkeklerden oluştuğunu ve yaşı genç olan insanların azınlıkta olduğunu görüyorum. Bu yüzden sizden ricam, mesleğe adım atmak isteyen kız öğrenciler için ya da
meslekte yeteri kadar ciddiye alınmayan kız öğrenciler için
belki bir çalışma yapılabilir. Çünkü ben 4. sınıfa gelene kadar
sektörde çalışmak için çok zorluk çektim. Hem maddi anlamda
hem manevi anlamda. Ciddiye alınmıyoruz. Yapabileceklerimizin sınırı çok az görülüyor, patronlar tarafından. Bu yüzden bence kız öğrenciler için birkaç
adım atılabilir. Belki onlar için bir şeyler yapılabilir. Çok teşekkür ediyorum.

fa Kardeşim de bilir. Şunu söylemek istiyorum. Dilek Hocam da Basın İlan Kurumu’ndaymış sanırım. Şimdi Basın İlan Kurumu diye bir kurum var. Normalde bu yerel gazetelerin ya da ulusal gazetelerin sekreteryasını yapar. Ticarette şöyle bir ortaklık vardır.
Eğer ben sizinle bir ticaret yapıyorsam kar zarar hesaplanması yapılır, kalan paraya
ortak olunur ama Basın İlan Kurumu gelirin, cironun yüzde 15'ine ortaktır. Bu bütün
ülkedeki gazeteler için bu şekildedir. Tabii yüzde 18 de devlete vergi öder. Hizmet sektöründe olduğumuz için kaçarımız yoktur çok fazla. Yani Basın İlan Kurumu’ndan gelen gelirin yüzde 33’ünü devlete veririz biz. Basın İlan Kurumu’nun görevi nedir peki?
Gazeteleri desteklemek, onların reklam ve ilan gelirini artırabilmek için çalışmalar yapar. Ama böyle bir çalışma yapılmıyor. Yerel medya gerçekten çok zor durumda. Benim dikkat çekmek istediğim bu. Basın İlan Kurumu’nun payının bir şekilde aşağılara
çekilmesi konusunu siyasilerle de zaman zaman görüşüyoruz. İnşallah meclis açıldıktan sonra bununla ilgili bir çalışma olur. Bir de sosyal medya diye bir şey var. Yani bugün yerel medyanın sorunlarının en büyüğü sosyal medya. Bugün büyük firmalar sosyal medya takipçilerine daha çok reklam vermeye başladılar. Sosyal medya ile nasıl
mücadele edilir konusunun da irdelenmesi lazım. Son olarak, evet gerçekten katılıyorum naylon gazete, internet gazeteciliği ya da efendime söyleyeyim bu fason gazetecilerle ve gazeteciliklerle ilgili mutlaka çok sağlam yasaların çıkması gerekmektedir.
Bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum.
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Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Harun Bey. Evet, beyefendi söz sizde.

Tevfik Fikret SÖNMEZ

A Gazete Yayın Yönetmeni

Ç

İsmim Fikret Sönmez. Bursa’da A Gazetenin yayın yönetmeniyim. Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun danışmanlığını yapıyorum. Bu meslek
odası ile ilgili konfederasyonun çalışması var, devam ediyor. Burada sendika ile işbirliği yapabilir miyiz ileriki süreçte? Teşekkür ederim.
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Biz teşekkür ederiz efendim. Mikrofonu arka sırada el kaldıran beyefendiye
verelim.

Esat KAPLAN

normhaber.com Genel Yayın Yönetmeni

Ç

Teşekkür ederim. Esat Kaplan, Bursa’dan katılıyorum. normhaber.com. Konuşmalarda da değinildi, katılımcılar da değindi. İnternet yasasının öyle görünüyor ki eli
kulağında. Tabii bu beni korkutuyor açıkçası. Neden korkuyorum? Çünkü internet yasasını hazırlayanlar bize sormuyorlar.
Sendikaya sordukları yok, meslek örgütlerine de sormuyorlar. Kendilerine göre bir yasa çıkaracaklar öyle anlaşılıyor. Şimdi bu yasanın iki tarafı var. Bir tanesi bana kalırsa internet gazeteciliğini zapturapt altına almaya yönelik
birtakım düzenlemeler içerecek. Yani yasak diyelim ya
da en hafif tabiriyle birtakım kısıtlamalar getirecek diyelim. Bizim işimizi yapmamıza engel olacak. Bizim asıl beklentimiz ise bu internet yasası ile gazetecilere birtakım haklar sağlasın. Ya da zaten gazetecilerin var olan kimi haklarına
internet gazetelerinde çalışan emekçiler de sahip olsun. Şimdi biz
öyle bir konumdayız ki, söz konusu ceza yasası ise varsınız, söz konusu İş Kanunu ise
yoksunuz. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Yani özetle ben bu internet ile ilgili düzenlemenin gazetecilerin haklarının da gözetileceği bir düzenleme olması gerektiği yönünde eğer bildiride buna yönelik bir vurgu olursa iyi olacağı düşüncesindeyim.
Teşekkür ederim.
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Biz teşekkür ederiz Esat Beyciğim. Evet arka sıralarda iki katılımcımız daha söz
istiyor.

Cihad TAYSİ

Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı

Ç

Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kurultayın
yapılması adına Türk Metal Genel Başkanına, tüm yöneticilere çok teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlarıma
da selamlar diliyorum. Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanıyım. Dün ve bugün çok güzel bilgiler aldık. Biz tabii kendi
mesleğimizle doğru orantılı olarak baktığımızda çok güzel
bir slogan gördüm bugün. Üret, kazan, kazandır diye. Bizim
mesleğimize bunu orantılamak istiyorum. Üret. Çok güzel
üretiyorsunuz. Biz ne üretiyoruz? Bunu ben medya kuruluşu
olarak düşünüyorum. İçinde internet sitesi var, gazete var, dergi
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var, televizyon var hatta radyo bile var. Özel haber yapmıyoruz ki biz. Bir üretmiyoruz.
Kopyala-yapıştır haberciliği yapıyoruz. Dilek Hocamın söylediklerinde çok katılıyorum. Bizim yanımıza gelen stajyerler bizden ne görürse ya da çalıştığı şu anki kurumda ne görürse onu yapıyor, üretmiyor ki. Zaten iki kişi çalışıyor.
Tüm bölgelerdeki arkadaşlarıma baktığımda hepsinin sorunu aynı. Belki bölgeye
ve yöreye göre değişen bazı sorunlar olabilir. Farklı sorunlar olabilir. Ama baktığınızda
üretmiyoruz ki biz. Bir de burada tabii şöyle bir şey de var. Muhabirlerin sorunları ayrı,
imtiyaz sahiplerinin ayrı, televizyon patronlarının ayrı, dergi patronlarının ayrı, internet sitelerinin ayrı, muhabirlerin ayrı, yazı işleri müdürlerinin ayrı, genel yayın yönetmenlerinin ayrı sorunları var. Kazandığınız zaman verirsiniz. Şimdi sorun patronlara,
adam para kazanmıyor ki. Ben de yanında muhabir olarak çalışıyorum, adam bakıyorum SGK’yı ödeyemiyor. Efendim RTÜK üst kurul payını ki, televizyonlarda öyle bir
şey var. Biz de RTÜK’e aldığımız reklamların yüzde 1’ini ödüyoruz. İşte Basın İlan Kurumu şimdi arkadaşımız çok güzel örnek verdi. Oraya para ödüyoruz. İstanbul'da ajanslar bize ulusal reklam gönderdiğinde firmadan 100 lira alıyor, bize 1 lira veriyor. O 1 liranın üzerinden biz yine Basın İlan Kurumu’na, RTÜK’e para veriyoruz. Üstüne fatura
kesip KDV ödüyoruz. Bu parayı da 6 ay sonra alıyoruz. Ya şimdi bakıyorsun ben patronu görüyorum. Adam para mı kazandı. Neyi isteyeceğim ben adamdan, neyi alabilirim
ki? Şimdi baktığımız zaman öyle bir sistem var ki, kazan üret, kazan kazandır. Kazanmıyor adam. Eğer asgari ücret maaşı zamanında ödüyorsa öp başına koy.
Üniversitelerin iletişim fakültelerine arada çağırıyorlar sektörü anlatıyoruz onlara.
Bir gün bana arkadaşım dedi ki, çocukların şevkini kırıyorsun. Ne dedim ne yapayım
şimdi yalan mı söyleyeyim? Arkadaşlar çok güzel iletişim fakültesi hatta şimdi iletişim liselerine kadar düştü. Öyle çok mezun veriyor ki, dedim hatta kapatın bunları. Bu
üniversiteleri kapatın, iletişim liselerini de kapatın. Çünkü gelen çocuğa ben şunu diyemem. Arkadaşlar bu meslek o kadar güzel bir meslek ki evlenirsiniz, çok güzel arabalar alırsınız bu meslekten kazandığınız paralarla, çok güzel yaşantınız olur. Tatillere
gidersiniz. Ben yalan söyleyemem. Hiç kimse kusura bakmasın.
İkincisi arkadaşlar diyor ki işte şantaj haberciliği yapıyor. Evet. Efendim adam gazeteci değil. Bilmem ne. Doğru. Ben nasıl ziraat mühendisi değilsem ve Ziraat Odası'na
üye olamıyorsam, valla kusura bakmasın kimse de bu okulun mezunu olmadan bu
işi yapmasın. Bizim çok duayen ağabeylerimiz var, bir sürü insan yetiştiren. İşte 25
yıl 40 yıl 50 yıl bu sektörde çalışmış, onlara saygımız sonsuz. Ama şöyle de bir sıkıntımız var bizim. Gazeteci olmayan kişiyi bizim dışarıda tutmamız lazım meslek olarak. Ama ben görüyorum ki, bu işin okulunu okumuş, belli bir statüye gelmiş arkadaşımız, atıyorum bu mesleği Süriye Hanım’ın da söylediklerine çok katılıyorum. Aynı
masaya oturuyorsun sen bu adamla. Ben o mesleği yapamıyorum. Berberlik bile yapmaya kalksanız kalfalık belgesi ustalık belgesi istiyorlar. Ama gazetecilikte hiçbir şey
istemiyorlar. Herkes gazeteci. Gayrimenkul emlakçı simsar gazeteci. Yani ben burada Türk Metal Sendikası'nı kutluyorum. Hatta bizim burada Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı, TGS Başkanımız. Lütfen bu sistemi ortak çalışmayla, iki sendika

üç sendika neyse o sistemin aynısını yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim de
önerim bu. Yani ortak bir çalışma yapılması sendikalarla. Teşekkür ediyorum.
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Biz teşekkür ederiz. Evet artık yavaş yavaş toparlayalım. Var mı efendim başka
söz almak isteyen? Buyrun beyefendi.

Ömer DURAN

Nazilli Turkuaz Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Ç

Şimdi burada temel sorunlar var. Birincisi Basın İlan
Kurumu dediğimiz kurum yüzde 15 pay dediğimiz bir pay
var. Burada çifte standart var, ben hep bunu söylüyorum.
Her zaman da dile getiriyorum. Büyükşehirlerde Basın İlan
Kurumları gazetelerin buradaki komisyonları var. Yüzde 15
dilimlerini alıyor ama örnek veriyorum normal il, büyükşehir olmamış illerde Basın İlan Kurumlarının bir mevcudiyeti yok. Bunun yanında, büyükşehir olan yerlerde, biz ilçe gazetesiyiz, yüzde 15 kesiyoruz ama adam gidiyor başka
bir gazete, kuruma fatura kesiyor. Kurumu arıyor, sen fatura alamazsın diyor. Yani
faturayı ondan direkt alamazsın benden alacaksın diyor. Ama gazeteye bir yaptırımı yok.
Biz BİK’e tabiyiz 5 yıldır tabiyiz. Biz her zaman faturamızı Basın İlan Kurumu’na
göndermişsiniz. Tenzih ediyorum, isim vermek zaten hoş olmaz, etik olmaz ama gidiyor gazeteci arkadaşımız faturasını kesiyor. Bunu Basın İlan Kurumu'na söylediğimiz zaman bizim bir yaptırımımız var ama işte bu kadar yapabiliyoruz. Bir kere burada
düzenleme gerçekleşmesi gerekiyor. Ya Türkiye genelinde bütün kurumlar uygulan-
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Ben Nazilli'den katılıyorum, Turkuaz Gazetesi, Ömer Duran ismim. Türk Metal Sendikası'na bu kurultayı gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı oldu, iki gündür gerçekten güzel şeyler alıyoruz.
Dünden bu yana izlediğim intibalar, konuşmalar, yaptığımız tartışmalar. Akşam
yine aynı şekilde konuştuk. Benim burada dikkatimi çeken konular var. Basılı medya işte bitiyor mu ölüyor mu diye konuştuk, hocamız bahsetti. Basılı medya bitmez. İnsanlar gazete okumaya devam ettiği sürece bitmez. Kimse de buna müsaade etmez.
Zaten ben bunu dünyanın en ileri görüşlü oldu dediğimiz ülkeler
dahi şu anda gazetelerini siyah beyaz basıyorlar ve okutuyorlar. Biz yerel medya olarak elimizden geldiği sürece burada
gazetelerimizi okutmaya, haberlerimizi satmaya devam
edeceğiz. Yani satmaya derken, haberlerimizi ,güzel haberler yapıp okutmaya devam edeceğiz.

sın Basın İlan Kurumu olsun ya da büyükşehirlerdeki bu çifte standart ortadan kalksın. Önceliğin benim bu, yani benim istediğim bu.
Yani son gelen bilgiler nedir ne değildir tam olarak bilmiyorum ama Meclis 1 Ekim'de
açılıyor. Açıldığında da bu tasarruf tedbirleri dediğimiz bir kesinti var. Bu kesintilerin
de mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor. Biz ulusal gazete değiliz. Yani yerel gazeteyiz. İllaki bir yerlerde bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hem abone yapmamız gerekiyor hem gazete satışı yapmamız gerekiyor. Bu tasarruf tedbirleri nedeni ile maalesef
bunlar gerçekleştirilemiyor. Benim bir diğer notum, Dilek Hocama katılıyorum. Ancak
anti parantez yapıyorum. Çok güzel konuştu kendisi. İletişim Fakültelerinden mezun
olan öğrencilerden bahsetti. Ben gazetemde bazı arkadaşlarımızı çalıştırdım. İletişim
Fakültesinden mezun, okulu birincilikle tamamlayan ya da işte gerçekten güzel derece tamamlayan, ancak sahada olan gazeteciyle okuyan gazeteci arasındaki farkı ben
orada gördüm. Örnek veriyorum, arkadaşımız haber yazma konusunda yetersiz kalıyor. Ama sahaya çıktığı zaman çok başka. 3 gün, 4 gün, 5 gün ve 6 gün. Bence staj sürelerini çok uzun tutmaları yani 3 ay veya 2 ay dilime sığdırmamaları gerekiyor. O arkadaşlarımızın bence sahada, gazete medya kuruluşlarında belli dönem yani 6 ay, 1
sene boyunca onu yaşayarak görmeleri gerekiyor. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.
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Biz çok teşekkür ederiz katkınız için çok sağ olun. Evet değerli katılımcılar, biz iki
gün boyunca gayet verimli gayet faydalı ve ilerleyen aylarda ilerleyen yıllarda gerek sendikamızın gerekse yerel basının bu kongre sırasında dile getirdiği her türlü sıkıntının, çözülmüş olmasını çözülebiliyor olmasını temenni ederek kapatmak istiyorum toplantıyı.
Tabii ki alanda az evvel beyefendinin de bahsettiğine katılıyorum. Örgütleme esnasında fabrikaları, teşkilatlanma sırasında örgütleme faaliyetleri sırasında yağmur
demeden, çamur demeden, soğuk demeksizin hep bizlerin yanında olan, hep yerel
basın mensubu arkadaşlarımız. Yani sizlerin feribotta ya da uçakta bedava dağıtılan,
öncelik sırası verilen, hatta yolcunun seçmesine bile fırsat verilmeden dağıtılan birer
gazete, birer televizyon olmadığınızı biliyorum. Bunu biz biliyoruz hepimiz. Bu imkanlardan yoksun çalışıyorsunuz.
Tabii ki kim ne isterse onun bilgisini sunmak ya da belli bir fikri sadece topluma angaje etmek gibi bir baskı altında olmadığınızı düşünüyoruz. Umarım böyle değildir. Tabii zaman içerisinde iki gün boyunca zaman zaman böyle baskılara maruz kaldığını
dile getiren meslektaşlarımız, kardeşlerimizi de duydum. İnşallah bütün bu sorunların çözüldüğü zamanlar gelecektir. Bizim size ihtiyacımız var. Sizleri her zaman seviyoruz ve destekliyoruz.

En yakın örneği işte Xiaomi işyeri. Hepimizin belki bildiği, zaman zaman kullandığımız cep telefonu firması, Sayın Genel Başkanımız da bu programdan maalesef o
yüzden ayrılmak zorunda kaldı. Ben şube başkanıyla kendim konuşuyorum, Halil Bey
olsun Uysal Bey olsun, Yusuf Başkan olsun oradaki arkadaşların sorun ve sıkıntılarına destek vermek için sürekli onlarla iletişim halindeyiz. Ama ulusal kanaldan bir
tane gazetenin, bir tane kanalın yanlarına gidip de derdiniz ne demesini sağlamak öyle
zor oluyor ki. FOX yayınladığı için Habertürk sabah haberde yayın sırasında yer verdiği için mutlu oluyoruz. Çünkü kamuoyu oluşturabiliyorsunuz. Toplum bunu ancak bu
kanallardan izleyebiliyor. “Aaa öyle miymiş, bizim oğlumuza aldığımız cep telefonu firması bir işçi kıyımı mı yapıyormuş” Ancak bu şekilde bu farkındalığı yaratabiliyorsunuz. Ama onlara ulaşmak, erişmek, onlara bir haberin değerini söylemek çok zor. Ya o
fabrikada o sırada çok özür diliyorum çok üzgünüm yani büyük kötü bir olay gerçekleşecek yayınlamaları için ya işinden olan tensikatı ödenen işçi sayısı çok yüksek olacak ki, ancak bu şekilde sütunlarında da kanallarında yer bulsun. Bu çok üzücü…
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Umuyorum bunların hepsi elbirliğiyle düzelecek. Biz buraya geldiğiniz için, fikirlerinizi paylaştığınız için, bu kardeşliği pekiştirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür
ediyoruz. Şu an burada olmayan saygıdeğer Genel Başkanım adına da yine teşekkür
etmek istiyorum. Burada bu akşam kalmak isteyen, bizlerle beraber dostlarımıza da
şimdiden yine teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı güzel bir gün diliyorum. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok sağ olun.

YEREL MEDYA
KURULTAYI-1
SONUÇ BİLDİRGESİ

Ç

Türk Metal Sendikası Birinci Yerel Medya Kurultayı, 17-18 Eylül 2021 tarihlerinde
Büyük Anadolu Didim Resort Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Kurultay kapsamında,
yüzün üzerinde katılımcı, “Türkiye’de Yerel Basın ve Sorunları”, “Türkiye’de Medya ve
Sendikalar”, “Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi” ve “Sendikalar ve Yerel Basın” konularında değerlendirmeler yapmış, fikir alışverişinde ve önerilerde bulunmuştur.

Bu süreçte, medyada da mülkiyet yapısı değişmiş, büyük sermaye grupları medyayı ele geçirmiştir. Medya kuruluşlarında çalışan basın emekçileri sendikasız, kadrosuz, sigortasız bir ortamda her türlü iş güvencesinden yoksun bir biçimde çalışmaya
başlamışlardır. Medya emekçilerinin böyle bir ortamda özgürce çalışabilmek ve yaptığı haberin arkasında durabilmek için güçlerini birleştirmesi ve sendikalaşmaları zorunluluk haline gelmiştir.
İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve özellikle yeni medya, güçlü,
ilgili ve bilgili bir yerel kamuoyu oluşturma görevi üstlenen yerel medya kuruluşlarını
da etkilemiş, yerel basın yeni iletişim teknolojilerinin sunmuş olduğu olanaklardan sınırlı biçimde yararlanmak durumunda bırakılmıştır.
Yeni iletişim teknolojileri, yerelde gazete satış oranlarını düşürmüştür. Yerel medya
kuruluşları haber kaynağı olarak ajanslara bağımlı ve iktisadi açıdan kendilerini idame ettiremeyecek konuma gelmiştir.
Yerel medyada nitelikli istihdamın sağlanması için gazetecilikte mesleki formasyon tanınmalı ve meslekte uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için hayali kadroların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Medya kuruluşlarında kadroların doğru bir şekilde
kullanılması sağlanmalıdır. Ayrıca, mesleğe adım atmak isteyen yeni mezunların işe
giriş süreçlerinde maruz kaldığı ayrımcılığın önüne geçilmelidir.
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Dünyada, 1970’li yıllardan başlayarak ortaya çıkan ekonomik kriz ve ardından gelen neoliberal ekonomi politikaları, 1980’li yıllar ile birlikte yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler, çalışma yaşamını ve emeği de derinden
etkilemiş, böylece yeni üretim ilişkileri bu piyasa mekanizması üzerinde şekillenmeye başlamıştır. Bu yeni model sendikaları üretim ilişkilerinin dışında bırakmayı amaçlamıştır.

Yerel basın, küreselleşen ve dijitalleşen dünyada güç kaybetmekte ve küresel
medya şirketlerinin Türkiye medya sektörüne girmesiyle yaşanan eşitsizlikler nedeniyle sıkıntıya uğramaktadır. Bu nedenle Basın İlan Kurumu’nun yerel medya kuruluşlarının gelirleri üzerinden yaptığı kesinti aşağı çekilmelidir.
Demokrasinin güçlendirilmesi için yerel medyanın güçlenmesi, yerel medyanın
güçlenmesi için de bu kuruluşların yaygın medya kuruluşları karşısında eşit ve adil bir
zeminde varlığını sürdürebilmeleri şarttır. Bu nedenle, yerel medya kuruluşlarına hem
kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör tarafından destek sağlanması gerekmektedir.
Toplumun en küçük parçalarının sorunlarını kamuoyuna yansıtması nedeniyle
en önemli yapı taşlarından biri olan yerel medyanın, varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için bir yasal düzenleme oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir. Düzenleme
oluşturulurken, yerel basın kuruluşları ve sendikalarla birlikte hareket edilmeli, haber
ulaştırma kaygısı gütmeyen, resmi ilan pastasından pay almak amacıyla çıkan yerel
gazetelerin faaliyetleri denetim altına alınmalıdır. Ayrıca oluşturulacak düzenlemede,
internet gazetecileri göz ardı edilmemeli, yeni medyaya geçiş sürecinde internet gazetelerinde çalışan basın emekçileri de diğer basın emekçileriyle eşit haklara sahip olmalıdır.
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Yeni medya çağında, dijitalleşme süreçlerini başlatan yerel medya kuruluşlarının
da yaygın basının kullanabildiği ekonomik ve teknolojik gücü kullanmaları zorunluluktur. Yerel medya kuruluşları, destekler sayesinde güç kazanarak, teknolojik olanaklara erişim ve nitelikli işgücü takviyesi ile kendini yenileme imkanına kavuşacaktır. Ayrıca bu sayede yerel basın kuruluşlarının haber çeşitliliği ve sayılarında da artış
yaşanacak, daha zengin ve ilgi çekici bir içeriğe kavuşabileceklerdir. Böylece yerel basın kuruluşları yaygın basınla rekabet imkanına kavuşmuş olacaktır.
Türk Metal Sendikası, yerel medya kuruluşları ile birlikte hareket ederek, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceği çalışmalar ve kurultaylarla birlikte, ülkemizde yerel
basının kamuoyu oluşturma süreçlerine ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlama konusunda kararlıdır.

KATILIMCILAR
n A. Samet Semir - LİNE TV Kameramanı

/ Bursa

n Abdullah Alpay - Deniz Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

/ Kayseri
(Prof. Dr.)– Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
n Adem Çil - Kapaklı Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Tekirdağ
n Adnan Karabulut - Bolu Takip Gazetesi Muhabiri / Bolu
n Ahmet Akçaalan - Bugün Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Kocaeli
n Ahmet Emin Yılmaz - Olay Gazetesi Köşe Yazarı / Bursa
n Ahmet Tunç - Medya Lokum İmtiyaz Sahibi / Çanakkale
n Ahmet Yeşil - Kırıkkale Manşet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni / Kırıkkale
n Akın Erden - Yenigün Gazetesi Muhabiri / Sakarya
n Ali Ekber Tali – Türk Metal Sendikası Aliağa Temsilcisi
n Ali Gökkaya - Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı
n Ali Noyan - Türk Metal Sendikası Bursa 1 Nolu Şube Başkanı
n Ali Sevim - DoğaTürk Gazetesi Muhabiri / Kocaeli
n Atilla Özsever (Dr.) - Öğretim Üyesi / Gazeteci
n Aylin Suphandağlı - Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
n Ayşe Aktaş - Aydın Ses Gazetesi Muhabiri / Aydın
n Berna Acar - Türk Metal Sendikası / TİS Uzmanı
n Bülent Sezgin - ekonomigazetesi.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Bursa
n Caner Uzuner - Gölcük Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni / Kocaeli
n Cemal Kaplan – Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
n Cihad Taysi - Manisa TV Yönetim Kurulu Başkanı / Manisa
n Cuma Keseroğlu - Güney Gazetesi Haber Müdürü / Hatay
n Çağlar Atmaca - Kırıkkale Manşet Gazetesi Köşe Yazarı / Kırıkkale
n Çakır Varan - Türk Metal Sendikası İskenderun 1 Nolu Şube Başkanı
n Dilek Gappi – İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
n Dilek Takımcı (Prof. Dr.) - Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
n Eda Nur Gök - Özgür Bolu Gazetesi Muhabiri / Bolu
n Ekin Yıldırım - Türk Metal Sendikası / Eğitim Koordinatörü
n Ercan Dereli - Türk Metal Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı
n Ercan Tanrıbuyurdu - Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Sekreteri
n Erdal Erek - İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / İzmir
n Eren Demirtürk - Kocaeli TV Kameramanı / Kocaeli
n Eren Kan - İHA Kayseri Editörü / Kayseri
n Erencan Martı - Türk Metal Sendikası / Basın Bürosu
n Esat Kaplan - normhaber.com Genel Yayın Yönetmeni / Bursa
n Esra Aydın - Bağımsız Kocaeli Gazetesi Haber Editörü / Kocaeli
n Fatma Akman – Denizli Radyo Yayıncıları Derneği Üyesi / Denizli
n Abdulrezak Altun
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n Feyyaz Tatar - Ege Telgraf Gazetesi web Sorumlusu / İzmir
n Fikri Kapan - Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Zonguldak
n Furkan Tabakoğlu - Medya Lokum Muhabiri / Çanakkale
n Gonca Elibol - Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı / İzmir
n Gökhan Durmuş – Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı
n Günay Özden - Türk Metal Sendikası Kapaklı Şube Başkanı
n H. Gül Kolaylı - bursa.com Köşe Yazarı / Bursa
n Hakan Dirik - Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü / İzmir
n Halil Faki Erdal - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n Hanifi Surun - Yeni Haber Gazetesi Köşe Yazarı / Kocaeli
n Harun Atalay - Anadolu Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Aksaray
n Hasan Tahsin Benli - Türk Metal Sendikası

/ Genel Başkan Danışmanı

n İbrahim Biçer - Türk Metal Sendikası Ankara Şubesi Başkanı
n İsmail İnan - Yeni Bakış Gazetesi Haber Müdürü / İzmir
n Kaan Özcan - Anadolu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü / Eskişehir
n Kamil Uzunmehmet - Gazete Gebze Köşe Yazarı / Kocaeli
n Kazım Bulut - Gemlik Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Bursa
n Kemal Altan - Kanal Ege Aydın Temsilcisi - GünAydın Gazetesi Haber Koordinatörü / Aydın
n Kemal Uysal - Gazete Bursa Köşe Yazarı / Bursa
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n M.Serdar Ömeroğulları - ekonomigazetesi.com Genel Yayın Yönetmeni / Bursa
n Mahsun Turan - Türk Metal Sendikası / TİS Daire Başkanı
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n Mehlika Gökmen - İz Gazetesi Köşe Yazarı / İzmir

n Mehmet Akif Aldoğan - Çerkezköy Bakış Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Tekirdağ
n Mehmet Şener - Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanı
n Mesut Dinç - Türk Metal Sendikası Nazilli Temsilcisi
n Mesut Erdem - Türk Metal Sendikası Bursa Osmangazi Şube Başkanı
n Mesut Ertugay - Türk Metal Sendikası / Genel Başkan Danışmanı
n Mete Muyan - Türk Metal Sendikası

/ Genel Başkan Danışmanı

n Metin Akman – Radyo Net İmtiyaz Sahibi / Denizli
n Mithat Yıldız - iskenderun.org Muhabiri / Hatay
n Muharrem Esen - Kanal 26 Bölge Koordinatörü / Eskişehir
n Muhterem Taşdemir - Türk Metal Sendikası Aksaray 1 Nolu Şube Başkanı
n Murat Demirbaş - Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı
n Murat Emre Yılmaz - Yenigün Gazetesi Muhabiri / Kırıkkale
n Murat Salar - Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri
n Musa Erdem Solak - Türk Metal Sendikası Denizli Temsilcisi
n Mustafa Altınsoy - Güncel Gazetesi – Kanal 68 Muhabiri / Aksaray
n Mustafa Molla - Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Mali Sekreteri
n Mustafa Tüfekçi - Türk Metal Sendikası Bursa 2 Nolu Şube Başkanı
n Müge Sunal - Türk Metal Sendikası / Basın Bürosu
n Mürsel Öcal - Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı
n Naci Önsal (Dr.) – Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı
n Namık Göz - Bursa Hakimiyet Gazetesi Köşe Yazarı / Bursa
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n Neslihan Mergen - Kanal 26 Muhabir / Eskişehir

n Nihat Zengin - Türk Metal Sendikası Ankara 3 Nolu Şube Başkanı
n Nizamettin Bilik - Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şube Başkanı
n Olcay Meriç - Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı
n Onur Şentürk - Milli İrade Gazetesi Yazı İşleri Müdürü / Eskişehir
n Orhan Demir - Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı
n Osman Akkurt - Türk Metal Sendikası Biga 1 Nolu Şubesi Başkanı
n Osman Bekar - somahaberi.com – Ulusal Kanal Manisa Temsilcisi / Manisa
n Ömer Duran - Turkuaz Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Aydın
n Ömürlü Bayram - Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı
n Özgür Elçi - Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı
n Özgür Koca - Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Sekreteri
n Pevrul Kavlak - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
n Ragıp Cihat Mencet - Yenigün Gazetesi İmtiyaz Ortağı / Kırıkkale
n Ramazan Çetin - İl Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Kırıkkale
n Sadi Seda - Sonhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni / Eskişehir
n Sebahattin Aydın - Bağımsız Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü / Kocaeli
n Seda Gök - Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

/ İzmir

n Selda Tekman - Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı
n Semih Bodur - Gebze Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Kocaeli
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n Serhat Yılmaz - TV264 Yayın Müdürü / Sakarya
n Sezai Elgin - Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü / İzmir
n Süleyman Arasan - Hürışık Gazetesi Muhabiri / Manisa
n Süriye Çatak Tek - Özgür Kocaeli Gazetesi Muhabiri / Kocaeli
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n Şaban Kardeş - Çerkezköy Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Tekirdağ
n T. Fikret Sönmez - A Gazete Yayın Yönetmeni / Bursa
n Taliphan Kıymaz

(Av.)- Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri

n Turgay Türker – Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı
n Uğur Polat - Türk Metal Sendikası / Basın Bürosu
n Uysal Altundağ - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n Ümit İlker Tangal - Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi / İzmir
n Vedat Aslan - webursa.com İmtiyaz Sahibi / Bursa
n Vedat Kılıç - Kdz.Ereğli Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi / Zonguldak
n Volkan Çorbacı - Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Sekreteri
n Volkan Tezcan - LİNE TV Spor Müdürü / Bursa
n Yakup Yıldız - Türk Metal Sendikası Kocaeli Şube Başkanı
n Yakup Yılmaz - Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı
n Yasemin Güler - YeniDönem Gazetesi Köşe Yazarı / Bursa
n Yasin Aydoğan - Türk Metal Sendikası / TİS Uzmanı
n Yusuf Ziya Odabaş - Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı
n Yücel Top – Avrupa Akdeniz Metal Sendikaları Daimi Konferansı (EMUIC) Koordinatörü
n Zeynep Yalçın Aksan - Kocaeli Fikir Gazetesi Köşe Yazarı / Kocaeli
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kurultaya Bursa’dan katılan gazetecilerle
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Açılış programının ardından, Genel Başkan Kavlak, gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.
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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Eskişehir’den kurultaya katılan gazetecilerle

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kurultaya Kocaeli’nden katılan gazetecilerle

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Kırıkkale’den kurultaya katılan gazetecilerle

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kurultaya Tekirdağ’dan katılan gazetecilerle
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BASINDA YEREL MEDYA KURULTAYI
Türk Metal Sendikası tarafından 17-18 Eylül 2021 tarihlerinde ilk kez düzenlenen
ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Yerel Medya Kurultayı’na, basının
ilgisi yoğundu. Ülkenin birçok bölgesinden çok sayıda basın emekçisinin katıldığı
kurultay, yerel basının gündemini oluşturdu. İki gün boyunca, yerel basının karşı
karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı kurultaya ilişkin haber,
yorum ve köşe yazıları, gazete ve tv kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.
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