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7. Olağan genel kurulumuz
şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu›nu örnek bir dayanışma ve birlik havasında tamamladık. Seçime 
katılımın oldukça yüksek olduğu genel kurulda önümüzdeki 3 yıl boyunca görev yapacak kurul üyelerini 
seçtik. Yürütme kuruluna seçilen arkadaşlarımız; Buse ENGİN, Erdal TALİ, Turgut ANGÜN, Sema UZUN 
GÜNEŞ, Eren ÇETİNDERE, Cevdet KELEŞ ve Coşkun ELBİR emekçilerin gündemi doğrultusunda ilk 
olarak 2020 Yılı Toplu İş Sözleşmesi için çalışmalara başladı.

2020 Yılı toplu iş sözleşmesi
i̇dare ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, idarenin sunmuş olduğu teklifi geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da emekçilerin kararına sunduk. Salgın nedeniyle çalışanların çoğu iş yerinde olmadığı için sandık 
kuramadık ancak bu kez iş yeri temsilcilerimiz aracılığıyla daire başkanlığı bazında görüş topladık. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT’taki daire başkanlıklarının tamamı, İZSU’da ise birkaç daire 
başkanlığı hariç kalanların tamamı büyük oranda teklifin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi ve 
aşağıdaki kazanımların yer aldığı sözleşmeyi imzaladık:

• Sosyal denge tazminatı ödentisi aylık net 1.600 TL’den 1.750 TL’ye yükseltildi. Mevcut ikramiyelerin 
yanı sıra her yıl Aralık ayında 750 TL yakacak yardımı yapılacak.

• Sosyal tesis talebimizle ilgili olarak, Dikili ilçesinde tahsisi yapılan alandaki çalışmalar 
tamamlanacak.

• Zabıta çalışma düzeni, haftada 2 gün tatil olacak şekilde tekrar düzenlenecek. 
• Görev başında hayatını kaybeden personelin 1. derece yakınının işe alınması için öncelik 

sağlanacak.
• Talep eden her kadın personelin ayda 1 gün mensturasyon izni kullanabilmesi için kolaylık 

sağlanacak.
• Eşi doğum yapan babaların devlet tarafından tanınan 10 gün doğum iznine ek olarak belediye 

tarafından da 5 gün ücretli izin hakkı sağlanacak.
• Kreş ve çocuk bakım evi açılması konusunda İZELMAN’ın yeni noktalarda personelin 

faydalanabileceği nitelikli kreş çalışmaları devam edecek.
• Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

yapacağı yönetmelik değişikliği beklendikten sonra konu tekrar değerlendirilecek.
• Yemekhane hizmetinin bulunmadığı ilçelerde, bu hizmeti veren diğer kamu kurumlarıyla işbirliği 

yapılarak, personelin yemek hizmeti almasını sağlayacak bir çalışma yapılacak.
• Ayrıca 2019 yılında yapılan sözleşme maddelerinden yürürlüğe girmeyen maddelerin yürürlüğe 

girmesi için yıl içinde gerekli adımlar atılacak.



Toplu sözleşme törenimizi de yine salgın nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç 
SOYER ile görüntülü bağlantı kurarak imzaladık. Bu sayede ülkemizdeki 30 büyükşehir belediyesi içinde 
hem maddi haklar hem de sosyal ve idari haklar bakımından yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesine 
sahip olduk.

8 Mart kadınlar günü çalışması
8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında kadın arkadaşlarımızla 
buluştuk ve Ali İsmail Korkmaz Vakfı’yla (ALİKEV) gösterdiğimiz dayanışmaya ait kartlarımızın 
dağıtımını yaptık. Bu dayanışmayla kadın arkadaşlarımız adına Ali İsmail Korkmaz Vakfı Burs Fonu’na; 
öğrencilere burs verilmesi için bağışta bulunduk.

    

    



Covıd-19 salgınına yönelik çalışmalar
2020 Yılına ne yazık ki Corona virüs salgını damgasını vurdu. Çalışma hayatımızı kökünden etkileyen 
salgına karşı biz de iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere karşı çalışmalar yürüttük. Birimlerden 
gelen talepleri idareye iletmenin yanında, düzenli olarak İBB yönetiminin düzenlediği kriz masası 
toplantılarına katılım sağladık. Bu süreçte zorunlu olarak hizmet üreten arkadaşlarımız bizlere evde 
kal çağrısı yaparken biz de hizmet üreten emekçiler için gerekli önlemlerin alınmasının takipçisi olduk. 

      

Bu dönemde kurumumuzda idari izin kullanımı ve dönüşümlü çalışma sistemi uygulamaya kondu. 
Bu sistem büyük oranda sorunsuz bir şekilde uygulandı ancak bazı birimlerden ortaya çıkan sorunları 
da idare ile görüşerek çözüme kavuşturduk.

İtfaiye, Zabıta ve Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki birimler başta olmak üzere birçok birimi ziyaret ederek 
burada yaşanan sorunları tespit edip ilgili yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirdik.

Sendikamızın oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanan “Dünyada Covid-19 Salgınının 
İtfaiye Birimlerine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler Araştırması” adlı raporu İtfaiye Daire 
Başkanlığı’na sunduk. Konusunda uzman arkadaşlarımızın 16 ayrı ülkedeki itfaiye birimleri ile yaptığı 
görüşmeler sonucunda; alınması gereken önlemlerin sıralandığı raporda yer alan bazı maddeler 
kabul edilerek hayata geçirildi.

Benzer raporları İZSU, Huzurevi Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı için de hazırladık. Zabıta Daire 
Başkanlığı’nda çalışan bir arkadaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine girişimlerde bulunarak 
çalıştığı birimdeki diğer zabıta memurlarına da test yaptırılmasını sağladık.

   



Huzurevi Şube Müdürlüğü’nde çalışan ve test sonucu pozitif çıktığı için bir süre karantinada bekletilen 
arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Her ne kadar salgının boyutları geçtiğimiz aylara göre küçülmüş olsa 
da, tehlikenin hala geçmediğini hatırlatarak önlemlerin devam ettirilmesine yönelik takibimizi 
sürdüreceğiz.

Dayanışma yaşatır!
salgın günleri aynı zamanda toplumsal dayanışma ihtiyacını da artırdı. Hali hazırda milyonlarca 
yoksulun yaşadığı ülkemizde bu dönemde yüzbinlerce kişi ya işini kaybetti ya da çok düşük ücretlerle 
geçinmek zorunda kaldı. İktidarın tüm engelleme girişimlerine rağmen yerel yönetimlerin geliştirdiği 
sosyal dayanışma projeleri İzmir’de gıda malzemesi kampanyası şeklinde yürütüldü. 

Biz de tüm belediye emekçilerine çağrıda bulunarak gıda malzemesi kampanyası başlattık. Yüzlerce 
emekçinin bize ulaştırdığı gıda malzemelerini önce kendi depomuzda tasnifledik ve belirli aralıklarla 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’taki toplama merkezine ilettik. 

Kısa zamanda büyüyen kampanyamızla ilk aşamada 5.200 kg’ın üzerinde yiyecek, içecek ve temizlik 
malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracı olduk. Elbette bu yardımların halkın yoksulluğuna 
çare olmayacağını, sorunun çözümünün ülke politikalarının kökünden değişmesiyle mümkün 
olacağını biliyoruz. Ancak bu dönemlerde gösterilen dayanışmanın, arkadaşlarımızın kendileri yalnız 
hissetmemesini sağlayacak bir etki gösterdiği gerçeğini de önemsiyoruz.

      



Kampanyanın ilerleyen günlerinde dayanışma çağrısını halkinbakkali.com ve dayanismakoop.com 
adreslerinde yer alan gıda paketlerinden alınmasına yönelik olarak güncelledik. Bu çağrımıza da 
destek veren emekçiler sayesinde örnek bir sosyal dayanışma kampanyası sürdürdük.

      

Kampanyamız devam ederken, emek düşmanı politikaların ve salgının zorda bıraktığı SF Trade ve 
Akar Tekstil işçilerle ilgili gelişmelerin haberini aldık. Sadece Deriteks Sendikası’na üye olmak istediği 
için işten atılan ve 6 aydır direnişlerini sürdüren SF Trade işçisi 4 kadın arkadaşımız ve fabrikada pozitif 
vaka çıkınca işi durdurmak isteyen ve bu nedenle patronun el sopalı saldırganları tarafından saldırıya 
uğrayan işçiler, tam da ülkemizin emeğe yaklaşımını özetleyen bir durumdaydı. KHK eliyle onbinlerce 
kamu emekçisini İhraç edenler, fabrikalarda baskıya uğrayanları işçileri de yalnızlaştırmak istedi.

Herkese evde kal çağrısı yapan, hepimiz aynı gemideyiz diye masallar anlatanlar işçileri virüs tehlikesine 
rağmen çalışmaya zorluyor, sendikalaşma gibi en temel hakkını savunanları da patronların insafına 
bırakıyor. Biz de sınıf kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermek için başlattığımız dayanışma 
kampanyasını işçi kardeşlerimiz ve KHK eliyle ihraç edilen arkadaşlarımız için genişlettik ve yalnız 
olmadıklarını gösterdik.

      



Öykü arine umut ol kampanyası umut olmaya devam ediyor
2018 yılında başlattığımız ve bir süre sonra boyutları sendikamızı da aşan “Öykü Arin’e Umut Ol” kök 
hücre bağışı kampanyasının güzel haberlerini almaya devam ettik. 2019’da düzenlemiş olduğumuz 
kök hücre bağışı kampanyamıza katılan İZENERJİ emekçisi arkadaşımız bu yıl Orhan YILDIZ bir 
hastayla eşleşti ve sorunsuz bir şekilde kök hücre naklini gerçekleştirdi. Tüm Bel-Sen olarak hem 
hastaya acil şifalar diliyor hem de bu anlamlı olayın kahramanı arkadaşımızı kutluyoruz. Dayanışma 
Yaşatır!

Emekçiler TÜM BEL-SEN’de birleşiyor
Emek mücadelesinde 30. yılına giren sendikamız Türkiye’nin her tarafında örgütlenmeye ve üye 
sayısını artırmaya devam ediyor. İzmir genelinde geçen yıl en fazla üyeye sahip olan Tüm Bel-Sen, 
İBB, İZSU ve ESHOT’ta yetkiyi aldıktan sonra da üye sayısını düzenli olarak artırmaya devam etti. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi›nde 2.063, İZSU’da 566, ESHOT’ta 221 ve toplamda 2.850 üyeyle, diğer 
tüm sendikalardan toplamından daha fazla üyeye sahip olarak emekçileri Tüm Bel-Sen’de birleştirdik. 

Emekçilerden gündemini kendi gündemi olarak belirleyen, hak mücadelesini rehber edinen ve kendi 
kazanımının tüm işçi sınıfının kazanımı olduğu bilinciyle hareket eden sendikamız, mücadeleyi ve 
dayanışmayı büyütmeye devam edecek.
TÜM EMEKÇİLERİ TÜM BEL-SEN’E ÜYE OLMAYA ve MÜCADELEYİ BİRLİKTE BÜYÜTMEYE DAVET EDİYORUZ.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
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BİZİ VİRÜS DEĞİL BU DÜZEN ÖLDÜRÜR!
İşlerin durgunluğu bahane edilerek yüzbinlerce işçinin işinden edildiği, çalışanların ise yarım yamalak 
önlemlerle yan yana çalışmaya zorlandığı 1 Mayıs sürecinde iktidar sahipleri 1 Mayıs’ta alanlarda 
en küçük bir kutlamayı dahi yasaklayarak emekçileri değil patronları düşündüğünü bir kez daha 
kanıtladı. Ancak biz de bu kez ofislerimizi, iş yerlerimizi 1 Mayıs alanlarına çevirdik ve hafta boyu 
eylemler düzenledik. Örgütlü işçi sendikaları ile birlikte düzenlediğimiz bu eylemlerde salgına karşı 
mücadeleyi vurguladık ve yüzlerce emekçi ile birlikte “Bizi Virüs Değil Bu Düzen Öldürür!” dedik. 

   

   

   

   

YAŞASIN 1 MAYIS!


