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Editör Notu

Sendikacýlýk bir hak arayýþýdýr. Ýster emek ve hiz-

met sterse sermaye tarafýnda bulunulsun herkes bu

insani hak arayýþýnýn bir parçasýdýr. 

Adý sendikacýlýk olmasa da, bu topraklarda çalýþma

hayatýnýn kurallarýnýn derin izleri vardýr. “Alýn teri”

tanýmý veya “Kul Hakký” ifadesinin bu çok kullanýl-

dýðý baþka bir dil var mýdýr? 

Geleneklerimiz içinde Lonca teþkilatý ile þekillen-

meye ve tanýmlanmaya baþlayan bu hareket Osman-

lý Devleti’nin son yýllarýnda Ameleperver Cemiyeti

olarak ortaya çýkmýþ ve Türkiye Cumhuriyetinin de

genç döneminde kurumsallaþmaya baþlamýþtýr.  

1940’lý yýllarda, sendikacýlýðýn oluþumu ve gerekli-

liði farklý mahfillerde, toplantýlarda sempozyumlar-

da en çok dile getirilen konularýn baþýnda geliyordu. 

Ýþçi sendikacýlýðýnýn oluþumumu 60 yýla yaklaþýr-

ken, iþveren sendikacýlýðýnýn da 50. yýlýný idrak edi-

yoruz. Gerek Türkiye’nin dönüþümünde ve gerekse

çalýþma hayatýnýn düzenlenmesinde çok yasallaþma

süreçleri yaþandý. 

Elinizdeki kitap, bu hak arayýþ sürecine deðer ka-

tanlara bir þükran ifadesi olarak hazýrlandý. Bir tarih

kitabý, sendikacýlýðýn geliþim süreci araþtýrmasý, aný-

lar manzumesi veya baþarý hikâyesi olarak deðil elini

taþýn altýna koyanlara ve hizmet edenlere bir teþek-

kür ve saygý ifademizi sunma olarak kabul edilmeli-

dir.

Kitabýn oluþmasýndaki en büyük pay kuþkusuz

Necdet Buzbaþ Beyin gayretlerindedir. Ayrýca ran-

devularýn alýnmasýnda ve görüþmelerin yapýlmasýnda

beni yalnýz býrakmayan Selçuk Maruflu Beye de te-

þekkürlerimi sunuyorum. Yine kýsa sürede kitabýn

yetiþtirilmesine bana destek olan eþime ve çocuklarý-

ma da sabýrlarý için teþekkür ediyorum.

Hakkýn peþinde olan herkese saygý duyulmasý gere-

kiyor. 

Fikri Türkel

28 Ocak 2011





27 Kasým 2004 tarihinde yapýlan Türkiye Gýda Sa-

nayi Ýþverenleri Sendikasý Genel Kurulu’nda seçimle

belirlenen Yönetim Kurulu Üyeliðim ve takiben Yö-

netim Kurulu’nun gösterdiði güven ile baþlayan Ge-

nel Baþkanlýðým süresince iki konu devamlý zihnimi

meþgul etmiþtir.

Birinci konu, özellikle sendikanýn yaþamýnda gel-

gitlere sahne olan 1980’li yýllara ait yaþanmýþlýklar,

ikincisi günümüz iþveren sendikacýlýðýnýn nasýl ol-

masý gerektiði…

Aslýnda bu iki konunun birbirleriyle iliþkili olduðu

yadsýnamaz. Bu nedenle iliþkilere ýþýk tutabilme adý-

na ilk duraðýn geçmiþe dönük yaþanmýþlýklar olaca-

ðýna karar kýldým. Zira geçmiþi bilmeyen ve onu iyi

irdeleyemeyenlerin geleceði þekillendirmede söz

haklarý olamayacaðýna inananlardaným.

Kurumlarýn kurallardan çok deðerlerle yönetilme-

lerini istiyorsanýz, geçmiþinizi yani kültürünüzü ge-

lecek nesillere saðlýklý taþýmalýsýnýz. Bu þekilde olu-

þacak Kurum Kültürü, deðiþen zamana raðmen sizi

diðerlerinden ayýracak farklý yere koyacaktýr.

Geçmiþteki yaþanmýþlýklarý günümüze taþýmak an-

cak yazýlý bilgi ve belgelerle olabilmektedir. Yeterin-

ce yazýlý kaynak yoksa ne yapýlmalý sorusu da þüphe-

siz yanýtsýz býrakýlmamalý, aksi kolaycýlýk olurdu.

Batýlý olmayan kültürlerin belirgin ve dikkat çekici

özelliklerinden birisi de, yaþlýlarýn genç nesilleri sos-

yalleþtirmekteki, yerel bilgileri ve kültürel deðerleri

aktarmadaki merkezi rolleridir. Geliþim iletiþiminde

tanýnmýþ bir lider olan müteveffa Andreas Fuslesang,

gelenekçi toplumlarda yaþlý topluluk üyelerinin oy-

nadýðý kritik rolü, bir toplumun “Veri iþlem ünitesi”

olarak tanýmlamaktadýr.

Malili Filozof Amadou Hampâte’de benzer yakla-

þýmla “Afrika’da yaþlý biri öbür dünyaya göç ettiðin-

de, koca bir kütüphane yanmýþ olur” diyor.

Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý olarak,

geçmiþin belirli bir dönemine ait, yoðun yaþanmýþ-

lýklarýn yer aldýðý zaman kesitinin gelecek nesillere

aktarma düþüncesiyle yol çýktýðýmýzda gördük ki ya-

zýlý kaynak hemen hemen yok gibi. O zaman yapýla-

cak en doðru iþin, yukarýda belirtildiði gibi yaþlýlarýn

bilgeliðine güven duyarak, sendikaya emeði geçmiþ

ve hizmet vermiþ kiþilerle görüþmek olduðuna karar

verdik. Böylesinin daha da deðerli olacaðýna inana-

rak, Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý’nýn

son çeyrek asýrlýk yaþam kesitinde rol alan yirmi ci-

varýndaki kiþiyle yüzyüze görüþüldü.

Bizimle yaþanmýþlýklarýný paylaþan bu bilge insan-

lara burada teþekkür etmeyi bir görev biliyorum.

Kendisi ile görüþme istediðimizi hastanede yatýyor

olmasýna raðmen kabul eden ve söyleþiden kýsa bir

süre sonra kaybettiðimiz deðerli insan Nihat Yük-

sel’i de rahmetle anýyorum.

Kitabýn hazýrlanmasýnda büyük desteðini gördü-

ðüm Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, her bir söyleþiye

özveriyle katýlma çabalarý nedeniyle Genel Sekreteri-

miz Sn. Selçuk Maruflu’ya, zaman zaman sayfalarýný

açarak faydalandýðým Türk Sendikacýlýðý baþlýklý ki-

tabýn yazarý Sn. Refik Baydur’a teþekkürlerimi suna-

rým.

Necdet Buzbaþ

17 Kasým 2010

ÝSTANBUL

Önsöz



Necdet Buzbaþ

Doðum Yýlý: 15/04/1948

Doðum Yeri: Samsun

Öðrencilik hayatým Merzifon Ýstiklal Ýlkokulu’nda baþladý. Takiben Samsun Namýk Kemal

Ortaokulu ve Samsun Ondokuzmayýs Lisesini bitirdi.

Ondokuzmayýs Lisesi’ni 1965 yýlýnda bitirdi ve ayný yýl o zamanýn popüler olan Ýstanbul Üni-

versitesi Kimya Fakültesi’ne baþladý. 1970 yýlýnda Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun

oldu.

Askerliðini 1970-1972 yýllarýnda asteðmen olarak Malatya’da tamamlayarak Samsun’da ku-

rulu Adeka Ýlaç Sanayi’nde iþ hayatýna adým attý.

1975 yýlýnda, mesleki kariyerine yeni bir açýným saðlamak amacý ile Ülker Gýda Sanayi

A.Þ.’ye geçti. Ülker Gýda Sanayi A.Þ.’de Ýþletme Þefliði, Ýmalat Müdürlüðü, Genel Müdür

Yardýmcýlýðý ve Genel Müdürlük yaptýktan sonra, þirket içindeki yeniden yapýlanma sürecin-

de 2000 yýlýnda Ülker Grup Baþkanlýðý’na getirildi.

2005 yýlý Nisan ayýnda Ýstiþare Konseyi Üyeliði’ne atandý. Türkiye Ýþverenler Sendikalarý

Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý Baþkan-

lýðý, Ýstanbul Sanayi Odasý Meclis Üyeliði, Þemad Yönetim Kurulu Üyeliði, TEGEV üyeliði,

Kalder Üyeliði, Katek Üyeliði gibi sivil toplum kuruluþlarýnda yer alýyor.

Evli, biri kýz diðeri erkek iki çocuk babasýdýr.



31 Temmuz 1952 Perþembe günü, Genç Türkiye

Cumhuriyeti yeni sendikal hareketini yaþýyor, Türk -

Ýþ’in kuruluþu kamuoyuna açýklanýyordu.Açýklama-

da ilk Genel Kurul Toplantýsý’nýn 6 Eylül 1952 tari-

hinde Ýzmir’de yapýlacaðý ve faaliyetlerinin toplu

sözleþme dýþýndaki giriþimler olacaðýnýn altý çiziliyor-

du. 1960 yýlýna kadar iþçi sendikalarýnýn toplu söz-

leþme ve grev hakkýný elde edememiþ olmalarý, iþve-

renlerde bir gevþekliðe yol açmýþ, iþverenler sendikal

alanda herhangi bir giriþim için kendilerini zorlama-

mýþlardýr.

Genel anlamda, iþverenlerin bu ilgisizliði ve tepki-

siz kalýþlarý, Ýstanbul Sanayi Odasý’ndaki iþverenlerin

dikkatini çekmiþ ve ÝSO Meslek Komiteleri’nden ya-

rarlanarak iþkolu seviyesinde Ýþveren Sendikalarý ku-

rulmasý yönünde harekete geçmiþlerdir.

Bu giriþimde Vehbi Koç, Nejat Eczacýbaþý, Fazýl

Zobu, Mükerrem Berksoy ve Þahap Kocatopçu baþý

çekerek çok deðerli katkýlar vermiþlerdir.

ÝSO’da baþlayan hareketlenme ile 1961 yýlýnda; Ýs-

tanbul Kimyevi ve Týbbi Müstahzarat Ýþveren Sendi-

kasý, Ýstanbul Matbaacýlýk Sanayi Ýþverenleri Sendi-

kasý, Ýstanbul Tahta Sanayi Ýþverenleri Sendikasý, Ýs-

tanbul Maden Ocaklarý ve Toprak Sanayi Ýþverenleri

Sendikasý, Ýstanbul Kara, Deniz, Hava Motorlu Ta-

þýt Vasýtalarý Ýþletme Montaj ve Yedek Parça Ýmalat

Sanayi Ýþverenleri Sendikasý ve Ýstanbul Gýda Sanayi

Ýþverenleri Sendikasý kurulmuþtur. Türkiye Ýþveren

Sendikacýlýðýnýn öncüsü, Madeni Eþya Sanayicileri

Ýþveren Sendikasý’nýn kuruluþu ise bir yýl öncesine

dayanmakta olup 14 Ekim 1959’dur.

Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý’nýn tari-

hi sadece iþveren sendikacýlýðýnýn geçmiþi ile sýnýrlý

deðildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðunda devlet

eliyle baþlayan sanayileþme hareketinde nüfusun

beslenme ihtiyacý gýdada sanayileþmeyi zorunlu kýl-

mýþtýr. Þeker fabrikalarýna yapýlan yatýrýmlar bu acil

ihtiyaca cevabýn satýr baþlarýdýr.

Özel sektör yatýrýmlarý ise cumhuriyetin ilk yýlla-

rýnda sýnýrlý yerel ihtiyaçlarý karþýlayacak niteliktedir.

1950’li yýllardaki sanayileþme hamlesi içinde gýda

sanayi de geliþme ortamý bulmuþtur. Konservecilik,

yað, bisküvi, glikoz, niþasta, makarna ve un üretimi

özel sektörün geliþme gösterdiði baþlýca alanlardýr.

Giriþ



Gýda sanayi henüz emekleme aþamasýnda olmasýna

raðmen, Ýstanbul’da dokumadan sonra önemli ikin-

ci sanayi dalýydý. Gýda iþyerlerinin toplam Ýstanbul

sanayi iþyerleri içindeki payý yüzde 23’tü.

Gýda sanayinin geliþmesiyle birlikte artan istihdam

ile iþçi-iþveren iliþkilerinde bir düzenleme kaçýnýlmaz

hale gelmiþti. 1961 Anayasasý bu ihtiyaca çözüm ge-

tirdi.

Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý 24 Ocak

1961 tarihinde kurulmuþtur. Bu arada kuruluþ tari-

hinin gün ve ay olarak belirlenmesinde büyük yar-

dýmlarýný bizden esirgemeyen Türkiye Ýþveren Sen-

dikalarý Konfederasyonu Onursal Baþkaný Sn. Refik

Baydur’a teþekkürlerimi sunuyorum.

Kurucularýmýz, zamanýn gýda sanayinde söz sahibi

iþverenleri olup olanaklarý ölçüsünde gýda sanayinin

geliþmesi yönünde büyük katkýlarda bulundular.

Her birini þükran ve rahmetle anýyoruz.

Kurucularýmýz

Fuat Taylan : 1914 Ýzmit Ereðlisi doðumlu,

konserve imali.

Erdeþiz Uzunoðlu : 1898 Ýstanbul doðumlu, 

konserve imali.

Behiç Besler : 1923 Ýstanbul doðumlu, 

bisküvi imali.

Kemal Dedeoðlu : 1918 Maraþ doðumlu, un 

imali.

Kemal Güray : 1908 Ýstanbul doðumlu, un 

imali.

Ýsmail Sezer : 1925 Ýstanbul doðumlu, 

glikoz ve niþasta imali.

Muammer Eriþ : 1897 Bursa doðumlu, yað 

imali.

Orhan Göker : 1921 Ýstanbul doðumlu, 

bisküvi imali.

Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn çabalarýyla Ýstanbul’da

kurulan, içlerinde Türkiye Gýda Sanayi Ýþverenleri

Sendikasý’nýn da bulunduðu iþveren sendikalarýndan

altýsý, 15 Ekim 1961 tarihinde yine Ýstanbul Sanayi

Odasý’nýn desteðiyle “Ýstanbul Sendikalar Birliði”ni

kurmuþlardýr. Ýstanbul Sanayi Odasý bu faaliyete

325.000 TL maddi yardýmda bulunmuþ, o zamanki

ÝSO Yönetim Kurulu Baþkaný rahmetli Fazýl Zobu

ve Baþkan Vekili Mükerrem Berksoy bu yardýmdan

dolayý mahkemeye verilmiþ, birkaç kez yargýç huzu-

runa çýkmýþ sonra beraat etmiþlerdir.

15 Ekim 1961 tarihinde kurulan Ýstanbul Ýþveren

Sendikalarý Birliði, Türkiye’de Ýþveren Sendikacýlý-

ðý’na öncülük etmiþ ve önemli iþlere imza atmýþlardýr.

Ýstanbul Ýþveren Sendikalarý Birliði’nin Kurucularý;

- Madeni Eþya Sanayi Ýþveren Sendikasý,

- Ýstanbul Tahta Sanayi Ýþverenleri Sendikasý,

- Ýstanbul Tekstil Sanayi Ýþverenleri Sendikasý,

- Ýstanbul Gýda Sanayi Ýþverenleri Sendikasý,

- Ýstanbul Matbaacýlýk Sanayi Ýþverenleri Sendikasý,

- Ýstanbul Cam Sanayi Ýþverenleri Sendikasý.



Birinci Genel Kurul tarafýndan gizli oyla ve iki yýl

için seçilen Yönetim Kurulu üyeliklerine aþaðýdaki

kiþiler seçilmiþtir:

Dr. Þahap Kocatopçu : Cam Sanayi,

Þekip Menço : Madeni Eþya Sanayi,

Sedat Tuncay : Matbaacýlýk Sanayi,

Ergun Baksan : Matbaacýlýk Sanayi,

Faruk Kardan : Tekstil Sanayi,

Muammer Eriþ : Gýda Sanayi,

Fettah Barýn : Gýda Sanayi,

Mümtaz Altýneli : Tekstil Sanayi,

Burhan Günergün : Madeni Eþya Sanayi.

Ayný toplantýda Denetim Kurulu üyeliklerine,

Sabri Ülker : Gýda Sanayi,

Bedi Turgut Taranto : Madeni Eþya Sanayi;

Disiplin Kurulu’na ise aþaðýdaki kiþiler seçilmiþtir:

Süleyman Kermen : Tekstil Sanayi,

Fethi Tanolay : Cam Sanayi,

Orhan Göker : Gýda Sanayi,

Þevket Bilgin : Madeni Eþya Sanayi,

Kemal Verdi : Matbaa Sanayi.

Ýþveren sendikacýlýðýnda güç birliðinin saðlanma-

sýnda gönüllü olarak yer alan, Ýþveren Sendikacýlýðý-

nýn Jön Türkleri duayenlerimizi minnetle anýyor ve

kendilerine teþekkür ediyoruz.

Ýstanbul Ýþveren Sendikalarý Birliði, 20 Aralýk

1962 tarihinde toplanan II. Olaðan Genel Kuru-

lu’nda, Türkiye genelinde bir örgütlenmeye giderek

adýný “Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu”

olarak deðiþtirme kararý almýþtýr.

Kýsa adý TÝSK olan, Türkiye Ýþveren Sendikalarý

Konfederasyonu, 5 Aðustos 1965 tarihinde toplanan

Olaðan Üstü Genel Kurulu’nda yapýlan ana tüzük

deðiþikliðiyle Ýstanbul’daki merkezini Ankara’ya ta-

þýmýþtýr.

1961 Anayasasý’nýn getirdiði toplu sözleþme, grev

ve lokavt gibi haklarý içeren çalýþma hayatýnýn baþ-

langýç döneminde iþverenler, Ýþveren Örgütlerinin

içinde yer almakta cesur davranmýþlardýr. Ancak

sonraki yýllardaki ilgisizlikleri iþveren sendikacýlýðýný

zayýflatmýþ ve ideolojik iþçi sendikacýlýðýnýn doðma-

sýna zemin hazýrlamýþtýr. Bu durum hem iþverenlere

hem ülkemize büyük bedeller ödetmiþtir.

Sivil Toplum Kuruluþlarý, yaptýklarý hizmet ve ger-

çekleþtirdikleri projeler ile saygýnlýk kazanýrlar.

Ülkemizde yaþanan deðiþim, yakýn gelecekte deði-

þecek yasalarla endüstriyel yaþamýn nasýl þekillenece-

ðine karar verecektir. Pratiðini henüz bilmediðimiz

bu yeni durum hakkýnda bildiðimiz tek þey, güçlü iþ-

veren sendikacýlýðýna duyulan ihtiyaç olacaktýr.

17 Kasým 2010 

Necdet Buzbaþ

Giriþ
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TÜGÝS Eski Yönetim KuruluBaþkaný



O, Türkiye Gýda Ýþverenleri Sendikasý (TÜGÝS)’in en uzun dönem baþkan-

lýðý yaptý. Adýný annesinin babasý Nazým Paþa’dan aldý. Hani 31 Mart Vaký-

asýnda Babýâli’de vurulan ünlü Adliye Nazýrý Nazým Paþa’dan. Evet Nazým

Düzenli, Cumhuriyet döneminin ilginç simalarýndan biridir. 

“Dolayýsýyla þunu müþahede ettim hayatýmda, varlýklý aileden gelmiþ in-

sanlar bir þeyi kaybetmeyi istemediðinden dolayý çok fazla riske girmiyorlar.

Büyük baþarý kazanmýþ, büyük para sahibi olmuþ insanlara dikkat ederse-

niz, siz de bunu çok iyi bilirsiniz, daha ziyade fakir aileden gelen kimseler o

duruma yükseliyor. Kaybedecek hiçbir þeyi olmadýðý için risk alýyor. Benim

okuduðum, tahsil ettiðim, beraber olduðum kimseler top iþverenlerin, top

zenginlerin arasýna girmedi. Hepsi güzel hayatýný idame ettiler, hepsi hayat-

larýnda muvaffak oldular, baþarýlý oldular ama çok büyük sýçrama yapan in-

sanlar arasýnda deðildiler”

Kendi ifadesiyle çevresi ve kendisi hakkýnda öz bir ifade bu. 

Nazým Düzenli’yi tanýmak ve anlamak için doðduðu aileye, okuduðu

okullara ve arkadaþlarý ile görev aldýðý kurumlara bakmak gerekiyor.

1938 yýlýnda Ýstanbul’da doðan Nazým Düzenli, Robert Koleji’ne 1949 yý-

lýnda giriyor. Ailesinin hali vakti yerindeydi. Dönemin en önemli sanayile-

rinden kabul edilen deðirmenleri vardý. Zaten Robert Koleji’nde fakir ço-

cuklarýn okuma þansý yoktu. Hatta zengin çocuklarýna þöyle denirdi: “Fa-

lanca okula gitmeyin, psikolojik baský altýnda ezilirsiniz.”

Gerçekten de etkin ve varlýklý çevresine, kolejde yeni arkadaþlýklar ekledi.

Anýl Boduroðlu bunlardan biriydi. Deri fabrikatörü babasýna karþýlýk o yazar

olarak hayatýna devam etti. Kitaplarýnda Anýl Meriçelli imzasýný kullandý.

Robert Koleji’ne yatýlý (leyli) devam eden Düzenli, okulun en baþarýlý seki-

zinci öðrencisi olunca burs hakký kazandý. 

1958 yýlýnda koleji bitirince Ortadoðu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Busi-

ness Adminastration (Ýþ Ýdaresi) Bölümü’nde burslu okudu. Ailesinin im-

Adým Nazým Paþa’dan geliyor

Mustafa Nazým Paþa :

l862-1909 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. Adliye

Nazýrý iken 31 Mart Vak’asý sýrasýnda vurulma-

sýyla tanýnýr. Hukuk öðrenimini tamamladýk-

tan sonra Hariciyeci olmuþtur. Devlet Müd-

deiumumi Muavini olmuþ, Hukuk ve Mülkiye

hocalýklarýna yükselmiþtir. 1897 yýlýnda Þurayý

Devlet Temyiz Müddeiumumisi olmuþtur.

l908’den sonra Adliye Nazýrlýðý’na getirilmiþ-

tir. 31 Mart Vak’asýnda Ayasofya’daki Mebusan

Meclisi önünde, isyan eden askerler tarafýndan

Meclis Reisi Ahmet Rýza Bey’e benzetilerek öl-

dürülmüþtür.
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kanlarý vardý ama baþarýlý öðrenci olmanýn avantajlarýný da kullandý. 

1963 yýlýnda ODTÜ’yü bitirince Amerika’da Kaliforniya’da master yaptý.

Ardýndan iyi iþletmecilik pratiði kazanmak için de Atlas Copco’da çalýþmak

için Ýsveç’e gitti. Bir yýl kaldýðý Ýsveç’ten dönmeye karar verdi. 

1965 yýlýnda Türkiye’ye döndü. 28 yaþýndaydý ve ailesinin ortak olduðu un

deðirmeni onu bekliyordu. Nazým Düzenli geldiði ortamý þöyle anlatýyor:

“Ailemin de ortak olduðu Ýttahat deðirmencilik þirketinde çalýþmaya baþla-

dým. Sadece Türkiye’nin en büyük un fabrikasý deðil, Balkanlarýn da en bü-

yük un fabrikasýydý; o zamanlar Ayvansaray’da idi. O tarihlerde un fabrika-

sý mühim bir sanayiydi. Genç yaþta olmama raðmen (28 yaþýnda) iþin baþý-

na geçtim. Babam pek aktif deðildi ama bir hissedardý orada. Ortaðýmýz Ra-

zi Trak iþin baþýndaydý. Bilirsiniz Fenerbahçe kulübü baþkanlýðý da yaptý.

Çok münevver, deðerli bir insandýr. Þirket zarardaydý.  Dediler ki: ‘Nazým

bey senin tahsilin çok iyi, seni getirelim’. Ýki arkadaþ koydular oraya. Sonra

‘Öbürüne lüzum yok.’ dediler; tek baþýna, tek imza olarak beni yetkili kýl-

dýlar. Sonra hakikaten þirket çok geliþti.”

Ýþe baþladýðýnda 18 memur, 96 iþçi vardý. Düzenli 1965 yýlýndan 1996 yý-

lýna kadar 31 yýl Ýttihat Deðirmencilik þirketini yönetti. Verimli ve kârlý bir

dönem geçirdi.

Ýttihat Deðirmencilik, Türk iþ dünyasýnýn yakýn tarihini bilenler hatýrlaya-

caktýr, Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn “500 Büyük Sanayi Þirketi” araþtýrmala-

rýnda 1970'ler boyunca bu þirket hep listelerde yer aldý. 80’lerden sonra lis-

telerde yer almamaya baþladý ve 1996 yýlýnda kapatýlmasýna karar verildi. 

Nazým Düzenli, þirketin bu geliþme süreciyle ilgili olarak, anlamlý bir tes-

pitte bulunuyor: “Zamana ve teknolojiye ayak uyduramadýk, hep iþler iyi

gidecek diye düþündük.”

Baþarýlý dönemlerinde fýrýnlara un veriyordu. Ülker, Besler Bisküvi, Arý

Bisküvi baþta olmak üzere pek çok büyük þirketin un tedarikini Ýttihat ya-

pýyordu. 
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Anýl Boduroðlu: 

Muðla’nýn önde gelen ailelerinden birinin oðlu

olarak orada doðdu. Babasý Hüsnü Boduroð-

lu’nun Kazlýçeþme’de deri fabrikasý vardý.

Erenköy Ýlkokulu ve Ýstanbul Robert Kolej

Kimya Bölümünü bitirdi (1957). Ýngiltere’ye

gitti. Londra Dericilik Kolejinden mezun oldu

(1960). Bir süre Vatan gazetesinde çalýþtý, daha

sonra dericilikle ilgili iþler yaptý. Ýngiliz-Ameri-

kan þiirinden birçok çeviri yaptý. Bir tanesi de-

ricilik belgeseli olmak üzere pek çok kitap yaz-

dý. Çoðu þiir üzerinedir. 

Atlas Copco: 

1873 yýlýnda kurulmuþ, Ýsveçli þirket. Kompro-

sör, Ýnþaat ve maden ekipmanlarý üreticisidir.

Razi Trak:

Eski spor adamý. Fenerbahçe’nin baþkanlarýn-

dandýr. Kosova Cumhuriyeti’nin baþkenti Priþ-

tine þehrinden Türkiye’ye göç etmiþtir. Razi

Trak, 1961-62 ve 1980-81 yýllarýnda Fener-

bahçe’de baþkanlýk yapmýþtýr. Razi Trak ayrýca

Ýsmail Cem Ýpekçi ve Ercan Arýklý’nýn kayýn-

pederidir.



“Ýsveç’ten gelmiþ genç bir iþverenle tanýþtým”

- Sendika ile ilk temasýnýz ne zaman oldu?

Ýttihat Deðirmencilik’in baþýna geldiðim anda Ýttihat’ý burada temsil et-

tim. 65 yýlýnda. 66 yýlýnda da hemen beni yönetime aldýlar. Yürütme Ko-

mitesine de aldýlar.

- Sizi niçin yönetime almýþ olabilirler?

Çalýþkandým. Çalýþkan bir insan olarak gördüler, alâkadar bir insan olarak

gördüler. 66’da yönetime girdim. Zannedersem 1972 senesinde baþkan ve-

kili oldum. Tarhan Han vardýr, orada  kiracýydýk. Oðuz (Bayraktar) Bey ge-

nel sekreterdi.

- Neden sendikaya girme ihtiyacý hissettiniz?

Toplu sözleþmeden dolayý.  O zaman sözleþmeler sendika kanalýyla yapýlý-

yordu.

- Ýþçi sendikacýlýðý  sizi etkileyecek kadar güçlü müydü?

Þimdi þöyle söyleyeyim: Ýþçi sendikacýlýðý o kadar güçlü deðildi ama Ýtti-

hat Deðirmencilik, Balat Un Fabrikasý, Þark Deðirmenleri falan önemli mü-

esseselerdi o tarihte. Sendikalar bu fabrikalara girmiþti. Dolayýsýyla toplu

sözleþmeyi 6 deðirmen beraber yapardýk. Ýstanbul’daki deðirmenler olarak

müþterek bir sözleþme yapardýk. Ben Ýttihat Un’un baþýna geldiðimde zaten

sendikanýn üyesiydik. 

- Bunun katkýlarýný gördünüz mü? 1965-1967’den bahsediyoruz?

Zaten 1966’da ben Yürütme Komitesine girdim. Yürütme Komitesine

girdikten sonra aktif olarak çalýþtým. Toplu sözleþme müzakerelerine falan

katýlýyordum. Dolayýsýyla faal olarak bulundum. Bir sürü toplu sözleþme

benim devremde oldu.  O dönemde baþkanýmýz Nurettin Baban’dý, Þark

Deðirmenleri’nin murahhas azasýydý. Bizden sonraki en büyük deðirmen

onlarýndý.

Nurettin Baban

Þark Deðirmenleri T.A.Þ. Babanzade Ahmet

Naim Efendi’nin kardeþleri eski Kültür Bakaný

Cihat Baban, Prof. Dr. Þükrü Baban, Nurettin

Selim Baban’dýr. Aile görünürde Kürt asýllýydý.

Eski Kültür Bakaný Cihat Baban’ýn yeðeni Ay-

þe Semiha Baban 2002'de yazar Yaþar Kemal

ile evlenmiþti.
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- Niye bu kadar çok deðirmen var o dönemde?

Çünkü un o zaman çok önemliydi. Fazla bir þey yoktu ki! Þöyle söyleye-

yim: O zamanlarda aðýrlýklý olarak bütün müesseseler Ýstanbul’da toplan-

mýþ vaziyetteydi. Þu anda 650 civarýnda un fabrikasý var. O zaman 130 ci-

varýndaydý.

- Kaç tanesi üyenizdi?

Aþaðý yukarý 45’i falan üyemizdi. 45’i üyedir ama kapasitenin de yüzde 80

-90’ýydý. Evet, un fabrikalarý Türkiye için de bu sendika için de önemliydi. 

- Bir de yaðcýlar var. Üyeler arasýnda çok yaðcý görüyorum. Onun sebebi ne?

Zaten ilk sýrada un sektörü, ikinci olarak da yað sektörü geliyordu. Baþka-

sý yoktu…  

- Þeker diyeceðim ama þeker de kamuda...

Kent bile Bomonti’de küçük bir fabrikaydý geldiðimiz tarihte. Yani Kent

daha geliþmiþ deðildi. Dolayýsýyla birinci un gelirdi, ikinci de yað gelirdi.

Onun için uncular ve yaðcýlar pek fazlaydý.

- Ýþveren sendikacýlýðýnýn özel bir gündemi var mýydý? Bir vizyona sahip miydi?

Hayýr. 1970’den önce daha ziyade üyelerimizin toplu sözleþmelerini yap-

mayla ilgileniyorduk. Çalýþma hayatýyla ilgili vardý ama çok fazla geliþmiþ

deðildi.

- Yani mesela iþçi-iþveren meselelerinin dýþýnda sendikacýlýðýn bir gündemi oluyor

muydu?

Sendikacýlýk o tarihlerde yeni geliþiyordu. Yani iþçiler de öyleydi, iþveren-

ler de öyleydi. 1970’den öncesi huzursuzluðun baþlamadýðý bir dönemdir. 

“Sendikacýlýk o tarihlerde

yeni geliþiyordu. Yani iþçiler

de öyleydi, iþverenler de

öyleydi. 1970’den öncesi

huzursuzluðun baþlamadýðý

bir dönemdir.”



- 70’li yýllar mýdýr huzursuzluðun dönemi?

Ondan evvelki huzursuzluðun olduðu bir dönem deðildi. Hatta biz yani

deðirmenler o tarihte DÝSK’e baðlýydýk. Baþkan Kemal Nebioðlu’ydu. TÝP

milletvekilliði yapmýþtý. 

Kemal Nebioðlu sol tandanslý bir insandý ama müesseselere tandansýyla il-

gili hiçbir þey sokmamýþtýr. Bir gün Refik Baydur bey telefon etti bana, “Bu-

günkü Cumhuriyeti gördün mü?” dedim “yok” dedi. “Ne yap ne et hemen

bir bak.” dedi. Aldýk baktýk, “Ben Ýsveç’ten gelmiþ çok genç bir iþveren ile

tanýþtým. Eðer bütün iþverenler onun karakterinde, onun insani duygularý

içinde olmuþ olsa idi Türkiye’nin lehçesi çok deðiþirdi.” diyor. Tabii karþý ce-

nahtan birinin beni methetmesi çok doðal bir hadisedir ama iþçi sendikasý-

nýn liderinin hakkýmda böyle bir þey söylemesi beni çok sevindirmiþti. Bu

benim iftihar ettiðim bir noktadýr. 75’ten sonra onlarý ekarte ettiler. Baþka

bir yönetim geldi.

- Halil Tunç’u bile deðiþtirdiler.

Evet, onlarýn hepsi ekarte edildi, baþka bir yönetim geldi. 75 sonrasýna gel-

diðimizde onlar mesela, anlatýrým bazý þeyleri.

- Yabancý þirketler var mýydý o dönemde?

Yabancý pek yoktu o zamanlar.

- Mesela Türkiye’de Nestle vardý ama.

Nestle vardý ama daha yabancý þirketler de pek üye deðildi buraya. Çün-

kü yabancý þirketlerin toplu sözleþmeleri çok yüksek rakamlarda baðlaný-

yordu? Odönemde bizim de iþimize gelmiyordu onlarýn emsal olmasý?

- Bu ilginç bir durum. Sizin hiç davetiniz olmuyor muydu? 

O zaman, mesela Unilever’den biraz çekiniyorduk. Þu bakýmdan çekini-

Kemal Nebioðlu
(d. 1926, Rize - ö. 2006, Ýstanbul) 

Sendikacý ve sosyalist siyasetçi. DÝSK’in kuru-

cularýndandýr ve Türkiye Ýþçi Partisi’nin kuru-

luþunda yer alan 12 sendikacýdan biridir. 12

Eylül 1980’den sonra DÝSK davasýyla ilgili ola-

rak tutuklandý ve  4 yýl tutuklu kaldý.  1962 yý-

lýnda genel sekreterliðine getirildiði TÝP’ten

1965 seçimlerinde Tekirdað milletvekili oldu. 

Meclis’te bir süre Türkiye Ýþçi Partisi Grup

Baþkanvekilliðini de yürüten Nebioðlu, parti

içinde çeþitli görevlerde bulundu. 

12 Eylül darbesini takiben kapatýlan DÝSK’in

1992’de yeniden açýlmasý ile yapýlan büyük

kongresinde Konfederasyon’un Genel Baþ-

kan’lýðýna seçildi.

Nestlé

Nestlé’nin Türk tüketicisiyle tanýþmasý 1875

yýlýnda, dünyanýn ilk bebek mamasýný Türkiye

pazarýna sunmasýyla baþlar. Ýlk yýllarda temsil-

cilikler kanalýyla satýþ yapan Nestlé, 1909 yý-

lýnda Ýstanbul Karaköy’de açýlan ilk satýþ þube-

siyle Türkiye pazarýný yoðunlaþtýrýlmýþ süt ve

çikolata ürünleriyle de tanýþtýrýr. 

1913 yýlýnda Balkan Savaþý gazilerine gýda yar-

dýmýnda bulunan Nestlé, dönemin padiþahý V.

Mehmet tarafýndan devlet teþekkür beratý ile

onurlandýrýlýr. 

Cumhuriyetin kuruluþundan sonra 1927’de

Türkiye’nin ilk çikolata fabrikasýný açar.

Feriköy’de açýlan bu tesiste günde 500 kg ka-

pasiteyle Nestlé çikolatalarýný üretmeye baþlar.

Nestlé, dünyaca bilinen çikolata markalarýnýn

yaný sýra DAMAK ve CHOKELLA gibi ürün-

lerini de Türk tüketicisine sunuyor. 
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yorduk: Bize emsal olmasýn. Yüksek rakamlar veriyorlardý. Onlarýn güçleri

dýþa dayandýðý için çok daha farklýydý. Türkiye’ye ilk geldiklerinde, bu iþe

baþladýklarýnda kâr etmekten ziyade Türkiye pazarý içinde yer almak için

gayret sarf ettiler. Bu yüzden zararýna çalýþtýklarý zamanlar da olmuþtur.

- Bu sendikal faaliyet sorunlarýný nasýl çözüyorlardý?

Onlarý da kendileri, münferit yaparlardý tabii. Ama Türkiye’deki standart-

lara uymuyorlardý. Bir de tabii bunlarý baðlayan uluslararasý þirketin yapýsý

var yani. Mesela Türkiye’deki enflasyonist ortamda yüzde 80 zam yapýyor-

sun ama yüzde 80 zammý nasýl ifade edecek bu adam Almanya’daki fabri-

kasýna?

- Ýcra Kuruluna girdiniz ikinci yýl. Kimler vardý efendim?

Arý Bisküvi üyemizdi. Çok münevver bir insandý, çok sevdiðim bir insan-

dý. Hayattadýr þu anda, vefat etmedi. Çok yaþlý deðildir, 76-77 yaþlarýnda,

benden biraz büyüktür. Firuz Kanatlý vardý, Sabri Ülker vardý yönetimde;

ondan sonra yenileri de geldi. Ýlk seçildiðim Yönetim Kurulunda Orhan

Göker vardý. Ýsmail Sezer vardý.

- Ýsmail Sezer kimdir efendim? Hangi firmadan?

O da bir fabrikanýn temsilcisiydi ama çok uzun senelerdir bir irtibatýmýz

olmadý. Nurettin Baban bey vardý, Alaattin Güner bey vardý. Vefat ettiler.

Alaattin Bey Ýstanbul Deðirmen’in murahhas azasýydý.

- Tekirdað’dan Tarýk Gencer var, tanýr mýsýnýz? Oradaki deðirmenlerle iliþkiniz

var mýydý?  

Tanýrým ama Tarýk Gencer bizim üyemiz deðildi. O zaman Ýstanbul Deðir-

menleri etkiliydi, onlar ufak deðirmenlerdi. Her þey Ýstanbul tarafýndan yö-

netilirdi. Çünkü o zaman tahsise tabi idi ekmek iþi. Yani biz Toprak Mah-

sulleri Ofisi’nden belediyenin verdiði tahsise göre buðday alýrdýk. Ýstan-

bul’un ihtiyacýný biz temin ederdik. O zamanlar Ýl Koordinasyon Komitesi

Firuz Kanatlý 

1932 yýlýnda Eskiþehir’de doðdu. Galatasaray

Lisesi’nden sonra Ýsviçre Cenevre Üniversite-

si’nde iþletme okudu. Dönüþte babasýna ait

olan Gümülcineli Un Fabrikasý’nda çalýþmaya

baþladý. Fabrikanýn ismi sonradan Kanatlý Un

Fabrikasý oldu. 

Dedelerinin Gümülcine’de ilkel taþlý un deðir-

meninden baþlayarak Türkiye’de un fabrikasý-

na uzanan aile geçmiþi ile baðlantýlý iþ yapma

fikri onu önce makarna üretmeye yönlendir-

miþtir. Eskiþehir’deki Þeker Fabrikasý nedeniyle

þekerin kolay bulunabileceðini düþünerek, bir

dostunun da önerisi ile bisküvi iþine girmeye

karar verdi. 

Unilever Türkiye

Türkiye’de 1953 yýlýnda faaliyete baþlayan

Unilever, gýda, dondurma, ev bakým, kiþisel

bakým ve profesyonel gýda sektörlerinde lider

markalarla hizmet veriyor. 

Arý Bisküvi ve Grissini   

Türkiye’de ilk grissini 1950 yýlýnda Arý Grissi-

ni olarak üretilmiþtir. 

Arý, 1980’de bisküvi fabrikasýnda uzun süren

grevden sonra küçülerek devam eden þirketler-

den oldu. 

Halen Seyhan Unlu Mamüller Gýda Ltd. Þti.

tarafýndan üretimine devam etmektedir. 

Arý Bisküvi’nin afiþi ünlü Hollywood yapýmý

Superman filminin içinde de yer alarak ilk gizli

reklamý çýkan firma oldu. 



vardý. O Komite unun ve ekmeðin fiyatýný tespit ederdi. Oraya da Ýstanbul

Deðirmenciler Derneði temsilcisi olarak katýlýrdým. 

- Ýlk girdiðinizde kaç tane üyeniz vardý?  

75 civarýnda idi. 80’lerin sonunda bu rakam 165’e kadar yükseldi. En faz-

la da bu kadar oldu.  

- ANAP Hükümetinden sonra bir gerileme mi oldu?

ANAP’dan sonra gerileme olmadý. ANAP ile ilgili bizim bir gerilememiz

olmadý. Bizim bir tane sýkýntýmýz oldu. Bir tanesi, un ve yað fabrikalarý

önemlerini kaybettiler ve bir kýsmý kapandý, üyelikleri de otomatikman düþ-

tü.

- Niye önemlerini kaybediyorlar?

Neticede önemini kaybetti ve Trakya Deðirmenleri de Ýstanbul’a sevkiya-

ta baþladýlar. Tahsis ortadan kalktý ve dolayýsýyla daha büyük sanayiler dev-

reye girdi. Artýk un ile yað eski önemini kaybetti. Entelektüel dediðimiz in-

sanlar bu sanayiyi býraktýlar.

- Mesela ilk býrakanlar kimlerdi sizin sektörde?

Balat Deðirmeni, bütün Ýstanbul deðirmenleri çünkü Haliç’i zaten Bed-

rettin Dalan yýktý. Biz Haliç’teydik. Ondan evvel 88’de bir yangýn geçirdik.

Bir tek ben kaldým bu iþte. Bu sefer Malkara’da bir fabrika kurduk. Öteki

deðirmenlere, o demin bahsettim iþte, Alaettin Günerler Salih Hacý Salih-

zadeler falan hepsi býraktý. Þark Deðirmenleri de býraktý. Nurettin Baban

vefat etmiþti ama neticede onun tesisi de kapandý. Bir tek Ýttihat Deðirmen-

cilik kaldý.

- Çocuklarý mý istemedi yoksa þartlar mý?

Çocuklarý istemedi deðil. Bir yerde þöyle oldu tabi o entelektüel benim

“Tahsis ortadan kalktý

ve dolayýsýyla daha

büyük sanayiler devreye

girdi. Artýk un ile yað

eski önemini kaybetti.”
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bahsettiðim mesela, ilk bulunduðum devrede Salih Hacý Salihzade, o da Ba-

lat Deðirmeni’nin sahibiydi. Sendikada üyeydi ama yönetime girmedi. 7 li-

san bilen fevkalade entelektüel bir insandý. Vefat etti Allah rahmet eylesin.  

- Görev aldýðýnýz dönemde sendikacýlýkla ilgili neler yaptýnýz?  

Benim iftihar ettiðim bir noktadýr. Gýda kanunu hazýrlanmasý ile ilgili Res-

mi Gazete’de ilan edilmek suretiyle devlet görev verdi. Sanýrým 1987 falan-

dý. Tek baþýmýza deðil tabii komisyonda.

- Daha önce böyle birþey olmuþ muydu?

Hayýr. Benim bildiðim kadarýyla Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle

görev verilen yegâne sendika biziz. Çünkü çok alakadar oluyorduk. Ben ay-

ný zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliði Gýda Sektörü’nün de baþkanýy-

dým.  Bakanlar falan beni gayet  iyi tanýyordu, sendikayý tanýyordu. 

O dönemde Tarým Bakaný Hüsnü Doðan’dý yanlýþ hatýrlamýyorsam. Ama

daha fazla Lütfullah Kayalar ile çalýþtýk. Yani Hüsnü Doðan devrinde bu gö-

rev bize verildi fakat Lütfullah Kayalar ile çalýþmamýzý yaptýk. 

- Türkiye’nin gýda gündemiyle ilgili de farklý tartýþmalarda yer aldýnýz mý?

Bir yerde bütün toplantýlara katýlýyorduk, fikrimizi söylüyorduk. Fuarlar

yapýyorduk, enternasyonel gýda fuarlarý. Gerek CNR’da gerekse TÜYAP’ta

yaptýk.

Þeker ile ilgili oldu. 1995’lerde sanýrým. Þeker konusunda çok aktiftik. Þe-

kerde Glikoz, Früktoz ayrýmý tabiiyeti vardý. Onunla ilgili tahsisler, kota

tartýþmasý vardý. Bizim görüþümüzün þeker fabrikalarýnýn aleyhine bir du-

rum yaratmayacaðýný beyan ediyorduk ve saðladýk.

- Böyle bir gayretiniz oldu ama kota yine de yüzde 10’da kaldý.

Evet. o bile olmuyordu. Vermiyorlardý. Çok büyük problemler vardý. Bir

“Gýda kanunu hazýrlanmasý

ile ilgili Resmi Gazete’de ilan

edilmek suretiyle devlet görev

verdi. Sanýrým 1987 falandý.

Resmi Gazete’de ilan edilmek

suretiyle görev verilen yegâne

sendika biziz. Çünkü çok

alakadar oluyorduk. Ben ayný

zamanda Türkiye Odalar

Borsalar Birliði Gýda

Sektörü’nün de baþkanýydým.

Bakanlar falan beni gayet

iyi tanýyordu, sendikayý

tanýyordu.”



dereceye kadar saðladýk. Sonradan daha deðiþme... Bir ara yüzde 13’lere

çýktý yanlýþ hatýrlamýyorsam.

- Yani bu yabancý þirketlerin geliþiyle, gidiþiyle veya Türkiye’ye giriþiyle ilgili ken-

dinizi bir taraf olarak bulduðunuz bir olay yaþadýnýz mý?

Evet. Ama onu iþveren konfederasyonu kanalýyla yaptýk. Türkiye Ýþveren-

ler Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) yabancý sermayenin gelmesi için her

türlü desteði verdi. Biz de onun bir üyesiydik. Gýda olarak bu iþte ön plana

çýkmadýk tabii. Ýþverenler Konfederasyonu olarak destekledik.

- Sendikaya baþkan seçilmeniz nasýl oldu?

1976 senesinde rahmetli Nurettin Baban felç geçirdi. Nurettin Baban felç

geçirdikten sonra, ben zaten Baþkan vekiliydim, sendikanýn yönetimini ida-

re ettim. Oral bey vardý, Turyað temsilcisi Oral Turanoðlu. Hayatta tahmin

ediyorum.

Hatta genel kurulda, tabii o zaman daktiloda falan liste yapýlýyor, akþam

liste hazýrladýk, ben Nurettin Baban’ý en baþa yazdým. Ýkinci isim benim. 

Sabah baktým yukarýda Nurettin Baban yok. “Allah Allah...” dedim...

“bunlar daktiloya doðru düzgün çekemediler” falan… Baktým aþaðýya biri-

sini ilave etmiþler.

“Yahu ne yaptýnýz?” “Efendim biz akþam toplantýk, siz zaten yöneticisiniz,

baþkan olmanýza karar verdik.” dediler. Ben de dedim ki: “Bakýn, Nurettin

Baban’ý baþa yazarsýnýz veya beni de silersiniz.” Hemen Nurettin Baban’ý

yazdýk baþa. 

- Oðuz Bayraktar’dan sonra Avukat Sema Serçe’yi genel sekreter yapmýþsýnýz. Ge-

nellikle bu tür yerlerde erkek devam ederken, o gelenek sürer. 

Benim þahsi kanaatim heyetin içinde yani çalýþanlar arasýnda en deðerli, bu

iþi en iyi yapan Sema haným olarak gördüm, Sema hanýmý teklif ettim, yö-

TURYAÐ

1916 yýlýnda Ýzmir Turan semtinde Ýngiliz ser-

mayesi ile kurulan küçük bir yaðhanenin deva-

mý olan Turyað, 1918 yýlýnda Emlak Dairesi ta-

rafýndan devralýndý. 10 yýl süre ile özel þahýsla-

ra kiralanan Turyað, 1928’de bir Alman þirke-

ti, 1929’da ise bir Ýngiliz þirketi tarafýndan sa-

týn alýndý.   

1938’de yýlda 500 tonu bulan zeytinyaðý ve

2 bin 500 tonluk küspe ihracatý yapýyordu.  

1957’de sermaye artýrýmýna giden Turyað’a Ya-

pý ve Kredi Bankasý ortak oldu. 1994 yýlýnda

ise Yapý Kredi Bankasý, elindeki hisseleri Hen-

kel’e devretti. 1996’da Türk Henkel yönetimi-

ne geçen Turyað’ýn merkezi Ýstanbul’a taþýndý. 

2007’de Çallý Gýda ve Arý RafineYað A.Þ.  kon-

sorsiyumu ile Henkel’den devralýnarak tama-

men yerli sermayeye geçti. 2008 yýlýnda krize

raðmen yatýrýmlarýný tamamlayarak Ýzmir Tu-

ran semtinden Balýkesir’deki modern tesisleri-

ne taþýndý. 
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netim kurulu da ittifakla kabul etti. Zaten daha önce iyi bir deneyimi var.

Bir de yasalara ve mevzuata da hakim. O açýdan da önemli.

- Peki giderken niye engel olmadýnýz efendim?

Mani olmadýk, onun da bazý sebepleri var arkasýnda. 

- Pazarlýk unsuru yapýlmýþ sanýrým bir ara...

Hayýr, pazarlýk unsuru falan deðildi. Maalesef bizim Türkiye’deki insanlar

yeterli derecede art niyetli, dedikodu yapmak bir baþarý gibi gözüküyor hiç-

bir sebep olmaksýzýn. Sema haným hakkýnda da bir sürü huzursuzluklar ya-

ratýldý. O neticede de Sema hanýmýn o gün için ayrýlmasý daha uygun gibi

düþündük. Hem Sema Haným için de.

- Bir de Adanalýlar onun gitmesini istemiþ?

Ýþte orada da Cabbar Bey diye bir zat vardý. O Cabbar bey genel sekreter-

liðe göz koydu, arkadan kulisler yapmaya kalktý. Artýk boyutlarýný söyle-

mek istemiyorum.

- Orada mesela ayrý bir sendika kurmuþlar.

Prensipte þu noktayý söyleyeyim: Ben kimsenin aleyhinde konuþmayý sev-

mem bir, ikincisi dedikodu yapmayý da sevmem.

Genel sekreter olmaya çalýþtý. Dolayýsýyla Sema Haným ile ilgili ihtilaflar

çýkardý. Bazý iftiralar ortaya geldi. Çok çirkin laflar ortaya geldi. Çok sýkýn-

týlý günler geçirdik açýkçasý. Adana’dan birkaç kiþiyi de ikna etti. O anda

grup sözleþmesi de yapýyorduk. O halde kalkýp da bir bölgeyi ayýrabilme

þansý yok grup sözleþmesinde. Adanalýlar ayrýlmaya kalktýlar. Bunlar da

Adana temsilcimizdi. Gitti imzaladý bizden müsaade almadan. Ondan son-

ra da toplu sözleþmesi bittiði için Adanalýlardan birkaçý ayrýldý. Ayrý bir sen-

dika kurdular. Tabii hiçbir þeye muvaffak olamadýlar. O sendika da çok ký-

sa zaman zarfýnda kapandý.

“Türkiye Ýþverenler

Sendikalarý Konfederasyonu

(TÝSK) yabancý sermayenin

gelmesi için her türlü desteði

verdi. Biz de onun bir

üyesiydik. Gýda olarak bu

iþte ön plana çýkmadýk tabi.

Ýþverenler Konfederasyonu

olarak destekledik.”



- Genel sendikacýlýk olarak nereye gidiyor, ne yapýlmasý lazým?

Þimdiki TÜGÝS yönetimini çok baþarýlý buluyorum. Bu methiyeyi yapar-

ken bugün tatbik ettikleri sistem bugüne göre fevkalade baþarýlý. Yani ne

yapýyorlar? Bir kere toplu sözleþmeden uzak duruyorlar bir yerde, çünkü þu

anda iþçilerle ilgili büyük bir problem yok. Türkiye’nin iþçi ve iþveren baký-

mýndan barýþ içinde olduðu bir dönemi yaþýyoruz. 

Eðer iþveren-iþçi barýþý bu þekil devam edecek olursa bizim sendikanýn ile-

riye sürmüþ olduðu tatbik fevkalade baþarýlý devam eder. Ancak yine 80 ön-

cesine dönersek iþçi ve iþveren münasebetlerinde, krizler ortaya gelirse sen-

dika bugünkü durumunu devam ettiremez. Mecburdur hadisenin içine

dâhil olmaya. Hadisenin içine dâhil olmazsa zaten sendikalýk hüviyeti kal-

maz. Yani bir iþveren sendikasý hüviyeti olmaz. Çatýþma baþlarsa, iþçi ve iþ-

veren arasýndaki münasebette gerginlik baþlarsa, iþçi ve iþveren sendikalarý

karþýlýklý hasmane hareketlere baþlayacak olurlarsa bizim iþveren sendikasý

da olaya dahil olmak mükellefiyetindedir. Olmam derse zaten sendikada

kimse kalmaz, çünkü sendikanýn hüvviyeti ortadan kalkar. Sendikal faali-

yetler ön planda olmak mecburiyetinde.

- Muhtemel bir çatýþmayý önleyici neler yapabilir?

Hiçbir þey yapamaz. TÜGÝS de yapamaz iþveren konfederasyonu da yapa-

maz (TÝSK de yapamaz). Niçin yapamaz? Çünkü olan hadise iþverenlerin

tutumundaki bir hatadan dolayý olmuyor. siyasi ve toplumsal konjöktürden

kaynaklanýyor. Toplumsal konjöktür dolayýsýyla hadiseler çýkýyor.

“Þimdiki TÜGÝS

yönetimini çok baþarýlý

buluyorum. Bu methiyeyi

yaparken bugün tatbik

ettikleri sistem bugüne göre

fevkalade baþarýlý. Þu anda

iþçilerle ilgili büyük bir

problem yok. Türkiye’nin

iþçi ve iþveren bakýmýndan

barýþ içinde olduðu bir

dönemi yaþýyoruz.”
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- Ýhtilaf konularý oldu mu yönetiminizde?

Yönetimde ihtilaf konusu diye bir þey olmadý. Ayrýldýðým güne kadar hiç-

bir ihtilaf konusu görmedim. Yalnýz þu oldu: Grup Sözleþmesi’nden dolayý

çok sýkýntýyla karþý karþýya kaldýk. 

Küçülme sebeplerimizden bir tanesi, söylediðim gibi yað ve un fabrikala-

rýnýn kapanmasýdýr. Ýkincisi de  Grup Sözleþmesi’dir. Þunu da söyleyeyim:

Grup Sözleþmesine ben baþkan olarak taraftar deðildim.

- Kimler taraftardý Grup Sözleþmesi’ne?

Baþta Sabri bey olmak üzere, Sabancý ve Ülker çok taraftardý. O zaman ye-

ðeni Faruk bey de Sabri bey’den ayrýlmamýþtý. O da taraftardý. Sendikanýn

çok güçlü olduðu dönemdir. 

Tarabya’da bir toplantý tertipledim. Orada, “Hiç olmazsa 4’e bölelim.” de-

dim.  Baþkan olarak aðýrlýðýmý koydum. Çünkü ufak üyeler var, kuvvetli

üyeler var. 4 gruba çýkarttýk ama buna raðmen yine grupta sýkýntý oldu. 

Bu devam etti. Ondan sonraki dönemde grupta Hak-Ýþ ile yaptýðýmýz top-

lu sözleþmede Necati (Çelik) Bey bunu yapmak istemedi.  Ama onun altýn-

daki kiþi yaptý. Bir yerde ihtilaf oldu, Turyað’da, Ülker’de ve Ankara Deðir-

mencilik’te grev baþladý. 

Ýmren Aykut Çalýþma Bakanýydý. Ýmren Haným bana telefon ederek dedi

ki: “Nazým Bey, sizinle görüþmek istiyorum. Necati Bey’ide çaðýracaðým bu

meseleyi halletmeniz için. Þu uçakla geliyorum.” dedi. “Memnuniyetle” de-

dim. 

Sonra haber geldi, Bakan sizi uçakta bekliyor, diye. Gittim uçaða, hatta

yanýna müsteþarý oturtmadý, beni oturttu. Ben yine demokratik bir iþlem

yaptým. O demokratik iþlem de, bütün üyeleri de çaðýrdým yani ilgili mer-

cileri. Sabri Ülker bey de vardý. Onlar da geldiler. Sabri Bey kendisi fabri-

kasý için grevi halletmiþ, anlaþmýþ.
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Ülker sendikadan ayrýlýyor

“Küçülme sebeplerimizden

bir tanesi, söylediðim gibi

yað ve un fabrikalarýnýn

kapanmasýdýr. Ýkincisi de

Grup Sözleþmesi’dir. Grup

Sözleþmesine ben baþkan

olarak taraftar deðildim.

Baþta Sabri bey olmak

üzere, Sabancý ve Ülker çok

taraftardý. O zaman Yeðeni

Faruk bey de Sabri bey’den

ayrýlmamýþtý. O da

taraftardý. Sendikanýn çok

güçlü olduðu dönemdir.”



- Nasýl oluyor, Grup Sözleþmesi yapmýyor musunuz?

Yapýyoruz ama anlaþmýþ. “Öbürleri anlaþamadý, ne yapayým…” Yakup

(Tahincioðlu) Bey’i de götürdüm baþkan vekili olarak. Yakup Bey fenalýk

geçirdi. Toplantýyý ben idare ediyorum, kimse konuþmuyor sendika adýna.

Yine de sýkýntý duydu bundan. Bir yerde ben de baktým, çok sýkýþýk durum-

da kaldým. Turyað’a biraz taviz vereyim de bu iþi bitireyim, diye düþündüm.

Yani beraber anlaþalým. O sýrada Hak-Ýþ de “Turyað’da biz hazýrlýklý deðiliz”

demezler mi?

- Ne demek o?

Hazýrlýklý deðiliz, bugün yapamayýz bu iþi, daha hazýrlanmadýk. Sabri Bey

anlaþmýþ öbür tarafla. Müþkül vaziyette kaldýk.  Beri tarafta Sabri Bey ýsrar

ediyor. 

- Bir an önce anlaþma yapayým da iþime bakayým diyor, herhalde?

Beyefendi, 2-3 gün daha bekleyelim de þu iþleri halledelim salý günü. Ým-

ren Haným dedi ki: “Müsaade ederseniz baþkanla özel görüþmek istiyorum,

toplantýya biraz ara verelim.”

“Nazým Bey” dedi, “Ben sizi davet ettim. Ama þimdi sizi kendi üyeleriniz

çok sýkýntýlý duruma soktular. Ben, ‘bugün iþim çýktý baþka bir toplantýya

gitmek mecburiyetindeyim.’ diyeceðim. Salý gününe bu toplantýyý teyid

edeceðim. Siz de Salý’ya kadar bir þey yapýn”. 

Girdik tekrar. Ýmren Haným, bunlarý dedi ama Sabri Bey “hayýr” dedi ne-

ticede. Çok zor vaziyette kalýnca toplanýp terk ettik. 

Tabii bana karþý herkesin sevgisi olduðu için bana bir þey demedi ama Tur-

yað’ýn temsilcisi Yakup Bey’e “Böyle olur mu?” falan dedi. Yakup Bey’in de

tabii caný sýkýldý. Neticede uçaða bindik döndük Yakup Bey ile beraber. 

Ülker anlaþmaya vardý. Bunu esasýnda ben anlatmak istemezdim. Sabri

“Turyað’a biraz taviz

vereyim de bu iþi

bitireyim, diye

düþündüm. Yani beraber

anlaþalým. O sýrada

Hak-Ýþ de “Turyað’da

biz hazýrlýklý deðiliz”

demezler mi?”
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Ülker’in hatýratý yayýnlanacak. Salim Uslu Bey bunu anlatmýþ, 

Ondan sonra Genel Sekreter Sema haným aradý, “Sabri bey sizinle görüþ-

mek istiyor.” dedi. “Memnuniyetle.” dedim, sendikaya geldim. Sabri Bey de

geldi. Sabri Bey dedi ki: “Baþkan, dedi bunu sizin kadar bilen tek kiþi yok-

tur.” “Aman beyefendi teveccühünüz...” falan dedim. “Siz niçin bu toplu iþ

sözleþmesini veto etmediniz?” dedi. 

- Baþkan’ýn veto etme hakký var mý?

Vallahi, var mý yok mu meselesi tartýþýlýr ama baþkan veto edebilir belki.

Bizim tüzüðümüzde, baþkan veto ederse o karar geçmez, diye bir þey yok.

Ama baþkan baþkandýr. Baþkan veto ederse kimse sesini çýkarmayabilirdi. 

“Sizin bunu veto etmeniz lazým. Veto etseniz kimse aðzýný açamazdý” dedi.

“Aman Sabri Beyefendi, ben demokratik bir insaným, sizler ihsal ettiniz bu

grup sözleþmesini, kabul ettim.” dedim. Ondan sonra Sabri bey dedi ki:

“Nazým bey hiç çekinme. Sen buraya çok lazým bir insansýn neticede. Saðol,

sendikada her þeyi götürüyorsun. Biz burada 3 kiþi de kalsak ben buraya her

türlü desteði veririm.” 

Ben demokrasinin içindeyim, yönetime getirdik bu mevzuyu, siz böyle ka-

rar verdiniz. Benim veto etmem doðru olmaz. Kaldý ki benim yönetim ku-

rulumdakilerin hepsi kendi iþveren. “Bu toplu iþ sözleþmesinin manasýz ol-

duðunu ben de gördüm, kaldýralým.” dedi.

Grup Sözleþmesini kaldýrdýk. Zaten ben istemiyordum ama bazýlarý o  yüz-

den 6 aylýk sözleþme yaptý, 6 ay sonra bir daha toplu sözleþme yapma mec-

buriyetinde kaldý çünkü tarihleri birleþtirdik. Tekrar huzursuzluk oldu, “Bi-

zim yaptýðýmýz fedakarlýk ne olacak” þeklinde.  

Ondan sonra baþladý bu sefer laflar çýkmaya. Ben tabii her þeyi takip edi-

yorum. Ýþte “Nazým Bey çok saygýlý insan ama Sabri Bey’in çok tesiri altýn-

da kalýyor. Sabri Bey ne derse onu yapýyor.” þeklinde dedikodular çýktý. Bir-

kaç kiþi yüzüme de söyledi: “Sabri Bey’i siz çok tutuyorsunuz.” diye. Dedim
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“Grup Sözleþmesini

kaldýrdýk. Zaten ben

istemiyordum ama bazýlarý o

yüzden 6 aylýk sözleþme

yaptý, 6 ay sonra bir daha

toplu sözleþme yapma

mecburiyetinde kaldý çünkü

tarihleri birleþtirdik.”



ki: Bakýn, Sabri Bey’i çok tutuyorum diye birþey yok ama Sabri Bey çok ze-

ki bir insan, çok deðerli insan. Bazý konularda da beni ikna etmiþ olabilir

ama ben bunu ikna ettiði için yapmýþýmdýr.” 

Derken bir gün Yönetim Kurulu toplanacak. Yönetim kurulu þahýslardan

teþkil ediliyor. Müesseseler üye oluyor ondan sonra þahýslar yönetim kurulu-

na geliyor. Þimdi eðer yönetim kurulunda beyefendi varsa, baþka birisini

yollayamaz. Genel Sekreter Mustafa Bey o sýrada. Dedi ki: “Beyefendi, Sab-

ri Bey personel müdürü Bayram Bey’i yolluyor.” Yahu Bayram Bey’in o top-

lantýya katýlmasý uygun bir þey deðil. Çünkü yönetim kurulu þahýslardan

oluþur. 

- Gözlemci olarak katýlmasý uygun deðil miydi?

Hayýr. Gözlemci diye bir þey yok. Hayýr, yok. Dedim ki: “Bu olmaz.” Ya-

kup Bey çok heyecanlandý sað olsun. Dedi ki: “Sabri Bey bu sefer de istifa

eder.” “Ne yapayým, yapacak bir þey yok.” dedim, prensip olarak almadýk.

Ondan sonra bu sebepten dolayý Sabri Bey ayrýldý sendikadan. Yani o kadar

“destek vereceðim” dediði halde. Yýl ise 1993 falan.  

- Onunla birlikte ayrýlan oldu mu?

Onunla birlikte kimse ayrýlmadý ama o arada iþte bu sendika ufalmaya

baþladý maddi þartlardan dolayý. O grup sözleþmesiyle kaybettiðimiz üyeler

vardý. Tabii para olmayýnca… Mesela benim yukarýda ekonomi bölümüm

vardý ayrýca. Üyeler azalýnca tabii para sýkýntýsý oldu.

- Ama güçlü olduðunuz dönemlerde bir tasarrufunuz olmadý mý?  

Bir noktayý söyleyeyim. Bir yerde orada benim de bir hatam var, onu da

söyleyeceðim. Çok güçlü oluyoruz, sendika büyüyor, 79. Bilhassa 79, 80,

85. O hadiselerin olduðu dönemler. Çünkü herkes sendikaya muhtaç…

Evet, herkes üye oluyor, o arada büyüyoruz. Ýþte burayý aldýk (TÜGÝS’in Be-

yoðlu’ndaki ofisini kastediyor), üst katý aldýk. Bir yerde ben Halit gibi (Ha-

lit Narin’in Tekstil Ýþverenleri Sendikasý’na atýfta bulunuyor) yapmadým

“Onunla birlikte kimse

ayrýlmadý ama o arada iþte

bu sendika ufalmaya

baþladý maddi þartlardan

dolayý. O grup

sözleþmesiyle kaybettiðimiz

üyeler vardý. ”



Nazým Düzenli

açýkçasý. Belki yapmam lazýmdý. O arada çok büyük bir para alabilirdim, al-

madým. Yani ihtiyaç kadar para aldým.  

- Halit Bey’in aidatlar ve sizin aidatlarýnýz nedir?

Halit Bey’in aldýðý aidat, benim aldýðým aidatýn 25 mislidir. Bir fabrika-

dan aldýðý. 100 kiþilik fabrikadan aldýðý, benim 100 kiþilik fabrikadan aldý-

ðýmdan 25 kat. Bizde zaten iþçiye göre aidat yok; bir tavan var, bir taban

var. 25 bin kiþi bile çalýþtýrsanýz o tabanýn ilerisi yok. Þimdi yine aynen de-

vam ediyor. Yani Genel Kurulda yine ayný karar verildi, bugün de yine ay-

ný þekilde devam ediyor. Biz þu anda en fazla 12 bin 200 lira alýyoruz. 

- Biz hata olarak görmüyoruz ama “hatam” dediðiniz baþka olaylar var mý?

Bir yerde kalkýp da hata diye mutlaka þey yapamayýz ama esasýnda insan-

cýl bir davranýþtýr. Benim eðitimim, benim karakterim hiçbir kimseyi istis-

mar etmemek. “Niye ihtiyacýmýz olmayan parayý alalým” düþüncesi içinde

olan insaným. Sonuç olarak hadiseye seneler sonra baktýðýmda bunu bir ha-

ta olarak görüyorum. O an için hata olarak düþünmedim. O zaman da be-

nim bu insani duygularýmý herkes teþvik etti. 

- Sendika mý yapardý bu tahsisleri?

Hayýr. Deðirmenciler Derneði. Salih Bey de baþka bir yeri ararken yanlýþ-

lýkla bizim yazýhaneyi aramýþ. Münir bey vardý benim rahmetli Satýþ müdü-

rüm, o açýyor telefonu, tabi sekreteri falan yollamýþtýk. Arýyor iþte “Yahu ne-

resi orasý” falan... “Orada ne yapýyorsunuz?” “Ýþte efendim, Nazým Bey tah-

sisleri yapýyor.” “Ver Nazým Bey’i” “Yahu ne yapýyorsun gecenin 11’inde?”

dedi. “Vallahi efendim, deðirmenlerin buðday alabilmesi için ben geceden

hepsini hazýrlýyorum.” dedim. “Bu ne iþi?” dedi. “Þeref iþi.” dedim. Bir ku-

ruþ yok, yani para mara almýyorum.

- Bunu yap diye tahkik eden yok?

Yok, hayatýmda hiçbir þeyi de parayla yapmadým, bedava yapmýþýmdýr.
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“Bir yerde ben Halit

(Narin) gibi  yapmadým

açýkçasý. Belki yapmam

lazýmdý. O arada çok

büyük bir para alabilirdim,

almadým. Yani ihtiyaç

kadar para aldým.” 



- Un sektörünün eski konumunu kaybetmesiyle birlikte baþka sektörlere girmeyi

düþünmediniz mi?

Bir ara Besler Bisküvi fabrikasý ile ortak olmak durumumuz oldu. Yýl

1985. O iþe de biz atýlalým, dedik. Orada baþka türlü bir problem oldu,

ayrýlmaya mecbur kaldýk.

- Yönetimde deðildiniz herhalde?

Yönetimdeydik tabii. Bir problem oldu kendi aileleri içinde, bahsetmek

istemiyorum. O þahýs vefat etti. Kumarla ilgili, ondan dolayý iþte bina üzer-

ine birþeyler oldu falan. Bahsetmek istemiyorum, tatsýz bir olay.

- Yani siz unculuktan, bisküviciliðe niyet ettiniz ama geçemediniz?

Evet, ama olamadýk.

- O da bir kader yani.

O transformasyonu ben þahsen yapma niyetine girdim.

- Yani sektörel yeniden yapýlanmaya, çünkü prodüktivite merkezinde de yönetimdey-

diniz. Sektörel olarak bütün bu kendi sektörünüzü veya gýda iþ kolundaki diðer sek-

törleri yeniden yapýlanma konusunda sendikanýn bir faaliyeti oldu mu?

Bir de þu var: Tabii un sanayi o devrelerde artýk ilkel sanayi haline geldi.

Ayrýca maddi olanaklar da çok fazla iyi deðildi. Bir ara biz yangýn geçirdik-

ten sonra Eti ile ortak olma durumumuz vardý.

- Hangi yýldý?

1983.  Firuz (Kanatlý) Bey çok istedi. O dönemde bizim maddi þartlarýmýz

elvermedi. Ben de arzuladým ama maddi þartlarýmýz elvermedi.

- Ortak olsaydýnýz belki de Ýstanbul’a fabrika kuracaktý. Daha hýzlý büyüme

“Undan bisküvite geçemedik”

“Tabii un sanayi o devrelerde

artýk ilkel sanayi haline

geldi. Ayrýca maddi

olanaklar da çok fazla iyi

deðildi. Bir ara biz yangýn

geçirdikten sonra Eti ile ortak

olma durumumuz vardý.”



Nazým Düzenli

imkaný saðlayacaktý.

Evet, olsaydý belki olurdu. Ama dediðim gibi un sanayindeki birikim de

öyle çok büyük bir rakam deðildi. Biraz da o bahsettiðiniz transformasyonu

yapamayýþýmýzýn sebebi budur.

- Sermaye birikiminiz yoktu? Peki, insan birikimi, insan kaynaklarý nasýldý?  

Ýnsan kaynaklarý iyiydi de; onlar ayrýldý yani onlarýn çocuklarý bu iþe

devam etmek istemediler.  
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Kent Gýda’nýn Kurucusu



Yakup Tahincioðlu’nun doðduðu 1933 yýlýnda Mardin, tahminlerden öte

bir yokluk içindeydi. Dedesinin asýl iþi deri imalatýydý. Babasý önce susam ti-

caretine girdi. 1926 yýlýnda hazýr bir susam imalathanesini alarak tahin üre-

timine baþladý. Aile soyadý da tahin üretiminden geliyor. 

Öyle ki susamýn yaðýný çýkarmak için makine yoktu. Zaten çevrede su de-

ðirmeni olacak þartlar da yoktu. Hayvanlar veya çocuklar deðirmen taþýný

çeker susam yaðý elde edilirdi.

Kalabalýk bir ailenin çocuðuydu. 9 kardeþ olmasýna raðmen ilk ve orta-

okulu Mardin’de, liseyi de Diyarbakýr’da okudu. Çünkü Mardin’de lise yok-

tu. Boþ zamanlarýnda ve tatillerde ailesine yardým ediyordu. 

Yakup Bey, ailesi hakkýnda bilgi verirken o döneme ait de çarpýcý detaylar

veriyor: “Babam bir tahin fabrikasýný birisinden aldý, bilemiyorum kimden.

Onu geniþletti, büyüttü. 1938 yýlýnda imalathaneye dizel motor getirtti. O

zaman deðirmen hayvanlarla çalýþtýrýlýyordu. Hayvan dönüyordu öyle, yaðý-

ný öyle çýkarýyordu. Ezilerek yapýlýyordu. Dizel motor getirtti Adana’dan ve

biraz daha teknolojisini ilerletti.”

1938’de babam aðabeyim Ýbrahim’le beraber bu iþi yaparken, elektrik

Mardin iline ancak 1942 yýlýnda geldi. Mazotla çalýþýyordu. 

“Þimdi bakýnýz, Mardin’e 1942 yýlýnda elektrik geldiði zaman, þehre yal-

nýzca aydýnlatma için elektrik veriliyordu. Sanayi için güç olarak verecek ta-

kati yoktu. Jeneratörle üretiyordu. Yani þimdi bakýnýz, dizel motor deyimi-

ni kullanýrken, jeneratör deðil, niçin? Jeneratör kendisi elektrik üretiyor. Siz

elektrik üretmiyorsunuz. Siz enerji üretiyorsunuz ve kasnaklarla, aktarma

cihazlarýyla…”

“Bakýnýz, ben bunlarý yaþayan bir kiþi olarak ve iþe baþladýðým tarihteki

Türkiye’nin ekonomik durumunu, kota sistemini, döviz sistemini çok yaki-

nen yaþamýþ bir kiþi olarak þu anda Türkiye’ye bakýyorum, hayret ediyorum

ve çocuklarýmý, torunlarýmý kýskanýyorum. ‘Aman ya rabbi, ne günlere gel-

dik, ne güzel günler.’ diyorum.” 

Ailesi doktor olmasýný istiyordu!

“Bakýnýz, ben bunlarý

yaþayan bir kiþi olarak ve

iþe baþladýðým tarihteki

Türkiye’nin ekonomik

durumunu, kota sistemini,

döviz sistemini çok yakinen

yaþamýþ bir kiþi olarak þu

anda Türkiye’ye bakýyorum,

hayret ediyorum ve

çocuklarýmý, torunlarýmý

kýskanýyorum.”
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Bu yýllarda hoþ bir tesadüf oldu. Aðabeyim Ýbrahim, “Gel.” diye bana ses-

lendi. Baktým maðazada yedek subay elbisesiyle bir misafir var. “Gel, seni

tanýþtýracaðým. Yakýnda Ýstanbul’a gidiyorsun, bu deðerli bir dostumuzdur.”

Tanýþtýðým kiþi, Diyarbakýr’da yedek subaylýk hizmetini yapan Sabri Ül-

ker’di. Boþ vakitlerinde çevredeki müþterilerini ziyaret ediyordu.

Yakup Bey’in hayatýnda bu tanýþma onun kaderini de çizen bir olaydýr.

Çünkü Ýstanbul’a öðrenci olarak geldiðinde sýkça Ülker’in Sirkeci’deki ofisi-

ne uðruyor ve onlardan mal alýyordu. Bu samimi iliþki, Tahincioðlu ailesi

bisküvi üretimine girmesine raðmen hiç kesilmedi. 

Lise bitince ailesi onu doktor olmasý için 1953’te Ýstanbul’a gönderdi. Týp

fakültesine alýþamadý. Bir yýl sonra býrakýp Sultanahmet’teki Ýktisadi Ýdari

Bilimler Akademisi’ne kaydýný yaptýrdý. Öðrenci olarak okurken diðer taraf-

tan da Rum bir ailenin þirketinde muhasebe kayýtlarýný tutuyordu. 

Bir taraftan da ailenin iþi için gerekli ürünlerin tedarikinde bulunuyordu.

Ailesi ve aðabeylerinin hiç ilgisi olmamasýna raðmen bisküvi ticaretine baþ-

ladý. Bir taraftan Ülker’e diðer taraftan da baþka bir bisküvi üreticisinin ya-

nýna gidip gelirken bu iþi öðrendi. 

Daha okul devam ederken Kasýmpaþa’da küçük bir imalathane açtý ve bis-

küvi üretimine tek baþýna baþladý. Daha sonra aðabeylerini çaðýrdý ve Þiþli

Bomonti’de ilk fabrikalarýný 1955 yýlýnda kurdular. 

Kasýmpaþa’da imalathane kolay kurulmadý. Tahincioðlu, zorluklarý anla-

týrken sadece yokluklara deðil, bürokratik kargaþaya da dikkat çekiyor:

“Ben imalathaneyi kurmaya1954, fiilen üretime de 1955’te baþladým. Atöl-

yeyi kurmaya baþladýðýmda gördüm ki makine yapmak inanýlmaz zor bir

uðraþ. Örneðin bir bisküvi fýrýný yapacaksýnýz, sac lazým size. Sac almaya gi-

diyorsunuz, bulamazsýnýz. Sermeneciler Çarþýsý, Perþembe Pazarý bir diðer

ismi. Perþembe Pazarý’na gidiyorsunuz, arýyorsunuz saç yok.” 

“Bir de baktým birisi beni arkada herhalde takip ediyor. Dedi ki: ‘Ne arýyor-

sun?’. ‘Sac.’ dedim. ‘Peki bende var, ver parayý’ dedi. Adamý tanýmýyorum, na-
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Baktým maðazada yedek

subay elbisesiyle bir misafir

var. “Gel, seni tanýþtýracaðým.

Yakýnda Ýstanbul’a gidiyorsun,

bu deðerli bir dostumuzdur.”

Tanýþtýðým kiþi, Diyarbakýr’da

yedek subaylýk hizmetini

yapan Sabri Ülker’di.

“Atölyeyi kurmaya

baþladýðýmda gördüm ki

makine yapmak inanýlmaz zor

bir uðraþ. Örneðin bir bisküvi

fýrýný yapacaksýnýz,  sac lazým

size. Sac almaya gidiyorsunuz,

bulamazsýnýz.”



sýl para vereyim. Hemen tahmin ettim. Bulunduðum yerin tam yakýnýnda.

Orada ben sac olduðunu tahmin etmiþtim. Sormuþtum ‘yok’ demiþti bana.” 

“Girdim, ‘Bu adamda sac varmýþ, para istiyor verebilir miyim buna?’ diye

sordum. ‘Ver, korkma.’ dedi. Sistem böyle çalýþýyor demek. Dönüp adama ‘Ne

kadar istiyorsun?’ dedim. ‘Þu kadar para...’ Vermek zorundasýn, baþka seçene-

ðin yok. ‘Senin adresin nedir?’  diye sorup adresimi aldý ve ‘Peki, git.’ dedi.”

“Bakýn, Türkiye’yi bugün tanýyabilmeniz için bunlarý anlatýyorum. Kasým-

paþa’dayým bekliyorum. Hava karardý, at arabasýyla sac geldi. Fatura yok.”

“Bu bahsettiðim 1954’te. Yeni baþlangýçta. Demokrat Parti yeni iktidara

gelmiþ 1. devre, 2. devre seçimi kazanmýþ. ‘Serbest pazar ekonomisini baþ-

latacaðým’ diye aþýrý derecede bütçe toparlanamadý. Türkiye’nin ihtiyaçlarý

o tarihte, harpten yeni çýkmýþ gibi. Bir Türkiye düþünün, ihtiyaçlar çok aþý-

rý derecede. Serbest pazar ekonomisi deðil, karma ekonomi adý altýnda bir

sistem. Devletçilik mi, serbest pazar mýdýr belli deðil. Karma ekonomi, adý

üstünde.” 

“Nasýl istersen öyle yorumlayabilirsin. Öyle bir devredeydik. Kota sistemi

vardý. Ýthalat yapacaksýn, makine ithal edeceksin. Kota var. Sanayi odasýna

gidiyorsun, defterleri gösteriyorsun. 4 kýstas var: Fiili kapasite, fiili üretim,

teori kapasite, kapasite raporuna göre çalýþtýrdýðýn iþçi ve verdiðin vergi.

Kriterdir bunlar hep. Onun sonrasýnda istediðiniz ürünün ithalatý için döviz

tahsis edecekler. Diyelim ki bir selefon ithal edeceksin. 10 bin dolar istiyor-

sun, bin dolar veriyorlar sana. Ýstanbul Sanayi Odasýna bir kota verilmiþ. Bu

raporla birlikte Ankara’ya kadar belge gidiyor. Odalar Birliði (TOBB) de

bunu kýrpýyor. O zaman Ticaret Bakanlýðý vardý. Sanayi Bakanlýðý ile birleþ-

tirilmemiþti. Ticaret Bakanlýðý’nda Ýstanbul Sanayi Odasý’nýn verdiði size

1000 dolarlýk belge, ticaret müsaadesi 100 dolara iniyor.”

“Ýhtiyacýnýz 10 bin dolar. 10 bin dolarlýk mal istiyorsunuz, 10 bin dolar-

lýk mal sipariþ geliyor. Merkez Bankasý’nýn size tahsis ettiði 100 dolarlýk pa-

rayý yatýrýyorsunuz teminatýyla birlikte. Döviz, Merkez Bankasý’ndan da ba-

zen 6 ay, 7 ay sonra transfer edilir. Siz ne yapýyorsunuz? 10 bin dolarý kara-

Kota sistemi vardý. Ýthalat

yapacaksýn, makine ithal

edeceksin. Kota var. Sanayi

odasýna gidiyorsun, defterleri

gösteriyorsun. Diyelim ki bir

selefon ithal edeceksin. 10 bin

dolar istiyorsun, bin dolar

veriyorlar sana.
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borsadan satýn alýyorsunuz. O gün 2.08 dolara eþitti 1 Türk Lirasý. 15 lira-

dan karaborsadan alýyorsunuz. Bakýn, olaya bakýn! Gidiyorsunuz karaborsa-

ya; adamý bulurken bir problem, gidip gitmeyeceði baþka bir problem olabi-

liyor. Hep bu itimat üzerine dönüyordu. Belirli bazý kiþiler bunu yapýyordu.”

“Þimdi mal gümrüðe geldi, ithal edeceksiniz. Sizin elinizdeki fatura 100

dolar. Bir Fiyat Kontrol Dairesi var, oraya göndereceksin. Fiyat kontrolden

geçmek için belli bir masraf ister, onu da ödeyeceksin. Çekeceksiniz ve def-

terinizde siz 100 dolar yazacaksýnýz. “Maliye Bakaný ne yapsýn?”

“Gidip söylüyoruz bunu aynen. ‘Baþka çözüm yolu yok’ diye. Örneðin biz

sanayi odasýnda çok iyi bir sanayici sýnýfýnda deðildik. Gidip istediðimiz an-

larda hep ‘zaten ilaç alamýyorum hastama, tankým yedek parça getiremiyor.

Sen gelmiþsin bana selefon ithal edeceksin, bilmem ne alacaksýn. Bu nasýl

olur?’ diye kovarlardý.”  

“Þiþhane’de Bankalar Caddesi’nde Burla Biraderler vardý. Elektrik motoru

ithal etmiþ, yani dinamo dediðimiz þeyi ithal etmiþ ve ihtiyaç sahiplerine da-

ðýtýlacak. Ýhtiyaç sahiplerini kim tespit edecek? Sanayi Odasý. Sanayi Oda-

sý’na müracaat etmen þart, belge vermek onlarýn yetkisinde. Mutlaka sen sý-

raya gireceksin iþletmenin sorumlusu olarak. Ben sýrada bekliyorum. Bekle,

bekle, bekle... Sýra bana geldi.” 

“Motoru niçin almak istiyorum? Hamur yoðurma makinesinin kapasitesi-

ni büyütmem lazým. Elimdeki mevcut kapasite çok ufak, büyütmem lazým.

Daha büyük boyutta güçlü bir elektrik motoruna ihtiyacým var, yani dina-

mo. Soruyor bana ‘Kaç beygir gücünde olsun?’. Örneðin o gün ben ‘75’ di-

yorum veya ‘50’.  Adam bakýyor, ‘kalmadý’ diyor. ‘Peki, ne kaldý?’. Vay efen-

dim sen misin, ‘ne kaldý’ kelimesini söyleyen... Sen aslýnda ihtiyaç sahibi de-

ðilsin, sen karaborsacýsýn. Sen alýp buradan satacaksýn.’ diye bana büyük bir

papara yapýyor. 

Ben az kaldý çýldýracaktým. Hatýrlýyor musunuz? Ýþte böyle bir Türki-

ye’den, bugünkü Türkiye’ye... Düþünün!”.
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Burla Biraderler

Ýspanya’dan göç eden Yahudi ailesi. Türkiye’de

bir çok alanda faaliyet göstermelerine karþýn

toplumsal hayatta pek gözükmezler.

Burla Biraderler' in en eski þirketi 1928 yýlýnda

kurulan Ottaþ Otomotiv ve Taþýnmaz Mallar

Sanayii. Ottaþ bugün Türkiye' nin en eski oto-

motiv þirketi 

File Tül Makine ve File Tekstil Sanayii, Burla

ailesinin tekstil sektöründeki þirketleri arasýnda

yer alýyor.  

Bir baþka tekstil þirketi Þen Triko’dur.   

Yine Burla Biraderler' e ait Burla Makine Tica-

ret ve Sanayi þirketi de bulunuyor.  

Koç Grubu’na ait Beko’nun kuruluþunda da

Burla Biraderler’in ortaklýðý söz konusu olmuþ-

tur. Ve yine Koç Grubu’nun otomotiv sanayine

girmesinde de Burla Biraderler’in katkýsý bü-

yüktür. 



Benim fabrikamda hiç grev yaþanmadý

- Siz TÜGÝS’in ilk üyeleri arasýnda görünüyorsunuz. Belki de kurucularý arasýn-

dasýnýz. Sizin sendikaya üye olmanýzdaki temel saik neydi, hangi gerekçeyle katýl-

ma ihtiyacý hissettiniz? Veya sendika hangi gerekçeyle kuruldu? 

Þimdi o tarihlerde biliyorsunuz, iþçi sendikalarý agresif bir þekilde fabrika-

larýn üzerine hücum ediyorlardý. Öyle bir kamuoyu yarattýlar ki, sanki Tür-

kiye’deki iþveren iþçinin hakkýný gasp eden, iþçinin parasýna göz dikmiþ, onu

istismar eden; meþhur belirli bazý ekiplerin sloganlarýyla donatýlmýþtý Türki-

ye. 

Ve aþýrý solcu bir hava estiriyorlardý. Fabrikalarýn kapýlarýný kilitliyorlardý,

elektrik þalterlerini indiriyorlardý. Bir terör havasý yaratýyorlardý ve iþveren

iþini geniþletmekten çekiniyor ve korkuyordu. Ýþte öyle bir hava. O havada

bizim sendika gibi bütün sendikalar ardý ardýna bu tarihlerde kurulmaya

baþlandý. Ancak biz ne yaptýk biliyor musun? Sýkýntý çektik. Üye bulmakta

çok sýkýntý çektik. 

Ýki nedenden sýkýntý çektik. Bizim iþ kolumuz çok daðýnýk; içinde bisküvi-

cisi, çikolatacýsý, þekercisi, þekercinin envai çeþit türlüsü var.

- Yaðcýsý, uncusu, fýrýncýsý da vardý…

Yaðýcýsý, uncusu, fýrýncýsý, vs. vs.; küçük esnaf da...

- Hatta içecek de var, içecekler var.

O da var. Türkiye’nin her köþesinde böyle geniþ bir iþ kolu, küçük esnaf

aðýrlýklý. Büyük fabrikalar çok azdý o zaman. Dolayýsýyla biz üye bulmakta,

bu çok daðýnýk olan kitleyi bir araya getirmekte sýkýntý çekiyorduk.

- O dönemde, 60’larýn baþýnda Türkiye’nin en büyük gýda iþvereni kimdi?

Turyað vardý. Ülker yine o tarihlerde iyilerin arasýndaydý. Unilever, yaban-

cý. Artý bir de Arý Bisküvi Fabrikasý vardý.

“Ýþveren iþini geniþletmekten

çekiniyor ve korkuyordu.

Ýþte öyle bir hava.

O havada bizim sendika

gibi bütün sendikalar ardý

ardýna bu tarihlerde

kurulmaya baþlandý.”
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- Ne oldu Arý? Arý bisküviciliði býraktý, Grissini olarak unlu mamuller yapýyor

hâlâ ancak uzun zamandýr baþka ailede sanýrým.

Zannediyorum þöyle. Onun çok güzel bir yeri vardý Levent’te. Þimdi Þiþli

belediye binasýnýn yanýnda bir gökdelen var (Maya Plaza). Belediye binasý ve

gökdelen ikisi, bu Arý Bisküvi Fabrikasýnýn bulunduðu araziye yapýldý. Be-

lediye’yle anlaþtý. Þu anda kira geliri, onlarýn o gününün sanayiciliðinden

daha iyi bir gelir getirmiþ olabilir. Veya þu anda adýný unuttum, vefat etti

kurucusu, onun iki tane erkek çocuðu, herhalde onlar iþi devam ettirmek is-

temediler. Yok, bitti o. Þimdi bu bahsettiðimiz, büyük sanayici dediðimiz-

den aklýma gelenler bunlar.

- Makarnacýlar daha sonra mý çýktý?

Makarna, Nuh Makarnasý... Bilemiyorum, hatýrlamýyorum. Bunun dýþýn-

da çikolata, þekerleme fabrikalarý aðýrlýklý olarak Rumlar’ýn elindeydi. Bir

þey daha var: “Haylayf ” bisküvi fabrikasý vardý, þu anda Ülker’in markasý

olan. Bütün bunlar çeþitli nedenlerle bize üye olmak istemiyorlardý biraz ön-

ce saydýðým sebeplerden. Niçin? Bir kere seviye farkýndan büyükler bize ya-

naþmak istemiyorlardý. Kendileri örgütlenmiþti. Küçük esnafýn da böyle

problemleri yoktu. Ýþçi sendikasý da küçük esnafýn üzerine gitmek istemi-

yordu, 5-10 kiþiyle uðraþmak istemiyordu. En azýndan 100’ün üzerindeki iþ

yerlerini ön plana almak istiyordu.

- Sizde kaç kiþi vardý o zaman?

Yanýlmýyorsam 250 kiþiye yakýn Þiþli’deydik. Þiþli Bomonti Fabrikasý. Ora-

sý þu anda okuldur. Ve 250 kiþi olduðu zaman, þirketi sendikaya kaydettir-

dim. Fiilen yönetim kurulu üyesi sýfatýyla çalýþmaya baþladým.

- Peki ilk yönetim kurulunda toplandýðýnýz zaman, kimler vardý hatýrlýyor musu-

nuz?

Çok deðiþiklikler oldu. Baþlangýçta aðýrlýklý olarak biraz önce söylediðimiz

baþkan Nurettin (Baban) Bey idi. Nazým Bey zaten bu iþin tamamýyla ge-

“Bütün bunlar çeþitli

nedenlerle bize üye olmak

istemiyorlardý biraz önce

saydýðým sebeplerden. Niçin?

Bir kere seviye farkýndan

büyükler bize yanaþmak

istemiyorlardý. Kendileri

örgütlenmiþti. Küçük esnafýn

da böyle problemleri yoktu.”



nel sekreterliðini de, her þeyini o yapýyordu. Onun dýþýnda mesela Nurettin

Bey çok fazla etkilemiyordu. Nazým Bey baþkanlýðýndan býraktýðý güne ka-

dar kendisi bu iþi yönetmeye çalýþtý. Epey bir emek sarf etti. “Doðru mu

yaptý, yanlýþ mý yaptý” o ayrý bir konu. Eleþtirmeye niyetim yoktur. Ancak

þunu da beyan etmek lazým ki, Nazým Bey sendikaya tahmin ettiðinizden

fazla emek harcadý. Hatta tabiri caizse, kendi özel iþine harcadýðý emeðin

çok fevkinde aðýrlýk veriyordu sendikaya. Yani mesai olarak. 

Nazým Bey’in Kasýmpaþa’da bir un fabrikasý vardý. Sonradan oradan ayrýl-

dý. Yanýlmýyorsam Trakya’ya götürdüler fabrikalarýný. Yönetim kurulunda o

tarihte fazla kiþi yoktu, ama sonradan yönetim kurulu sayý itibarýyla arttý-

rýldý. Örneðin Sabri Bey’le ben çalýþtým, 2 devre yönetim kurulu üyesiydi.

Þey vardý Ankara’da, isimleri aklýma gelmiyor. Ankara’da bir uncu arkadaþ

da vardý. Þimdiki Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Ýlhan Cavcav.  Evet o da

bir ara Yönetim Kurulu’nda görev yaptý. Trakya’daki uncu arkadaþlar, yað-

cý arkadaþlar üye oldular.

- Niye uncular ve yaðcýlar daha fazla oldu o zaman?

Yaðcýlar niye daha fazla oldu? Belki tesadüfen öyle oldu. Bir özellik arz et-

miyor. Bu sorunuzu þöyle de cevaplandýrabilirim: Belki bulabildiðimiz üye-

ler bunlardý da ondan. Üye bulmakta ya bizim bir hatamýz vardý; tam ör-

gütlenmemiþ olabilirdik, bilemiyorum þu anda. 

Özeleþtiri yapacak durumda deðilim, aradan epey zaman geçtiði için. Ve-

ya gerçekten de sendikalý olmak isteyenlerin sayýsýnýn çok az olmasýndandýr.

Belki ihtiyaç hissetmiyorlardý. Onun etkeni olabilirdi herhalde, öyle tahmin

ediyorum.

- Aile içinde “sendika’ya üye olalým mý, olmayalým mý” diye bir tereddüt yaþadýnýz

mý?

Hayýr, böyle bir tartýþma söz konusu olmadý. Arkasýnda zaten ben varým

eninde sonunda... Ýþçi sendikasý dahil bizde sendikalý iþci yoktu ben üye ol-

duðum zaman.

“Özeleþtiri yapacak

durumda deðilim, aradan

epey zaman geçtiði için.

Veya gerçekten de sendikalý

olmak isteyenlerin sayýsýnýn

çok az olmasýndandýr. Belki

ihtiyaç hissetmiyorlardý.

Onun etkeni olabilirdi

herhalde, öyle tahmin

ediyorum.”
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- Öyle mi, bu çok anlamlý. Sendika size girmemiþti daha.

Hayýr. 1961’de üye olduðum halde, yanýlmýyorsam ilk toplu sözleþmemi-

zi 1970’lerde yaptýk. Yani benim sendikalý iþçim hiç yoktu.

- Mektepli olmanýzýn bir avantajý var mý bunda?

Belki var ama yüzde 51’i almamýþ olduklarý için kendileri sendika kuramý-

yorlardý. Ýlk sendika Türk-Ýþ ve zaten onunla beraber baþladýk. O tarihten

bugüne kadar halen Türk-Ýþ Gýda Ýþçi Sendikasý bizimle toplu sözleþme ya-

pýyordu. Biz þimdiye kadar hiçbir grevle karþýlaþmadýk.

- Bu çok önemli bir þey. Niye grevle karþýlaþmadýnýz, sebebi nedir? 

Bugüne kadar hiçbir grevle karþýlaþmadýk. “Gerekçe nedir?” Güzel soru.

Þimdi, iþçilerle bizim çok çok iyi bir diyalogumuz vardý. Biz aslýnda ailece

bu iþi, yani tahincilik iþi, þekercilik iþinden gelen yönetim tarzýmýz denebi-

lir. 

- O günkü sendikacýlýkla bugün arasýnda deðerlendirme yapabilir misiniz? Kanun-

lar da artýk sendikalar kadar iþçinin hakkýný koruyacak düzenlemeler yapýyor. 

Mesela iþçiyle iþveren oturup yemek yiyebiliyorsun þimdi. O gün yemek

yediðin zaman töhmet altýndaydýn. Sendikacýya merhaba demek dahi dü-

þündürücüydü.

- Peki, efendim Türkiye Gýda Ýþverenleri Sendikasý böyle çalýþýrken, belli konuda güç

birliði yapmanýn faydalarýný gördünüz mü?

Zaman zaman... Yalnýz sendika deðil sanayi odalarý da, devletin üst düzey

bürokrasisine ve hükümetine meramýnýzý anlatmakta sýkýntý çekebilirdiniz.

Çekiyorduk da daha doðrusu. Sanki öyle bir hava vardý ki, kiþisel menfaat-

leri düþünen bir ekipmiþ, bir grupmuþ gibi telakki edenler vardý. Herkes için

söylemiyorum. Yani bu sanayici ülke menfaatini deðil de, kendi menfaati-

ni... Kendilerine anlatmaya çalýþýyordum: Velev ki biz kendi çýkarýmýzý dü-

“Velev ki biz kendi çýkarýmýzý

düþünüyoruz; yine ekonomiye

koyacaðýz, ülkeye koyacaðýz,

sanayi büyüteceðiz, iþçi

büyüteceðiz. Mensubu

olduðum kuruluþa 11 kiþiyle

baþladým. Sendikalý olduðum

zaman 350 kiþiye ermiþtim.

Ýþten emekli olduðum zaman

1500 kiþi fiilen bordromda

çalýþýyordu.”



þünüyoruz, yine ekonomiye koyacaðýz, ülkeye koyacaðýz, sanayi büyütece-

ðiz, iþçi büyüteceðiz. Mensubu olduðum kuruluþa 11 kiþiyle baþladým. Sen-

dikalý olduðum zaman 350 kiþiye ermiþtim.  Ýþten emekli olduðum zaman

1500 kiþi fiilen bordromda çalýþýyordu. Ve yine 1500 kiþiye yakýn bordrom-

da kayýtlý olmayýp da kendi baþýna çalýþan pazarlamacý, plasiyerci dediðimiz

kiþiler vardý. Demek ki ben 11 kiþiden 3000 kiþiye istihdam yaratma fýrsa-

týný buldum. Evet, para kazandým. Ama kusura bakmayýn ne barda yedim,

ne hovardalýk yaptým, ne þurada burada... Hep ne yaptým o parayý, olduðu

gibi yatýrýma aktardým. O servetim 10 katý olsaydý da yine yatýracaktým. Ýþ-

te bu kavramý anlatamýyordum o gün. Herkes için söyleyemiyorum.

- Peki, o zaman belli konularda hükümetle veya sanayi odasýyla veya baþkalarýyla

ihtilafa düþtüðünüz þeyler var mýydý?

Onlarý hatýrlamýyorum. Bakýn ben bu sendika yönetim kurulu üyeliði ya-

parken, ayný zamanda Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komitesi olarak da 6

sene meclis üyeliði yaptým. Biraz önce arz ettiðim gibi Devlet Planlama’da

zannediyorum 4 veya 5 planda, emin deðilim, mesleðimin özel ihtisas ra-

porlarýný hazýrlattým ve baþkanlýðýný yaptým. 

Böyle çalýþtým ben. Bu nedenle zaman zaman günün gündemine göre ta-

bii ayrý fikirler sahibi olabilirdik sanayi odasýyla, hükümetle. Ama bu bir hu-

sumet teþkil edecek kadar deðil. Artý bugün de bizi etkileyecek kadar görüþ

ayrýlýðý deðildi. Elbette onlar da ülkenin kalkýnmasý bakýmýndan var güçle-

riyle çalýþýyorlardý, amaçlarý buydu. Görüþ farklarýmýz olabiliyordu.

- Bir ara çok güçlü hale gelmiþ, yani 200 üyeye yaklaþmýþ sendika.

Ýlk kurduðumuz günlerden dolayý güçlüyüzdür, doðrudur. Ama böyle o

rakam kadar... Ýþçi sayýsý mý o?

- Hayýr, üye sayýsý.

Yok öyle bir þey yahu. Defterde kaydý vardýr. 

“Elbette onlar da ülkenin

kalkýnmasý bakýmýndan var

güçleriyle çalýþýyorlardý,

amaçlarý buydu.

Görüþ farklarýmýz

olabiliyordu.”
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- Çok güçlü olduðu zamanlar.

Güçlü kelimesini açýklamak lazým. Üye sayýsý bakýmýndan deðil gücümüz,

etki bakýmýndan doðrudur.

- TÝSK içinde en güçlü sendikaymýþ.

O doðrudur.

- O zamanlar böyle imkânlarýnýz da var, deðiþik projeler falan gündeme getirdiniz

mi?

Baþlangýçta belli birkaç kiþi finanse ediyordu sendikayý. Öyle yok. Parasal

bakýmdan çok sýkýntý çektik. Þu binayý satýn alýrken... (Sendikanýn Galata-

saray’daki merkez olan gayrimenkul).

- Nedir mesela? Þu binayý satýn alýrken ihtilaf olmadý mý?

Ýþte bakýn. Nazým Bey’in Allah için hakkýný teslim etmek lazým. Böyle bir

gayrimenkule sahip olabilmemiz için masraf konusunda çok duyarlýydý ve

masraf yapmak istemiyordu. Bir ufak birikimimiz oldu. Onun dýþýnda güç-

lü üye arkadaþlarýn da aidat oranlarý artýrýrdýk zaman zaman. Örneðin iþçi

baþýna, atýyorum þimdi kriterleri unuttuðum için söyleyemem, X rakam alý-

yorduk; belki bu sefer 2X, 3X almaya baþladýk ki bu binayý satýn alabilelim.

Ve birtakým kültürel etkinliklerden tasarruf ediyorduk, yapmýyorduk.

- Mesela?

Mesela birileriyle sýk sýk toplantý yapýp, yemek yapmak. Eðitim amaçlý iþ-

verenleri bir araya getirip, bilim adamý konuþturmak gibi...

- Bunlar esasýnda olmasý gereken iþler deðil mi?

Temel bir parça. Bu tür ihtiyaçlarý karþýlamak için erteledik bir süre. 

“Bir ufak birikimimiz

oldu. Onun dýþýnda

güçlü üye arkadaþlarýn

aidat oranlarý

artýrýrdýk zaman

zaman.”



- 70 kiþi falan çalýþýyormuþ bir ara.

Evet evet. Bu binaya ne zaman geldi bilmiyorum, hatýrlýyorum. Epey ol-

du satýn alalý. Önce 2 kat almýþtýk, birisini kiraya verdik. Çok az süre kul-

landýk. Baktýk ki geniþ bir alan, birisini kiraya verdik. Aþaðýya indik, yuka-

rýyý kiraya verdik.

- Mutlaka çok güzel anýlarýnýz da vardýr, ama bir ara sendikadan kopmalar baþ-

lamýþ. Onu hatýrlýyor musunuz? Sendikadan üyeler grup grup ayrýlmýþlar.

Doðrudur. Grup deðildi. Grup demeyelim. Þimdi bakýn o neden oldu? Bir

kere, ismini þimdi hatýrlamýyorum, bir toplu sözleþme yapýyorsunuz; birey

adýna kendisi gibi yapýyor ise bütün sanayicileri, yani üye olan sanayiciyi teþ-

mil etmiyordu, onu baðlamýyordu.

- Ama sendika yaparsa...

Sendika yaptýðý takdirde baðlar. Toplu pazarlýk, grup sözleþmesi... Þimdi

hatýrladým, adam diyor ki: “Kardeþim, sen çok para kazanýyorsun, sen çok

bonkör adamsýn verebilirsin, ben veremem.”. Bir örnek vereyim buna. Di-

yelim ki 300 iþçi çalýþtýran bir fabrika zam istiyor. Örneðin yüzde 10 istiyor.

Çok komik rakamdýr ya. Yüzde 60, yüzde 70’le baþlýyor. Malum yüksek

enflasyon dönemi. Diyelim ki yüzde 60’tý, siz yüzde 50’yle zam baðladýnýz.

O gün adam yüzde 10’dan fazla vermek istemiyor. Bu tür çýkýþlar orada ol-

mazdý.

- Bu esnetilemez miydi? Sendika buna bir þey yapamýyor muydu? Veya mevzuat bu-

na uydurulamýyor muydu?

Sendika da bize yaptýðý grup sözleþmesini araç olarak kullanýp, o alandan

yararlanmaya çalýþýyordu. Emek harcamadan. Þimdi bizden kopuþlar bun-

lardý. Örneðin bir baþka þey daha. Ankara’da vuku buldu baþýmýza. Grup

sözleþmesi yapýyoruz, toplu pazarlýk yapýyoruz. 

Ýmren Aykut Çalýþma Bakaný. Bir ara uçakta Nazým Bey’le beraber tesa-

“Diyelim ki 300 iþçi

çalýþtýran bir fabrika zam

istiyor. Örneðin yüzde 10

istiyor.  Çok komik

rakamdýr ya. Yüzde 60,

yüzde 70’yle baþlýyor.

Malum yüksek enflasyon

dönemi. Diyelim ki yüzde

60’tý, siz yüzde 50’yle zam

baðladýnýz. O gün adam

yüzde 10’dan fazla vermek

istemiyor. Bu tür çýkýþlar

orada olmazdý.”
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düf etmiþler. O zaman bizim çok geniþ çaplý gýda sanayinin büyük fabrika-

larýnýn tümünü kapsayan grup sözleþmesiyle grev kararý alýnmýþ. Hanýme-

fendi, “Nazým Bey, ben aracý olmaya çalýþacaðým.” dedi. Ankara’da aracýlýk

toplantýsýnda ben de vardým. Ülker, þimdi hatýrlamadýðým bir iki fabrika da-

ha… Turyað, birkaç fabrika daha o toplantýda alýnan kararý kabul edip, im-

za atmak istiyor. Bunu kabul etmeyen, o zammý vermek istemeyen birkaç

sanayici de var. Ara veriyoruz görüþmeye. Bu bahsettiðim adý geçen büyük

fabrikalarýn toplu sözleþmede baðýtlanmasýný istedikleri o rakamý kabul

edenlere diyorlar ki: “Yapmayýn, biz ödeyemeyiz.”. “Kardeþim sen ödeye-

mezsin diye ben greve gidemem.” O da haklý. 

Ve biz baðýtlýyoruz toplu sözleþmeyi o gün orada. Yani büyük sanayicilerin

diyelim istekleri doðrultusunda imza attýk. Niçin? Büyük çapta bir grev

olacak. Dolayýsýyla o zaman birkaç þirket bizden ayrýldý. Ayrýlýk gerekçeleri

çeþitli rivayetlere baðlanmasýn. Bir gerekçeleri var. Biraz önce söylediðim

gerekçeler. Toplu sözleþmeden bazý kiþiler hoþnut olmuyorlardý, ayrýlýyorlar-

dý. Bir baþka gerekçe baðýtlanan toplu sözleþmenin kendisini de baðlayaca-

ðý düþüncesinden hareketle çýkmak istiyordu.

- Bu tarz benzer baþka olay var mý bu gibi? Bir de bu Çukurovalýlar’ýn ayrýlmasý

var.

Bir dakika, Çukurovalýlar... Ben zannediyorum. Çukurovalýlar’ýn ayrýlma-

sýný hatýrlamýyorum. Ömer Taþçý’nýn devresinde olmasýn. Ben yoktum gali-

ba.

- Peki, efendim bu Gýda Ýþverenleri Sendikasý bir sinerji ortamý doðuruyor muydu?

Yani iþinizi büyütme noktasýnda, birbirinizi örnek alma noktasýnda, yeni geliþenler

yeni ürünler var bunlarý üretme noktasýnda bir þey saðlýyor muydu?

Kurumun gayesi o dönemin koþullarýnda sadece iþçi sendikalarýyla olan

toplu sözleþmeleri yönetmekti. Onun dýþýnda fazla bir aktivitesi yoktu. Ýti-

raf etmem lazým. Bir þey yoktu. Gerekçe bilmiyorum. Mutlaka gerekçesi

vardýr o gün. Ama toplu sözleþmenin problemleri dýþýnda uðraþacak fazla

bir þeyimiz yoktu.
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“Ayrýlýk gerekçeleri

çeþitli rivayetlere

baðlanmasýn. Bir

gerekçeleri var. Biraz

önce söylediðim

gerekçeler. Toplu

sözleþmeden bazý kiþiler

hoþnut olmuyorlardý,

ayrýlýyorlardý.”



- Peki uluslararasý çalýþma örgütü ve dünyanýn baþka yerlerindeki iþveren sendika-

larýyla temasýnýz oldu mu?

Biz bu tür çalýþmalarýda ve bu tür bilgilerde genellikle Ýþveren Konfederas-

yonundan, TÝSK’ten yararlanýrdýk. Orada denetleme üyeliði yaptým. Bilmi-

yorum kaç senesiydi. Halit Nadir ve Refik Baydur. Onlarýn baþkanlýðý za-

manýnda ben Denetim Kurulu üyesiydim.

- Peki, TÝSK ile veya hükümetle gýda sendikalarý arasýndaki iliþkiler iyi miydi?

Yani ihtilaf oluyor muydu?

Son zamanlarda çok düzeldi. 1950 yýllarýyla, 1960 yýllarýný çok fazla hatýr-

lamýyorum. Yani iþin içinde deðildim. 1960’tan sonra özellikle rahmetli Ece-

vit’in devresinde, o çalýþma bakanlýðý yaptý hatýrlýyorsunuz, o hani “iþ babasý”

tabiri kullanýlýyordu bazý sloganlarda. 2 tane meþhur sloganý vardý: “Su kul-

lananýndýr, toprak iþleyenin.”. Çok anlamlý bir slogandýr bu. Yani siz iþveren-

ler ve toprak sahipleri býrakýn. Esas emekçilerindir. Tabii rahmetli bu amaçla

söyledi diye almayýn. Bu sloganlar tarafýndan ve 1961 getirdiði ve anayasasý-

nýn özellikle o günün aþýrý diye görülen hürriyetler nedeniyle iþçi-iþveren ara-

larýnda ciddi þekilde çarpýþýr haldeydi. Dolayýsýyla sendika eðitimmiþ... Þu an-

da ancak düþünme fýrsatý oluyor. Baþka bir gerekçe göremiyorum.

- Böyle içinizden “þu kiþiler de, þu Türkiye’nin sanayicileri de olsa; daha etkin ça-

lýþma yapsaydýk” dediðiniz kiþiler oldu mu?

Elbette çok. Benim þimdi özeleþtiri yapmam gerekiyorsa, mutlaka daha

aktif olabilirdik. Çok iyiydik iddiasýnda deðilim. Gerekli vazifemizi neden

yapmadýk diye gerekçe yaratmaya da çalýþmýyorum. “Belki bu kadarýný be-

cerebildik” demekle yetinmek istiyorum.

- “Þunlar eksik kaldý, bunlarý yapmalýydýk” diye bir özeleþtiri yapabilir misiniz?

Daha fazla üye almamýz lazýmdý, bir. Daha büyük fabrikalarý kaçýrmama-

mýz lazýmdý, iki. Üç, toplu sözleþme müzakareleri dýþýnda eðitim veya sen-

dikanýn daha aktif hale gelmesini saðlayacak bilimsel çalýþmalarý yapmamýz

“Daha fazla üye almamýz

lazýmdý, bir. Daha büyük

fabrikalarý kaçýrmamamýz

lazýmdý, iki. Üç, toplu

sözleþme müzakareleri

dýþýnda eðitim veya

sendikanýn daha aktif

hale gelebilecek bilimsel

çalýþmalarý yapmamýz

gerektiðini rahatlýkla

söyleyebilirim.” 
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gerektiðini rahatlýkla söyleyebilirim. 

- Niye yapýlmadý sizce bu?

Ne diyeceðim? Cevap vermek zor. Ne derler buna þimdi? Susma hakkýmý

kullanýyorum.

- 1982 Anayasasý’yla yeni bir dönem baþladý. 1960 Anayasasý’yla sendikacýlýk

geldi ama 1982 Anayasasý’yla da yeni düzenlemeler geldi çalýþma hayatýna.

1990’lý yýllarda dünyaya açýldýk, ayrý bir dalga. 2000’li yýllarda dünyayla reka-

bet edebilir hale geldik. Böyle bir dönemler var. Þimdi bundan sonra sendikacýlýk ya-

þar mý? Yaþarsa, nasýl yaþar? Neler yapmasý lazým yeni yönetimin? 

Bu sorunun cevabýný size verebilmek için þöyle bir örnekle baþlamak isti-

yorum: Amerika’da ve Avrupa’da sendikacýlýk neyse, bizde de er geç o sevi-

yeye yakýnda gelmiþ olmamýz lazým veya olacaðýz. Sendikacýlýðýn geleceði

Amerika’da neyse, Avrupa’da neyse, bizde de öyle olacak. 

Oradaki iþveren iþçi sendikasýný ciddiye alýyor mu, korkuyor mu? Onunla

iliþkileri nedir? Bizde de öyle olacak. Niçin? Global dünya, serbest pazar el-

bet bizi o noktaya götürecek. Bu yalnýz iþçi-iþveren sendikacýlýðý açýsýndan

deðil, her türlü sanayi iþ kollarý bakýmýndan, teknoloji bakýmýndan. Aklýný-

za ne geliyorsa... Er geç Türkiye de o noktaya gelecektir, ben inanýyorum. 

Birçok noktada rahatlýkla iddia ediyorum: Týp konusunda, telekomüni-

kasyon konusunda þu anda en geliþmiþ ülkelerle boy ölçüþebilecek konum-

dayýz. Bunu rahatlýkla söylüyorum çünkü ben hem dýþarýda ameliyat ol-

dum, hem burada oldum. Aradaki farký görüyorum. Eriþtiðimiz teknoloji

bakýmýndan bugün þu anda Ýstanbul’da, Ankara’da, Ýzmir’de mevcut hatýrý

sayýlýr hastanelerdeki hizmet Amerika’dan aþaðý deðil. Hatta daha iyi. Ýna-

nýn daha iyi. Ben her iki yerde de ameliyat oldum. Amerika’nýn lüks bir ye-

rinde, çok iyi bir yerinde ameliyat oldum. Burada da ameliyat oldum. Bu-

radaki ameliyatla, buradaki bakýmla, buradaki doktorlar kesinlikle dýþarý-

dan daha iyi. Belki bazý hastaneler hariç. Bütün Türkiye çapýnda söylemi-

yorum. Anadolu’nun bazý noktalarýnda bazý saðlýk problemleri vardýr.
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“Global dünya, serbest Pazar

elbet bizi o noktaya götürecek.

Bu yalnýz iþçi iþveren

sendikacýlýðý açýsýndan deðil,

her türlü sanayi iþ kollarý

bakýmýndan, teknoloji

bakýmýndan. Aklýnýza ne

geliyorsa. Er geç Türkiye de

o noktaya gelecektir,

ben inanýyorum.”



- Doktorlarýmýz çok iyi.

Çok iyi. Telefon, telekomünikasyonda Avrupa’dan hiç geri bir tarafýmýz

yok. Televizyon, sinema diyorduk. Mutlaka görüyorsunuz ve hatýrlýyorsu-

nuz. Þimdi görüyorum bazý reklamlarý, “ya bu Türkiye’de yapýlmýþ, amma

da güzel”. Bazý konularý yapamýyorduk. 

Bugün eriþtiðimiz nokta... Bazen duyuyorum Avrupa’da, Amerika’da ya-

þayan Türk vatandaþý þu anda hep Türkiye’deki kanallarý izliyor. O nedenle

sendikacýlýk, iþçi-iþveren iliþkisi, sanayici Avrupa’da ve Amerika’da nasýlsa er

geç bizim de oraya geleceðimize inanýyorum veya temenni ediyorum.

- Yani daha da güçlenir mi sendikacýlýk?

O kadar da iddiada bulunamam ama bir örnek vereyim bu sorunuz için:

Ben ilk arabayý satýn alýrken iþletmeye, binek için deðil, neler çektiðimi bi-

liyorum. Þimdi bunu anlatmak uzun hikâye… Bugünkü otomotiv sanayi 20

milyar dolar ihracat yapýyor. Arada ne kadar geçmiþ zaman, düþünebiliyor

musunuz? Anadol ilk yapýldýðý zaman ne dediler biliyorsunuz. Montaj sana-

yi falan... Þimdi otomobil satýyoruz beyler.
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- Kalabalýk bir ailesiniz, yeni nesil neler yapýyor? Biri Formula yarýþlarýna katý-

lýyordu?   

Mümtaz’ýn oðlu. O artýk býraktý. Ayrýldý o da. Galatasaray’da yönetim ku-

rulu üyesiydi, bir daha girmedi. Nova diye bir þirket var. Orada bulunuyor.  

- Peki, siz nelerle uðraþýyorsunuz?  

Ben 2001 yýlýnda emekli oldum. Sað olsunlar bu odayý bana tahsis etmiþ-

ler. Ben de ara sýra geliyorum. Her gün gelmiyorum. Mesela size randevu

verdiðim için geldim. Zaman zaman buraya dostlar, ahbaplar geliyor konu-

þuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir de yanýnda çay, kahve içiyoruz o kadar.

-  Aile, çocuklarla iliþkileriniz nasýl?

Kendi aramýzda geniþ çaplý bir aileyiz, 9 çocuklu bir aile; 2’si kýz, 7’si er-

kek. Kýzlar, anne-baba hayattayken kendi çekirdek ailelerini kurdular. On-

lardan birisi vefat etti, diðeri de kendi çoluk çocuðuyla yaþýyor. 

Biz 7 erkek kardeþ kendi aramýzda ortaklýk kurduk ve halen devam edi-

yor.  Tabii sayýlar arttý. Gençler, torunlar yetiþti. Onlar da bir yandan kendi

iþini yürütürken ortaklýk devam ediyor. 

-  Kent’i tamamen verdiniz mi? 

Bitti. Biz þimdi kendi iþimizi yapmaya çalýþýyoruz. Biz þimdi mesela

AVM’de uðraþýmýz var, inþaat aðýrlýklý. Nova diye bir þirket var, onunla uð-

raþýyoruz. Tarýmla uðraþýyoruz.

- Nova’nýn faaliyet alaný nedir? 

Nova özellikle þöyle yapýyor: Otelcilik yapýyor, otelin donatýmý... Artý Pet-

rol Ofisi’nin satýþ yerleri var ya, onlarýn donatýmýný yapýyor. 

49

Þekercilikten alýþveriþ merkezi ve tarýma…

“Ben 2001 yýlýnda emekli

oldum. Sað olsunlar bu odayý

bana tahsis etmiþler. Ben de

ara sýra geliyorum. Her gün

gelmiyorum. Mesela size ran-

devu verdiðim için geldim.

Zaman zaman buraya dostlar,

ahbaplar geliyor konuþuyoruz,

sohbet ediyoruz. Bir de

yanýnda çay, kahve içiyoruz

o kadar.”



- Reklam þirketi gibi bu deðil mi?

Yok. Fiilen üretim ve aðýrlýklý ihracata dönük çalýþýyor. Satýþýn, cironun...

Ýskender Atakan’la beraber ortaðýz. Yüzde 50’þer. 

- Tarýmda ne var efendim? Tarýmla ilgili ne yapýyorsunuz?

Tarým da þöyle bir þey: Salihli’de ve Denizli’de meyve aðaçlarý var. Kiraz

aðýrlýklý. Toplam her iki yerde 1500 dönüm. Biz þimdi 500-600 dönümünü

ektik. Yeni baþladýk. Diðerine de baþlayacaðýz yakýnda.

- Sadece kiraz mý?

Þu anda yalnýz kiraz deðil. Nektarin de, þeftali de deneme aþamasýnda. Ba-

sit bir þey yapmýþýz. Yeni kurulmuþ bir þirket.

- Ondan kim sorumlu?

Benim yeðenim. Can Tahincioðlu. Aðabeyimin oðlu. Þu anda “Meyve

aðaçlarý mý, hayvancýlýk mý?” tartýþmasý yapýyorlar. Bütün bu araþtýrmalar

daha bitmedi. Bunlar numune çalýþmalar. Yönetim kuruluna gelecek rapor-

larýn ýþýðý altýnda nasýl geniþleyeceðiz diye karar vereceðiz.

- Mardin’le ilgili bir çalýþmanýz olacak mý? Mardin’e vefa olarak…

Sýk sýk Mardin’e gidiyoruz. Bizim burada Marev diye bir vakýfýmýz var. Bi-

liyorsunuz Marev’i, Marev’in kurucusuyum ben. Baþka yok.

- Ama önümüzdeki dönemde... Yeðenler, torunlar genç.

Eðer þu anda ikinci nesiller biz isek, ikinci nesilden kimse iþinin baþýnda

deðil.  Mümtaz Bey üçüncü nesil eðer iþletmeyi babamýzdan alýrsak. Ýstan-

bul’dan alýrsak birinci nesil biz oluyoruz. Mümtaz Bey’ler, saydýðým kiþiler

ikinci nesil. Zaten ikinci nesil olarak kendimizi kabul ediyorum.  1926’da

dedemin gýda iþine giriþi olarak kabul edersek, 84 yýllýk bir iþletmeyiz.

Kent Gýda

Kent Gýda Maddeleri San. ve Tic. A.Þ. nin te-

meli, Tahincioðlu ailesinin 1927 yýlýnda Mar-

din’de tahin üretimine baþlamasýyla atýldý.

1956 yýlýna gelindiðinde, sektördeki geliþimi

devam ettirebilmek ve Türkiye geneline ulaþa-

bilmek amacý ile Ýstanbul’da 11 kiþilik bir kad-

ro ile bugünkü Kent Gýda kuruldu.

1960 yýlýnda, zamanýnýn en modern tesislerine

sahip, Ýstanbul Þiþli’deki ilk fabrika devreye so-

kularak þekerlemenin yaný sýra sakýz üretimi de

baþladý.

1970’ li yýllarýn baþýndan itibaren Kent Gýda,

hafýzalara kazýnacak markalarý tüketicilerin be-

ðenisine sunmaya baþladý.
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- Evet büyük iþ, çok büyük bir baþarý. Bir de, belki daha önce sormam gereken bir

soruydu, bu iþveren-iþçi sendikalarýnda gerek masa baþýnda, gerekse ihtilaflarda çok

civanmertlik gördüðünüz veya çok düþmanca tavýrlar gördüðünüz oldu mu? Ýsim

söylemek zorunda deðilsiniz.

Her ikisi için de, buna örnek verecek bir aným yok. Bu kadar da deðil. Öl-

çülüydü.  Dediðim gibi çok samimi olamazdýk o günün koþullarýnda. Çalýþ-

ma alanýmýzýn farklý olmasý  ve hasým görünümden belki... Deðildik ama...

Öyle bir düþmanlýk ya da dostluk diyeyim, ben belki kuramamýþ olabilirim. 

- Estaðfurullah. Yani siz iyi bir örneksiniz. Baþarýlý bir sendika faaliyet yönetici-

sisiniz. Yani hiç grev yapmadan... Çok büyük bir baþarý. Önemli olan savaþý kazan-

mak deðil, savaþa girmemek efendim.

Ýþçi arkadaþlarýmla iþe baþladýðým günden emekli olduðum güne kadar

hep ayný masada yemek yemiþimdir. Ýþveren masasý diye bir þey bende yok-

tu. Þimdi de arada buraya geldiðim zaman çalýþan arkadaþlarýmla yemeðimi

yerim.  350 iþçim olduðu zamana kadar çalýþan arkadaþlarýmýn hemen hep-

sinin sosyal durumlarýný biliyordum. Sorup öðreniyordum. Tabii sayý artýn-

ca artýk ipin ucunu kaçýrdým.

1971 yýlýnda Miss þeker ailesinin ilk üyesi Miss-

bonbon, 1973 yýlýnda toffee ailesinin ilk mar-

kasý Tofy yaratýldý. 1974 yýlýnda Türkiye’de ilk

defa büyük kalýp sakýz ve çizgi karakter tipi ile

Tipitip, 1980 yýlýnda da dolgulu bonbon Olips

pazara tanýtýldý.

Artan pazar payýna cevap verebilmek için 1982

yýlýnda Kartal’da çikolatalý ve kakaolu ürünler

tesisleri, 1986 yýlýnda da Çayýrova’da þekerle-

me, sakýz ve kakaolu ürünler üretecek olan ve

bugünkü üretim tesislerinin ilk adýmý sayýlabi-

lecek üretim tesisi iþletmeye açýldý.

1986 yýlýnda Topitop, 1987 yýlýnda da Türki-

ye’nin ilk jelli þekeri Jelibon pazara tanýtýldý.

1990 yýlýnda kendi sektöründe TSE ve imalat

yeterlilik belgesi alan ilk þekerleme, sakýz ve çi-

kolata üreticisi ve ihracatçýsý sýfatý ile Türki-

ye’de sektörün lideri konumuna ulaþýldý.

Kent Gýda 2006 yýlýnda Ýngiliz Cadbury þirke-

tine satýldý. 2010 yýlýnda ise; Cadbury, Ameri-

kan Kraft þirketi tarafýndan satýn alýndý. Haliy-

le Türkiye’deki Kent Gýda da artýk Kraft’ýn þir-

keti durumunda.





Sabri Ülker
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Ülker’in Kurucusu 



Cumhuriyetin ilk kuþak sanayicilerinden, Türkiye’nin öncü giriþimcilerin-

den Sabri Ülker, 1920 yýlýnda Kýrým’da doðdu. Ailesi 1929 yýlýnda Türki-

ye’ye göç ederek Tekirdað Saray’a baðlý Büyükmanika (Büyükyoncalý)’ya

yerleþti. Ýlkokulun ilk 3 sýnýfýný burada, son 2 sýnýfýný ise ailesinin Ýstanbul’a

yerleþmesi ile birlikte- Kadýrga 3. Ýlkokulu’nda okudu. 

Sabri Ülker, eðitim hayatý boyunca çalýþtý. Daha ilkokul yýllarýnda yaz ta-

tillerinde aðabeyi Asým Ülker ile birlikte Besler Bisküvi Fabrikasý'nda çalýþ-

tý. Ýlkokuldan sonra Ýstanbul Erkek Lisesi’ne kaydoldu. Orta ikinci sýnýfta

iken parasýz yatýlý sýnavýný kazanarak Bilecik Ortaokulu’na gitti. Ortaokulu

Bilecik’te, liseyi Kütahya’da okudu. Ýdeali mühendis olmaktý. Ancak koþul-

lar buna elvermedi. Yüksek öðrenim için Sultanahmet Ýktisadi ve Ticari

Ýlimler Mekteb-i Âli’sine kaydolduðunda 2. Dünya Savaþý da baþladý, yük-

sek öðrenimini bitirdiðinde savaþ da sona erdi. 

Sabri Ülker, iþte bu günlerde bisküvinin tadýný unutan çocuklar için biskü-

vi üretmeye karar verdi. 

1944 yýlýnda Eminönü’ndeki Nohutçu Han’da küçük bisküvi atölyesini sa-

týn aldý. Aðabeyi Asým Ülker ve üç çalýþanla birlikte 100 metrekarelik bu

atölyede üretime baþladý. 

Bu atölyedeki baþarýsýnýn ardýndan 1948 yýlýnda eski Saðmalcýlar Kö-

yü’ndeki Takkeci Camii’nin hemen yanýnda, bisküvi üretimi için bir fabrika

kurdu; bisküvi kapasitesini üç katýna çýkarttý Ürünlerin nakliye farký alýn-

madan, fabrika fiyatýna esnafa ulaþtýrýlmasýný saðladý. Daha sonra bu biskü-

vi fabrikasý Davutpaþa’daki yerine taþýndý.

1970’te halka açýk bir þirket olan Anadolu Gýda’yý Ankara’da kurdu.

1974’te Ülker’de ilk bisküvi ihracatýný baþlattý. Ayný senelerde Ülker’in

dünyaya entegre olmasýna ön ayak oldu. 1983’te BOPP ve oluklu mukav-

vayý üretim listesine ekletti. 1992’de bitkisel-endüstriyel yað ve margarin

sektörüne girme kararý aldý. 1996’da da süt endüstrisine girdi. 

2000 yýlýnda Ülker’in onursal baþkanlýðýný üstlenen ve yönetimi oðlu Mu-

Sabri Ülker



Sabri Ülker

rat Ülker’e devreden Sabri Ülker, fikirleriyle topluluða yol göstermeye de-

vam ediyor.

Yýldýz Holding bugün 65 üretim ve pazarlama þirketiyle bisküviden çiko-

lataya, gazlý içeceklerden süt ve sütlü ürünlere, bebek mamasýndan kiþisel

bakým ürünlerine ve ambalaja kadar geniþ bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Yurtiçi ve yurtdýþýnda toplam 43 fabrikada üretim yapan Yýldýz Holding þir-

ketleri, sadece ülkesinde deðil, bölgesinde de öncü kimliðini koruyor. 
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Asým Ülker

1911 yýlýnda, babasýnýn görev yaptýðý Tekirdað

Çorlu’nun Karamehmet köyünde dünyaya

geldi. 

1912 yýlýnda, babasýnýn memleketi olan

Kýrým’a göç eden aile, ihtilal döneminin zor-

luklarýný yaþadýktan sonra, 1929 yýlýnda

annesinin memleketi olan Tekirdað Saray’a

baðlý Büyükmanika (Büyükyoncalý) köyüne

yerleþirken, Asým Ülker Ýstanbul’da dayýsýnýn

yanýnda kalmaya ve çalýþma baþladý.

Tahsilini, Kýrým’da Rusça eðitim görerek

tamamlayan Asým Ülker, Türkiye’de çok çetin

þartlarda ve deðiþik konularda çalýþmalar yap-

týktan sonra, 1944 yýlýnda kardeþi Sabri Ülker

ile birlikte Ülker Gýda Sanayii’ni kurdu. 43 yýl

süresince Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevin-

de bulundu. 

1987 yýlýnda, çocuklarý ile birlikte Kar Þir-

ketler Topluluðu’nu kurdu. 

1941 yýlýnda evlenen ve üç çocuk sahibi olan

Asým Ülker 2001 tarihinde vefat etti.



Ülker

1944 yýlýnda iki kardeþin emek ve çabalarý ile tek çeþit bisküvi üreten atöl-

ye, bugün genç kuþaklarýn yönetiminde küresel markalarý da bünyesinde

barýndýran dev bir topluluða dönüþmenin gururunu yaþatýyor.

Sabri ve Asým kardeþler 1944’te Ülker markasýyla bisküvi üretmeye baþla-

dýðýnda, bir gün dünya markalarýný satýn alacak güce ulaþacaklarýný tahmin

bile etmemiþlerdi. Ýlk zamanlar, yýllýk 75 ton bisküvi bir kaç kazan, küçük

bir fýrýn ve 3 iþçiyle üretilebiliyordu. Bugün için oldukça mütevazý görünen

bu üretim, ekmeðin bile karneyle daðýtýldýðý o günün Türkiye’si için umut

verici bir baþlangýçtý ve arkasý hýzla geldi. Ýlk adýmýn üzerinden 4 yýl geçme-

den Topkapý’daki bisküvi fabrikasýna geçildi ve üretim kapasitesi 3 kat artý-

rýldý.

1950’li yýllara gelindiðinde Ülker bisküvilerine artan talep, ürünün daðý-

týmý konusundaki düzenlemeleri de gerekli kýldý. Ürünler nakliye farký alýn-

madan, fabrika fiyatýna esnafa ulaþtýrýldý. O günlerde temeli atýlan daðýtým

aðý bugün, 220 bin noktaya her hafta en az bir kez ürün servis eden mü-

kemmel bir sistemin de altyapýsýný oluþturdu. 

1970’ler Ülker’in büyümesini sürdürdüðü yýllar oldu. Türk þirketlerini

borsa ile tanýþtýran ilk halka açýk þirketlerden Anadolu Gýda, Ankara’da fa-

aliyete geçerek bisküvi üretim kapasitesini ikiye katladý. Ayný yýllarda Ku-

veyt’e yapýlan 200 bin dolarlýk ihracatla dünyaya açýlma konusunda da ilk

hamle yapýlmýþ oldu. 

Ve dünya ile rekabet edebilmek için Türkiye’nin ilk ARGE departmanla-

rýndan biri kuruldu. Yine 1974’te Topkapý’da kurulan ikinci bir fabrikada

Türkiye’nin modern çikolata üretiminin de startý verildi. 

80’li yýllar artan ürün gruplarý ve þirketleri tek çatý altýnda toplama çalýþ-

malarýyla geçti. Böylece bir bisküvi atölyesinde baþlayan öykü Yýldýz Hol-

ding’in kurulmasýyla kurumsal bir yapýya kavuþmuþ oldu. 90’lý yýllarýn en

önemli yeniliði ise bisküvi, çikolata þekerleme gibi geleneksel ürünlerin ya-

nýnda gýdanýn diðer alanlarýna da yatýrým yapýlmasý oldu.

1966 gazete reklamý
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1992’de Ülker markasý artýk margarin, bitkisel yað ve endüstriyel yað

ürünlerinde de vardý. Ve ilerleyen yýllarda ürün çeþitlemesi hýzlandý. Hol-

ding’in global pazarlarla entegrasyon sürecinin en önemli parçasý olan dün-

ya devleriyle ortaklýklar da yine 90’larda gerçekleþti. 1993’te Avrupa’nýn en

büyük niþasta üreticisi Cerestar’la birlikte Pendik Niþasta kuruldu. 

2000’li yýllar ise hem Yýldýz Holding, hem de Ülker markasýnýn tarihinde

önemli bir dönemeç oldu. Ülker’in kurucusu Sabri Ülker, aktif yönetimi

kendisinden sonraki kuþaklara devrederek, topluluðun “Onursal Baþkaný”

oldu. Yeni bir yönetim organizasyonu düzenlendi ve Yönetim Kurulu baþ-

kanlýðýna Murat Ülker getirildi. 90’larda baþlayan dünya markalarýyla or-

taklýk yaklaþýmý Murat Ülker baþkanlýðýnda 2000’lerde de sürdü. 

2000’li yýllarýn belirgin özelliklerinden biri de Holding’in yenilikçi ürünle-

ri dünyayla eþ zamanlý olarak Türk tüketicileriyle buluþturmasý oldu. Ulus-

lararasý pazarda geniþleyebilmek ve bölgedeki ihtiyacý karþýlayabilmek için

yurtdýþýnda çikolata ve bisküvi fabrikalarý kuruldu. Yine bu yýllarda sakýz,

hazýr çorba, gazlý içecek, bebek mamasý, süt, dondurma, hazýr kahve, kah-

valtýlýk gevrek gibi ürünlerin üzerinde de Ülker markasýný görmeye baþla-

dýk. 

2005’te Romanya’da açýlan fabrika ile Yýldýz Holding Avrupa Birliði’nin

kapýsýný da açmýþ oldu. 2007 yýlý sonunda globalleþme yolunda büyük bir

adým atýlarak dünyanýn lider premium çikolata markasý Godiva Yýldýz Hol-

ding bünyesine katýldý. Bu Türkiye açýsýndan da önemli bir dönüm noktasý

oldu. Holding; 2008’de Uno, Doða Çay, Oba Çay ve Kerevitaþ gibi þirket-

leri bünyesine kattý. 2009 yýlýnda sakýz-þekerleme alanýnda Gumlink ile ger-

çekleþtirdiði yüzde 50-50 ortaklýkla kurulan Continental Confectionary

Company ve Alman çay þirketi LHS ile gerçekleþtireceði ortaklýk ile dünya

þirketi olma yolunda ilerliyor.

1966 gazete reklamý

1967 gazete reklamý



Bilindiði üzere 1960’lý yýllarda iþçi sendika ve konfe-
derasyonlarýnýn birbiri ardýndan kurulmasý üzerine, bu
sendikalarla denge oluþturabilmek için iþverenlerin de
her iþkolunda birleþerek birer iþveren sendikasý kurma-
larý zorunlu hale gelmiþtir. 

Bunun neticesinde de gýda iþkolunda faaliyet gösteren
bazý arkadaþlarýmýzla Gýda Ýþverenleri Sendikasý’ný
kurduk.

Sendika merkezimiz Tepebaþý’ndaki Tarhan Han’dý.
Kýsa sürede birçok iþverene ulaþarak Ýþ Kanunu, Sen-
dikalar Kanunu, Gýda Maddeleri Tüzüðü, Grevler,
Lokavtlar, Tüzük ve Yönetmelikler konusunda mes-
lektaþlarýmýza önemli bilgiler aktardýk. Bunun sonu-
cunda üye sayýmýz önemli derecede arttý. Üyelerimiz
adýna toplu iþ sözleþmesi müzakerelerini uzmanlarýmýz
kanalý ile yürüterek onlarýn doðrudan iþçi sendikasýna
muhatap olmalarýný ve yýpranmalarýný önledik.

Mayýs 1984’te þimdiki merkez büromuzu aldýk. Bu
arada Ankara ve Ýzmir’de faaliyetlerimizi yürütmek
üzere birer büro kurduk.

Ancak üye adedinin oldukça artmasýna raðmen ne
yazýk ki aidatlar bazý iþletmeler tarafýndan ödenmedi-
ði için gittikçe azalýyordu. Bazý iþverenlerin sendikayý
kendi görüþleri doðrultusunda yönlendirmek için çeþitli
giriþimlerde bulunmalarý üzerine yönetimde zafiyetler
belirmeye baþladý. Bu arada un sanayicilerinin 

Sabri Ülker’den Mektup
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sendika merkezinde yaptýklarý toplantýda, üç kere
Ülker Gýda San. ve Tic. A.Þ., Birlik Pazarlama San.
ve Tic. A.Þ., Anadolu Gýda San. A.Þ. þirketlerinin un
sanayi þirketleri ile birlikte Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi
yapmasý istenmiþ ve bu istek sendika baþkaný tarafýn-
dan tasvip edilerek, iþçi sendikasý ile sözleþmeler bu
doðrultuda yürütülmüþtür. Gaziantep’teki 2 deðir-
mencinin yapýlan teklifi kabul etmemesi üzerine sendi-
ka yönetimi (bizim iþyerlerimizle ilgili teklif kabul
etmemize raðmen) sözleþmeyi imzalamayarak iþyerleri-
mizde grevin uygulanmasýna göz yummuþ ve bunun
sonucunda sendikadan istifamýza neden olmuþtur.

Kuþkusuz tüm bunlar sendikanýn zayýflamasýna ve
iþçi sendikasý karþýsýnda güçsüz kalmasýna neden
olmuþtur. Zira gücü yaratan birlik ve beraberliktir.
Sendikanýn son zamanlarda tekrar toparlanmasýný
görmekten çok mutluyum. Baþarýnýn devamýný dilerim.

Sabri Ülker
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Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý
Yönetim Kurulu Baþkaný



“Patronlar patronu” diyebiliriz ona. “Duayen Sendikacý” veya “Duayen Sa-

nayici” olarak da hemen tanýyabiliriz. Nüktedan, agresif pazarlýklarýyla ün-

lüdür. Evet, 1930’da Ýstanbul’da doðduðuna bakmayýn, o ünlü bir Kayseri-

lidir. Narin Mensucat’ýn kurucusu Halit Narin için tanýmlanabilecek birkaç

sýfattan birkaçýdýr bunlar.

Annesi Pakize Haným’ýn atalarý Orta Asya’dan Kayseri’ye gelip Germir

köyünü kurmuþlar. Babasý Nurullah Narin ise Kayseri’nin yerlilerinden tüc-

car bir ailedendir. Manifatura ve halý ticaretiyle uðraþýyorlardý. Arap ülkele-

rine mal taþýyarak geçimlerini sürdürüyorlardý. 

Halit Narin, üç ablasýndan sonra ailenin en küçüðü olarak Ýstanbul’da

doðdu. Babasý 1934 yýlýnda aldýðý el dokuma tezgâhlarýyla tüccarlýktan üre-

ticiliðe baþladý. Halit, ilkokulu Nuruosmaniye’de okurken babasýnýn Mah-

mupaþa’daki halý dükkânýna gidip yardým ediyordu. Liseyi Ýstanbul Erkek

Lisesi’nde sonra da bir yýl Ýktisat Fakültesi’nde okudu.  

Ýlk sanayicilik deneyimini lisede kazandý. Dayýsý Ahmet Germirli ile birlik-

te yün ipliðinden el örgüsü giysi üretip satarak ilk iþini de kurmuþ oldu. 

Üniversite eðitimini yarým býrakýp Ýngiltere’ye gitti ve Manchester Bolton

Colloge of Technology’de tekstil mühendisliði eðitimi aldý. Ýngiltere dönü-

þü babasý Nurullah Narin ile Bakýrköy’de Narin Mensucat’ý kurdu. Narin

Mensucat,  pamuk ipliði ve pamuklu dokuma yapýyordu. 1955 yýlýnda da

Narin Kadife’yi kurarak, kadife üretimine baþladý. 

Diðer taraftan 1972 yýlýnda Çerkezköy’de inþaatýna baþladýklarý Narin

Mensucat, 1974 yýlýnda üretime geçiyordu. Narin’in sendikacýlýk hayatýna

baþlamasý ise 1950’lerin baþýna dayanýyor. 

Ýngiltere’deki eðitim sýrasýnda tatillerini geçirmek için Ýstanbul’a geldiðin-

de babasýnýn iþyerinde, iþveren sendikacýlýðýnýn öncülerinden Bahir Ersöz ve

Sabri Týðlý ile tanýþtý. Henüz ilgili yasalarýn olmadýðý bu dönemde sendika-

cýlýkla ilgilenmeye baþladý. 

Ýstanbul’da doðduðuna bakmayýn, Kayserilidir

Ýstanbul’a geldiðinde

babasýnýn iþyerinde, iþveren

sendikacýlýðýnýn öncülerinden

Bahir Ersöz ve Sabri Týðlý ile

tanýþtý. Henüz ilgili yasalarýn

olmadýðý bu dönemde

sendikacýlýkla ilgilenmeye

baþladý.
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1963 yýlýnda da kendi deyimiyle sosyal faaliyetlere “itildi”. 1963 yýlýnda

ÝSO Meclis Baþkaný ve TÝSK Baþkaný Þahap Kocatopçu’ydu. ÝSO Meclis

Baþkan Vekili Kemal Haraççý’nýn giriþimiyle 1964 yýlýnda ABD’ye giderek

sendikacýlýk konusunda incelemeler yaptý.

Halit Narin, 1966 yýlýnda Türkiye Tekstil Sanayii Ýþverenleri Sendikasý

Baþkan Yardýmcýlýðýna seçildi. 1972 yýlýnda da Kemal Haraççý’dan baþkan-

lýðý devraldý. 1972 yýlýnda TÝSK Baþkan Yardýmcýlýðý’na ardýndan iki yýl

sonra TÝSK Baþkanlýðý’na seçilen Narin, bu görevde 1989 yýlýna kadar 15

yýl süreyle kaldý. TÝSK’in son genel kurulunda da Þahap Kocatopçu ile bir-

likte konfederasyonun “Onur Baþkaný” unvanýný aldý.

Ýþverenlerin duayeni Halit Narin, 1960’lardan bu yana iþçi-iþveren arasýn-

daki ahengi dengeli tutmaya büyük özen gösterdiklerini söylüyor. Toplu

sözleþme görüþmelerinde çok çekiþmeli zamanlar ve olaylar yaþadýklarýný

ama taraflarýn birbirini kýrmamaya özen gösterdiðini de belirten Narin, sen-

dikal müzakereler içinde baþýndan geçen sýkýntýlý bir olayý da þu cümlelerle

ifade ediyor: “1970’lerin sonunda Ýstanbul’da sýkýyönetim vardý ve Birinci

Ordu Komutaný Doðan Özgöçmen’di. Bir taraftan da Yunanistan’la gergin-

lik rüzgârlarý esiyordu. Ýþte böylesine sýkýntýlý bir dönemde tekstil iþkolunda

anlaþma saðlayamadýk ve 30 bine yakýn iþçi grevin eþiðine geldi. Fabrikalar-

da bütün makineler yaðlandý, iþyerleri kapanma hazýrlýklarý yaptýlar. Böyle-

sine bir gerginlik içinde Komutan Doðan Özgöçmen, taraflarý karargaha

çaðýrarak anlaþmamýzý istedi. Sabahlara kadar görüþmemizi sürdürdük. Or-

general Özgöçmen, harekat elbiseleriyle bizi bekliyordu. Saatler süren tar-

týþmalardan sonra sabah 06.30’da rahmetli Þevket Yýlmaz’la anlaþtýk ve söz-

leþmeyi imzaladýk. Anlaþamýyorlar, diye sevinenlerin hevesleri yarým kaldý.”
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Komutan Doðan Özgöçmen

taraflarý karargaha çaðýrarak

anlaþmamýzý istedi. Sabahlara

kadar görüþmemizi sürdürdük.

Orgeneral Özgöçmen harekat

elbiseleriyle bizi bekliyordu.

Saatler süren tartýþmalardan

sonra sabah 06.30’da rahmetli

Þevket Yýlmaz’la anlaþtýk ve

sözleþmeyi imzaladýk.

Anlaþamýyorlar, diye

sevinenlerin hevesleri yarým

kaldý.



“Halit seni aramýza almazsak susturamayacaðýz”

- Sizin sendikacýlýða giriþiniz nasýl oldu? 

Ýþ âleminin sendikacýlýkla alakasý hiç yoktur normalde. Niye yoktur?

1950’lerden beri Bahri Ersoy, Sabri Týðlý -bu isimler artýk unutulmuþtur

Türkiye’de- biz Ýstanbul’da birkaç sanayiciyken babam ve diðerleri “sendi-

kacýlýk” diyerek fabrikaya gelirlerdi. Herkes de “Sendikacýlýk nedir?” diye

düþünürdü ve hiçbiri sendikacýya iyi gözle bakmazdý. Çünkü sendikacýlýðýn

ne iþe yaradýðýný kimse anlamazdý. Onlar da anlatamazlardý. Sonra Bülent

Ecevit, bir kanun çýkardý 1962 veya 63’te. Sendikalar Kanunu. Ondan son-

ra sendikalar kuruldu. Ondan önce iþadamlarý arasýnda laftan öte giden bir

þey deðildi sendikacýlýk. Kanun çýktýktan sonra herkes sendikalaþmak zo-

runda kaldý Ýþçi Sendikasý, Ýþveren Sendikasý diye. O zaman bizim baþkan

Kemal Haraççý Bey, tekstille alakalý sendikacýlýk konusunda Sanayi Oda-

sý’nda toplantýlar yapýyordu. Ben de boþ vaktim var diye fabrikada, gidip

onun söylediði bütün laflara cevap verdiðim için “Halit, seni aramýza almaz-

sak susturamayacaðýz.” dedi. Benim sendikacýlýk hayatým böyle baþladý.

Sendikacýlýðýn dýþýndan baktýðýnda tam saçmalýðýn sistemidir. Ama içine

girdiðin zaman, derinliði olan bir iþtir. Yapmayý düþündüðün iþlerin dýþýnda

kalan bir iþtir. Ve yapýlmasý gereken bir iþtir. Sosyal boyutu olan bir iþtir.

Bunlarý organize eder. Ama her þeyde olduðu gibi takdim þekli çok mühim-

dir. Sendikacýlar, iþverenin daha fazla istismar ettiðini anlatarak iþçiyi yanla-

rýna çekmeye çalýþan bir politika içinde oldular daima. Bütün dünyada da

böyledir. Bunlara karþý da bizim gibi sanayiciler ve onlarýn genç nesli sendi-

kacýlýða baþlamýþtýr. Tekstil de gýda da böyle baþlamýþtýr. 

- Tekstil Ýþverenleri Sendikasý’nýn kuruluþ aþamasýnda var mýydýnýz?

Her noktasýnda varým ama neresinde olduðumu da tam bilmiyorum. Ben-

de o kadar çok aktivite, o kadar çok baþkanlýk var ki, neyin ne olduðunu ba-

zen bilemiyorum. Sendikacýlýk bir kelime ile sosyal haklarý iyileþtirme, dev-

letin vermediði ama iþverenin verebileceðini düþündüðü haklarýn dengelen-

mesi meselesi. Ýþçilerin tek baþlarýna elde edemeyecekleri menfaatleri tartý-

þarak elde edebilme meselesidir. En kötüsü gýda iþverenleridir. Çünkü gýda

iþverenleri çok küçük birimler halinde çalýþmaktaydýlar. Þimdi öyle deðil ta-

bii. Eskiden böyle deðildi. Þimdi ithalatlar, ihracatlar yapýlýyor. Dev tesisler

“Sendikacýlýðýn dýþýndan

baktýðýnda tam saçmalýðýn

sistemidir. Ama içine girdiðin

zaman, derinliði olan bir iþtir.

Yapmayý düþündüðün iþlerin

dýþýnda kalan bir iþtir. Ve

yapýlmasý gereken bir iþtir.

Sosyal boyutu olan bir iþtir.

Bunlarý organize eder. Ama

her þeyde olduðu gibi takdim

þekli çok mühimdir.” 



Halit Narin

65

kuruldu. Bu sektörün organize olabilmesi çok zordu. Þimdi 50. yýlýný kutla-

yacak olan bu sektörün sendikasýnýn geçmiþte ne kadar hizmet ettiðini dü-

þünün. Yapmýþ mýdýr, yapmamýþ mýdýr diye de düþünebilirsiniz. Çok mu bü-

yük un sanayi var?

- Bu konunun doðrudan sendikacýlýkla iliþkisi var mý?

Sanayisi güçlü olmayan bir yerde yapýlan bir iþ vardýr, o da ithalat veya zi-

rai üretim. 

- Ýyi bir sendikacýlýk olsaydý, uluslar arasý endüstriyel tesisler de kurulabilir miy-

di? Daha erken zamanda kurulur muydu?

Hayýr. Sermayesi müsait deðildi. Türkiye’nin sermaye yapýsý buna müsait

deðildi. Bugün bile bu konuda organize olduklarýný söylemek mümkün de-

ðil. Ne ette, ne tahýlda, ne yaðda veya þunda bunda organize olduðunu söy-

lemek mümkün deðildir. Ziraat bir otomobil fabrikasý deðildir. Organize

olabilmek için organize olabilecek bir sanayi yapýsý olmasý gerekiyor. De-

vamlýlýðý olan bir üretime ihtiyacýnýz var. Devamlý olan bir üretim demek

devamlý olan iþçileri var demektir. Devamlý iþçisi, istikrarý ve kapasitesi olan

bir yerde ise sendikacýlýk olabilir. 

- Sendikacýlýðýn ilk günlerinde gündem maddeleriniz neydi?

Ýlk günlerimizde gündem maddelerimiz yoktu. Çünkü karþýmýza gelen iþ-

çi sendikacýlarý, sendikacýlýðý bilmedikleri için biz onlarla çok rahat müzake-

re yapýyorduk ama onlara bu havayý vermiyorduk. Ciddi müzakere yapýyor

gibi gösteriyorduk ama bir þey vermiyorduk. Niye vermiyorduk? Çünkü

karþýmýzdaki istemesini bilmiyordu. 

- Bu anlamda sendikacýlýðýn olgunlaþmasý 70’li yýllarda mý yoksa 80’li yýllarda

mý gerçekleþti?

Bakýn, çocuk ne zaman süt ister? Acýktýðý anda. Ne zaman acýktýðýný his-

seder aðlayabildiði anda. Sendikacýnýn problemleri olduðu anda sendikacý

“Ýlk günlerimizde gündem

maddelerimiz yoktu. Çünkü

karþýmýza gelen iþçi

sendikacýlarý, sendikacýlýðý

bilmedikleri için biz onlarla

çok rahat müzakere

yapýyorduk ama onlara

bu havayý vermiyorduk. Ciddi

müzakere yapýyor gibi

gösteriyorduk ama bir þey

vermiyorduk. Niye

vermiyorduk? Çünkü

karþýmýzdaki istemesini

bilmiyordu.”



olmaya baþlýyorlar. Ýþçinin ihtiyaçlarý sendikacýyý rahatsýz edecek boyuta ge-

lene kadar organize olmaya baþlýyor, ondan önce sendikacýlýðýn dönemi baþ-

lýyor. Yani iþçiye sendikacýyým diye yaklaþanlar, ihtiyaçlar ortaya çýktýkça

sendikacýlýkla ilgili organize olmaya baþlýyor. Bana bu anlamda 70’li yýllarýn

ortalarýnda gelmeye baþlamýþlardýr.

- O dönemde siyasi etkiler de çoktu sendikacýlar üstünde?

Siyasi etkiler o kadar önemli deðil. Siyaseti her þeye bulaþtýrabilirsiniz. Si-

zi bile beþ dakikada siyasete bulaþtýrabiliriz. Ne ifade eder ki?

- Faydasý olacaksa bulaþtýrýn!

Seni bulaþtýrmayayým, aksi takdirde iþine nihayet verirler! Türkiye’de in-

saný kötülemek o kadar kolay ki... Ama sendikacý olmak çok zor; iþveren

sendikasý olmak baþka, iþçi sendikasý olmak baþka þekilde zordur. Ýþçi sendi-

kasý, iþçinin menfaatine verebileceðine inanan ama iþverenin de verebilece-

ðini teklif ederse doðrudur. Ýþveren sendikacýlýðý daha rahattýr. Neticede iþ-

çi sendikasý, iþçinin avukatlýðýný yapar. Ýþverenle iþçiyi karþý karþýya getir-

mez. Ýþçi teþkilatý ile iþveren teþkilatý karþý karþýya gelir. Onlarýn yapmýþ ol-

duðu anlaþmalardan da sistem kendi kendine yürür. 

- Çok uzun yýllar sendika baþkanlýðý yaptýnýz ve devam ediyor göreviniz. Kendini-

zi patron gibi mi yoksa profesyonel bir sendikacý gibi mi hissediyorsunuz?

Kendisini patron gibi hisseden adamdan hoþlanmam. Ýnsanýn kendisi her

þeyden evvel insandýr. Ýnsan insanla diyalog kurduðu zaman iþ yapar. Ken-

dini patron gibi hissettiðin zaman karþýndaki insanla diyalog kurman müm-

kün deðildir. Kendinizi üst sýnýf, yukarýdan bakan biri olarak gördüðünüz

sürece iþ yapamazsýnýz. Bunun tersini yapan iþçi sendikalarý da “Biz olmaz-

sak siz bir þey yapamazsýnýz” diyen iþçi sendikalarý da daima kaybederler. Biz

sabýrla oyunumuzu oynarýz, onlar ateþle oyuna yaklaþmak isterler. Ýþveren

teþkilatý ve iþveren ayakta kaldýðý sürece güçlüdür ve gücünü de iþçisine ve-

rir,  intikal ettirir. Ýþveren teþkilatý ve iþveren güçlü deðilse, iþçisine de vere-

ceði hiçbir þey yoktur. Ýþveren teþkilatýnýn gücü o zaman daha fazla olur.

“Ýþveren sendikasý olmak

baþka, iþçi sendikasý olmak

baþka þekilde zordur. Ýþçi

sendikasý, iþçinin menfaatine

verebileceðine inanan ama

iþverenin de verebileceðini

teklif ederse doðrudur. Ýþveren

sendikacýlýðý daha rahattýr.”
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Burada iþveren ve iþçinin motivasyonu beraber götürebileceði anlayýþa gel-

mesi lazým. Tekstil ve konfeksiyon sanayinde bunlarý yapýyoruz. Kendi

problemlerimizi anlatmaya çalýþýyoruz. Anlattýðýmýz zaman da muvaffak

oluyoruz. Grevler olmuyor mu, oluyor. Grevler bazen insana heyecan veri-

yor. Bunlar doðru mu, doðrudur. Grevler sistemin bir parçasýdýr. Ýki taraf

da bu sistemin kullanýlabileceðine inanmasý lazým. Sen lokavt yapamazsýn,

sen grev yapamazsýn anlayýþýyla denge saðlanamaz, iþçi-iþveren teþkilatý ol-

maz. Ýki taraf da kendi güçlerini kullanacaðý zamanda bu güçlerini kullan-

malýdýr. Doðru olan inancý için kullanmalýdýr. Yoksa gösteri için kullanma-

malýdýr. 

- Sendikacýlýk bundan sonra devam edecekse nasýl bir yapý oluþturmalý? Nasýl bir

strateji izlemelidir?

Ýkisi de ortadan kalkarsa belki daha rahat olur.

- Yani kalkma ihtimali var diyorsunuz?

Bana göre iþçi ve iþveren teþkilatlarýnýn ortadan kalkmasý lazým. Ne vere-

cek iþveren teþkilatý? Ýþçi teþkilatý ne almak için müzakere yapacak? Sayaca-

ðýnýz zaman birkaç maddeden baþka bir þey kalmadý. O birkaç madde için

de sendikacýlýk olmalý mý olmamalý mý diye sorduðumuzda; bana göre (ki

benden daha tecrübelisi yoktur hem iþçi hem iþveren teþkilatý tarafýnda) aþa-

ðý yukarý bitmiþ sayýlýr. Bitmektedir ve bitmek mecburiyetindedir. Bugün

getirilen her düzenlemede devletin koyduðu aðýr þartlar sendikacýlýðýn aley-

hinedir. Anadolu’da görüyorsunuz: “Toplama iþçisi þu kadar para alacak” di-

yorsunuz. O parayý adama vermiyorlar. “Asgari ücretten aþaðý bir ücret ver-

meyeceksiniz.” diyorsunuz, ama asgari ücretin netinin üçte birini ancak

alanlar var. Resmen ayrý, gayri resmi ayrý para geçiyor eline. Bunun sosyal

bir gerçeklik olarak oturabilmesi için iþçi ve iþveren teþkilatlarýnýn yapabile-

ceði pek bir þey kalmýyor. Devletin yapacaðý baþka adýmlar olmasý gereki-

yor. Mesela AB’de bile öyle. Ýngiltere’de düþük ücretle kaçak iþçi çalýþtýran

yerler var. Almanya’da düþük ücretle yabancý çalýþtýran yerler var. Yani as-

gari müþterekler sendikalar gibi yapýlarla düzenlenemiyor artýk. 

“Grevler sistemin bir

parçasýdýr. Ýki taraf da bu

sistemin kullanýlabileceðine

inanmasý lazým.

Sen lokavt yapamazsýn,

sen grev yapamazsýn

anlayýþýyla denge

saðlanamaz, iþçi-iþveren

teþkilatý olmaz.”



- Nasýl bir yapý öngörüyorsunuz?

Sosyal devlet anlayýþý artýk dünyaya gelmek durumundadýr. Liberal de-

mokrasiden sosyal demokrasiye geçiþ adýmýný herkesin atmasý lazým. Ýnsan

haklarýný ön plana alan bir yapý gelmek durumundadýr. Bugün bu Ameri-

ka’da da yok, Avrupa’da da yok. Bu ve böyle büyük devletlerde ücretler o

andaki pazarlýða baz olarak konuþlanabiliyorsa;  iþ vereceðin adama yüz li-

ra vereceðin yerde “sana 20 lira veririm” dediðinde 20 liraya çalýþan birini

bulabileceksen orada sosyal devlet anlayýþý yok demektir, sosyal devlet anla-

yýþýný devam ettirecek bir ortam yok demektir. 

Bu ortamda da iþçi ve iþveren teþkilatlarýnýn iþi yok demektir. O halde bu

devlet iþi olmasý gerekiyor ve sosyal devlet anlayýþýnýn içinde yer almasý ge-

rekiyor. Uzun vadeli böyle bir yapý görmüyorum. Düþünmüyorum.  Bir iþ-

veren sendikasýnýn baþkanýnýn bunu söylemesi ters ama gerçek bu... Hem

iþveren için söylüyorum hem iþçi için söylüyorum.

- Think Tank toplantýlarý yapýyorsunuz her sene, sendika olarak. Bunu hangi sa-

ikle yapýyorsunuz? Çaðdaþ sendikacýlýk anlayýþýyla mý, yoksa baþka bir gerekçeyle

mi?

Biz sendikacýlýk yapmayýz. Biz hiçbir sektörü þu veya bu þeyin içinde top-

lamayýz. Bizim 1964-65’ten beri baþlayan senelik toplantýlarýmýzýn amacý

vardýr: Memleketimize iþveren kazandýrmak. Memleketimize hizmet etmek

ve yatýrým yapma istikametine getirmek. Bizim baþka bir amacýmýz yok.

Bunun için iþçimizi de çaðýrýrýz, devleti de çaðýrýrýz. Ýnsanlara bu memleke-

tin üzerinde her þeyin olabileceðini, her türlü imkânýn olduðunu anlatmaya

çalýþýrýz. 

Biz sendikacýlýk yapmayýz esasýnda. Bizim ismimizde kanunen sendikacý-

lýk vardýr. Sendikacýlýk dediðin zaman onu biliyor muyuz? Onu en çok bi-

len benim, en az bilen de benim. Nedir sendikacýlýk? Komik bir þey... Biri-

si geliyor “bunu ver” diyor. Ben de “vermiyorum” diyorum. Sonra pazarlýk

ediyoruz.  Böyle bir þeyin pazarlýðý, mantýðý olur mu? O bana bir hesapla

gelmiyor, ben de ona bir hesapla yaklaþmýyorum. 

“Ýþ vereceðin adama yüz lira

vereceðin yerde “sana 20 lira

veririm” dediðinde 20 liraya

çalýþan birini bulabileceksen

orada sosyal devlet anlayýþý

yok demektir, sosyal devlet

anlayýþýný devam ettirecek bir

ortam yok demektir.

Bu ortamda da iþçi ve

iþveren teþkilatlarýnýn iþi

yok demektir.”
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- Temel kriter verimlilik olsa…

Dünyada olmamýþ. Basýnda var mý? Diyorsunuz ki þu adam ayda 50 bin

dolar alýyor. 

- Bir medya yöneticisinin ayda 50 bin lira veya dolar alabileceðini düþünüyorum. 

- Ben de düþünüyorum. Bir devlet memurunun maaþýndan fazla taleple

gelen birine, senin diyeceðin þey “vermiyorum” demektir. 

- Ama veriyorsunuz… 

Biz ne verdiðimizi çok iyi biliyoruz. Burada iþverenlik giriyor iþin içine.

Burada iþverenin hayatiyetini devam ettirecek bütün limitleri yaparýz. Ama

hiçbir zaman iþverenin iþyerini kapatacak bir mantýðýn çalýþmasýný yapma-

yýz. O noktaya geldiði zaman da, onlar grev isterse grev yaptýrýrýz. Onlar

fazla ileri giderlerse biz lokavt yaptýrýrýz. Biz birinin ayakta kalmasý kavga-

sýný yaparýz. Yoksa biz iþçinin eline geçecek paranýn kavgasýný yapmayýz.

- Ýþveren sendikasý ile çatý örgütü TÝSK arasýnda ihtilaflar oluyor mu?

Olur. Senin karýnla aranda ihtilaf var mý? Kýzýnla ve oðlunla da vardýr.

Mutlaka olur. Bizde de olur.

- Çatýnýn dýþýna taþan kavgalarýnýz oldu mu?

Bizde çatý dýþýnda kavga olmaz, çatýnýn içindeki kavgayý da kimse bilmez. 

- Hükümetle sorunlarýn giderilmesinde veya çalýþma hayatýnýn düzenlenmesinde ak-

tif baþarýlarýnýzýn olduðunu düþünüyor musunuz? 

Benden ve arkadaþlarýmdan ziyade bu çalýþmayý vazifeyi yapan arkadaþlar

geçmiþte olmadý. Bundan sonra olabilir belki. Biz diyalog kurmayý çok iyi

biliriz. Haklý olduðumuz davayý da çok iyi müdafaa ederiz. Haklý olduðu-

muz davaya hayýr diyecek hükümetler de umumiyetle olmaz. 

“Ama hiçbir zaman iþverenin

iþyerini kapatacak bir

mantýðýn çalýþmasýný

yapmayýz. O noktaya geldiði

zaman da, onlar grev isterse

grev yaptýrýrýz. Onlar fazla

ileri giderlerse biz lokavt

yaptýrýrýz. Biz birinin ayakta

kalmasý kavgasýný yaparýz.

Yoksa biz iþçinin eline geçecek

paranýn kavgasýný

yapmayýz.”



- Sistemin týkandýðý dönemler olmuþ mudur?

Her politikacý akýllý mýdýr? Her iþveren de becerikli midir? Hayýr. Her

onun yanýnda çalýþan adam da akýllý mýdýr? Yine hayýr. Sen sana düþen va-

zifeyi hakkýyla yapmaya çalýþýrsýn. Biz de bize düþeni yapýyoruz. Sistemi da-

ima canlý ve enformasyonu sürekli tutmaya çalýþýyoruz. Ondan sonrasý be-

nim iþim deðil. Bu kadar basit...

- Gýda Ýþverenleri Sendikasý üyeleri arasýnda sendikacýlýða katkýsý olduðunu düþün-

düðünüzde kimleri hatýrlarsýnýz?

Hiçbirini… Çünkü her sendikacý kendi iþini yapar. Bu nedir? Ne yapacak

bana gýda sendikasýnda bir arkadaþ? Böyle bir þey yok. 22 anlaþma oldu.

Hangisini hatýrlýyoruz. Her birinde 250 madde vardýr. Her biri üzerinde te-

ker teker konuþmuþuzdur, bitirmiþizdir. Kendi arkadaþlarýmla yaptýklarýmýn

hiçbirini hatýrlamadýktan sonra.. 80 senesinde 7 ay süren grevler vardý Tür-

kiye’de. Bunu genel olarak hatýrlarým. Bundan sonrasý sendika baþkanlarý

vardýr. Birkaç tanesini hatýrlarsýn. Seyfi Demirsoy’u hatýrlarsýn mesela. Þev-

ket Yýlmaz’ý, Halil Tunç’u, Abdullah Baþtürk’ü hatýrlarsýn. Bahri Ersoy’u

çok az kiþi hatýrlar. Her mesleðin bir ömrü var. Nalbantlýk bir meslektir

ama artýk böyle bir meslek kalmadý.

- Böyle bir anlayýþa hazýr olmak lazým, öyle mi?

Dünyada fiilen baþlamýþ durumda. Hükümet politikalarýnýn ortaya koydu-

ðu ÝLO kurallarý vardýr. ÝLO toplantýlarý her sene yapýlýr. 180 ülkenin kabul

ettiði maddeler vardýr. En az kabul eden ülke Amerika’dýr. En çok kabul

eden ülkeler arasýnda geliþme çaðýndaki ülkelerdir. Ondan sonra bizim gibi

geliþmekte olan ülkelerdir. Geliþmiþ ülkeler burada alýnan kararlarýn çoðu-

nu kabul etmemiþlerdir. Bizimkiler hâlâ kabul edelim diye çýrpýnýrlar.

“ÝLO toplantýlarý her sene

yapýlýr. Geliþmiþ ülkeler

burada alýnan kararlarýn

çoðunu kabul etmemiþlerdir.

Bizimkiler hâlâ kabul

edelim diye çýrpýnýrlar.”



- Sendikal pazarlýklarda komik, ilginç anýlarýnýz oldu mu? 

Bir gün Adanalýlar bizimle müzakere yapýyorlardý. Bir maddesinde takýl-

mýþlar. Rahmetli Þevket’le (Yýlmaz) konuþtuk. “Ne istiyorsunuz?” dedim.

Dört kap yemek. Þu kadar kalori olacak. Her öðün 250 gram lop et olacak.

350 gram net tatlý olacak. Falan filan.. Böyle bir maddede ihtilaf var. Þev-

ket’le oturuyor. Bizim bir Þevket’imiz vardý… Canýmýz, ciðerimiz bir arka-

daþýmýzdý.  Bu sizin dediðiniz 4 bin kaloriye denk geliyor. Bunu yedikten

sonra fabrikada insanlarý nasýl tutacaksýnýz. Hepsi gözümün içine baktýlar.

Bir hesap ettiler, olacak þey deðil. 250 gram et yiyeceksin, 350 gram tatlý yi-

yeceksin ondan sonra fabrikada çalýþacaksýn. Ýstemeler ile dengeler arasýnda-

ki farklar bunlardýr. Ücret içindeki talepler için de geçerlidir. Ýþveren daima

az vermek isteyen bir dengeyi kurmak istemektedir. Ýþçiler ise, her zaman

daha fazlasýný isteme hakkýný kendilerinde gören insanlardýr. Ýkisine de say-

gý duymak lazýmdýr. Biz ikisine de saygý duymasýný geliþtiren teþkilatlarýz.

Ýþçi sendikasýyla pazarlýk 
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“Bir hesap ettiler, olacak þey

deðil. 250 gram et yiyeceksin,

350 gram tatlý yiyeceksin

ondan sonra fabrikada

çalýþacaksýn. Ýstemeler ile

dengeler arasýndaki farklar

bunlardýr. Ücret içindeki

talepler için de geçerlidir.”



- Her yýl gider misiniz Ýsviçre’deki ÝLO toplantýlarýna. 

Biz oraya iþçi, hükümet ve iþveren üçlüsünü bir araya getirmek için gide-

riz. Barýþtýrmak... Konuþuruz, Türkiye’de bir araya gelip konuþamadýðýmýz

konularý bir araya gelince konuþmaya çalýþýrýz. Yurtdýþýnda daha rahat ko-

nuþuluyor. Bizim her yaptýðýmýz iþ misyondur. Ýþin dýþýnda yaptýðýmýz da

keyiftir. Ve onu da mükemmel yaparýz… 

- Ýþçi ve iþveren iliþkileriyle ilgili nihai söyleyeceðiniz bir þey var mý?

Ýþçi ve iþveren iliþkilerini en iyi düzenleyecek þey artýk kanunlar deðildir.

Hükümetlerin yapacaklarý sosyo ekonomik politikalarýn içinde çalýþanlara

verilecek olan çalýþma hakkýdýr. Çalýþmak için verilen üstün haklar deðildir.

Çalýþan insanýn hakký vardýr ama çalýþýlan iþinden alabileceði haklar vardýr.

Daha fazla hak iddia eden sistemleri hükümetler kanunla getirirse, Türki-

ye’de bugün olduðu gibi istismar eder. Sosyal dengeleri ve iþçi iþveren iliþki-

lerini bozar. Ucuz iþçiliði, kayýt dýþý iþçiliði teþvik edersiniz. Belediyelerde de

olur, iþyerlerinde de olur, tarlada da olur. Hayvancýlýkta da olur, her yerde

olur. Hükümetin sosyal ekonomik politikalarý geliþtirdiði yerde sanayiciye

iyi yer vermesi gerekir. Sanayiyi teþvik etmesi gerekir. Sanayiyi teþvik eden

her ülke kalkýnmýþtýr. Sanayiyi teþvik etmeyip de, KOBÝ’leri ön plana ala-

rak sanayicileri arka plana iten bir anlayýþtan daima kaçmak gerekir. Ne ka-

dar büyük organizasyon, 500 kiþi, bin kiþi gibi ne kadar büyük olursa o ka-

dar sosyal dengeleri güden topluma sahip olursunuz. Ne kadar küçük ve da-

ðýnýk yaparsýnýz o kadar sosyal dengesizlik oluþur. 

Ýnsan haklarýna deðer veren, çalýþma haklarýný elinden almayan düzenle-

melere ihtiyaç var. Politikacýlar bazen iþçinin, bazen iþverenin yanýnda ol-

mak gibi aþýrýlýklara gidiyorlar. Bunu yaparken de dünyada terk edilmiþ ku-

rallarý sanki yeniden bulmuþ gibi masaya yatýrýyorlar. Bu da yanlýþtýr. Tür-

kiye’nin bu tür sendikacýlýk anlayýþýndan süratle kaçmasý lazýmdýr. Süratle

sosyal haklarý hükümetlerin verdiði anlayýþtan vazgeçmesi gerekir. Asgari

ücret güzel bir düzenlemedir.  Bu iþin asgarisi olmaz. Ama asgarisini veren

insanlara karþý tedbirini almak lazýmdýr. Asgari ücretin dýþýnda ücret veren

bir insanýn hesap vereceði bir mekanizma doðru çalýþmalýdýr. Asgari ücretin

“Ne kadar büyük organizasyon

500 kiþi, bin kiþi gibi ne kadar

büyük olursa o kadar sosyal

dengeleri güden topluma sahip

olursunuz. Ne kadar küçük ve

daðýnýk yaparsýnýz o kadar

sosyal dengesizlik oluþur.”

“Türkiye’nin geleceði çok iyi ama
sendikacýlýðýn geleceðinden emin deðilim”
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dýþýnda, normal çalýþtýran iþyerlerinde, elde olmayan hatalardan dolayý iþçi-

iþveren sürtüþmesine yol açan kanuni haklarýn müzakeresi yanlýþtýr.  Kapi-

tal sahibi insanlarýn iþyeri açmasýný teþvik edecek hükümetlere ihtiyacýmýz

var. Ýþyeri açmak demek, insanlarýn sosyal hayatýný devam ettirebilmesi de-

mektir.  Ayný zamanda iþverenin elinde olan parayý yatýrmasý demektir.

Memleketine yatýrým yaparak bir hizmet yapmasý demektir. Hizmet yapan

insanlarýn “yanlýþ þeyler yapýyor” anlayýþýndan herkesin kaçmasý lazým. Den-

geler iyi kurulmalýdýr. Biz varsak siz varsýnýz. Kapital olmazsa hiç bir þey ol-

maz. Ýþçinin suçunu iþverene yükleyemezsiniz. Orada da kanunun bizi ko-

rumasý lazým... Herkes kalkýnan Türkiye’den iftihar etmeli… Ama ekono-

misi kalkýnýyor, her alanda kalkýnmanýn olduðu söylenemez. Halen memle-

ketine büyük katkýlar saðlayan milyonlarca iþverenimiz var. Bu iþverenlerin

iþverenliðini teþvik edecek olan teþviklere ihtiyacýmýz var. Bürokrasi karþý-

sýnda güçlü olan, iþinin kavgasýný yapacak iþverenlere ihtiyacýmýz var. Tür-

kiye beþ on yýl içinde büyük mesafeler kat edecek.  AB ile müzakerelerde de

onlara bile þartlar ileri süreceðiz. Türkiye’nin geleceði çok iyi ama sendika-

cýlýðýn geleceðinden pek emin deðilim. 
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Maraþoðlu Yað ve Sabun Sanayi
Yönetim Kurulu Baþkaný



Kenan Maraþoðlu’nun hayatýnda iki þehrin önemi var: Adapazarý ve Ýstan-

bul. Belki birbirine yakýn olmasýnýn etkisi de olabilir. 1938 yýlýnda doðan

Maraþoðlu çocuk yaþlarýnda babasýnýn yanýnda yað ve sabun imalatýný öð-

rendi. “Baba iþinde doðdum, baba iþinde devam ettim ve baba iþinden ken-

dimi emekliye ayýrdým.” diyerek hayatýný özetliyor ama yaþamýn pek çok ye-

rinde farklý konu ve etkinlikler içinde olduðunu da görüyoruz. Farklý konu

ve etkinlikler yine Maraþoðlu’na göre “profesyonel” bir çalýþma deðildi.

Ýstanbul Kabataþ Erkek Lisesi’nde tamamladýðýnda yine babasýnýn imalat-

hanesinde iþine devam etti. Ancak o profesyonel çalýþma hayatýnýn askerlik-

ten sonra baþladýðýný söylüyor. 

Baba iþi dediði ise “Ayçiçek yaðý, mýsýrözü yaðý, sabun imalatý. Bunu de-

vam ettirdik. Günün þartlarý içinde tevsi ettik, büyüttük. Modernize etme-

ye çalýþtýk. Kimisini baþardýk, kimisini baþaramadýk. Haysiyetimizle, þerefi-

mizle yað piyasasýnda kendimize bir yer edindik.” 

Fiili 1960 yýlýnýn 13 Mayýs’ýnda baþlýyor. Ýlk baþlangýçta babasýnýn yakla-

þýmý ve iþin sürecini özetleyecek olursak: “Askerlikten terhis olmuþtum. Ar-

týk temelli iþim buydu. Babam da öyle þartlandýrmýþtý. ‘Askerlikten sonra

burada iþin sahibi olacaksýn. Birlikte götüreceðiz, büyüyeceðiz.’ diye telkin-

de bulunmuþtu. 19 Aðustos 1999’a yani 17 Aðustos Depremine kadar da

devam etti. Depremde fabrika yüzde 70 hasar gördü. Hasarý telafi etme-

mizin mümkün olmadýðýný anladýk. Eksperler de böyle görüþ belirttiler. Biz

de yýkýmýna karar verdik. Kepengi kapadýk.”

Kenan Maraþoðlu’nun iþi çocukluktan öðrenmesi sebebiyle babasý genç

yaþta ona devretti. 600 liralýk ilk maaþý bile devrin þartlarýna göre çok iyiy-

di. 26 yaþýnda iken 1964’te babasý onu kendine ortak yaptý, þirketin baþýna

geçirdi. “1964’te þirkete  altýda bir hisse ile ortak oldum. Kolektif þirket ol-

duk. Diðer ortaklar ise aðabeyim ve babamýn kardeþleriydi. 1965’te þirket-

te ayrýlmalar oldu. Amcamlar ayrýldý. Biz aðabeyim ve babamla kaldýk.”

Amcalarýn ayrýlmasýna raðmen þirketin faaliyetleri deðiþmedi. Anonim or-

taklýk oldu ve çizgiyi devam ettirdiler. Amcalarý baþka iþlere girdi. 

1999 Depremine kadar profesyonelce çalýþtý

17 Aðustos 1999 depremi

17 Aðustos 1999 sabahý, yerel saatle 03:02’de

gerçekleþen, Kocaeli Gölcük merkezli deprem.

7,5 büyüklüðünde gerçekleþen deprem, büyük

çapta can ve mal kaybýna neden olmuþtu.

17 Aðustos depremi, tüm Marmara Bölge-

si’nde, Ankara’dan Ýzmir’e kadar geniþ bir

alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17.480

ölüm, 23.781 yaralý oldu. 505 kiþi sakat kaldý.

285.211 konut, 42.902 iþyeri hasar gördü.

Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaþýk

50.000 ölüm, aðýr-hafif 100.000’e yakýn yaralý

olmuþtur. Ayrýca 133.683 çöken bina ile yakla-

þýk 600.000 kiþiyi evsiz býrakmýþtýr. Yaklaþýk

16 milyon insan, depremden deðiþik düzeyler-

de etkilenmiþtir. Bu nedenle Türkiye’nin yakýn

tarihini derinden etkileyen en önemli olaylar-

dan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek et-

kilediði alanýn geniþliði, gerekse sebep olduðu

maddi kayýplar açýsýndan son yüzyýlýn en bü-

yük depremlerinden biridir.



Kenan Maraþoðlu

Babasý yeniliklere açýk ve tertip ve düzen sahibiydi.  Bu özellikleri Kenan

Maraþoðlu’na da geçmiþti. Bir anýsýnda bunu þöyle anlatýyor: “Ben babam-

dan kalmýþ veya ilk olduðunu düþündüðüm þeyleri saklýyorum. Mesela ba-

bamýn bir sayý defteri vardý. O zaman ne defteri kebirler, ne sayým defterle-

ri var. El yazýsý ve eski yazýyla tutulmuþ bir defterden bahsediyorum. Onla-

rý saklýyorum. Hatta þöyle bir þey oldu: Babam 1991 yýlýnda öldü. 1998 yý-

lýnda bir telefon geldi: ‘Hacý Ýbrahim’le konuþmak istiyorum.’ Babam vefat

edeli 7-8 sene oldu. Arayan ‘Ben dýþ ülkelerde yaþýyorum, duymamýþtým.’

dedi. Davet ettim. O gelene kadar ismini aldým, babamýn defterlerini karýþ-

týrdým ve onun adýný buldum, onunla ilgili bilgileri çýkardým. Adam mem-

nun oldu.” 

Maraþoðlu, iþin baþýna geçtikten sonra sýk sýk Ýstanbul’a gelmek zorunda

kaldý. Bu sefer eðitim için deðil sendikal faaliyetler sebebiyle. 

1999 yýlýnda kendini emekliye ayýran Maraþoðlu yine Ýstanbul’da yaþama-

yý tercih etti. Sadece sosyal faaliyetleri ve dost ziyaretleri için Adapazarý’na

gidiyor. Ancak yüreðinde sadece depremin burukluðu yok. Deprem fabri-

kasýný yüzde 70 yýkarken yýllarca beraber yürüdüðü arkadaþlarýyla arasýna

da yüzde 100 denilebilecek bir uçurum açmýþtý. Sebebi ise gayet basitti:

Aranýp sorulmamak!

“1999 yýlýnda Adapazarý’nda bir deprem oldu. Benim fabrikamýn yüzde

70’i gitti. Yüzde 30’u ile de benim hayatýmý devam ettirmesi mümkün de-

ðildi. Çünkü o bir bütündü. Eksikliði ile devam etmez. Bana Türkiye Gýda

Ýþverenleri Sendikasý’ndan tek bir kiþi, ne de TÝSK’den bir kiþi ‘Yahu Kenan

öldün mü kaldýn mý, ne oldu?’ diye soran olmadý veya gelmedi. Buradan

Adapazarý iki saatlik mesafedir. Ama Türk Ýþ’in Baþkaný Bayram Meral biz-

zat geldi. Hak Ýþ’in Baþkaný Salim Uslu bizzat geldi. DÝSK’in Baþkaný Rýd-

van Budak bizzat geldi. Öyle ki Rýdvan Budak’la þahsi tanýþmamýz da yok-

tu. Bu bana çok koydu. Böyle bir olay olup da ben, böyle yapýlmamasý la-

zým diyerek üç beþ kere masayý terk ettim. Böyle durumlarda Adapazarý’na

yönetim kurullarýndan baþkan veya üyelerden üç dört kere gelen oldu”.
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Deprem fabrikasýný yüzde

70 yýkarken yýllarca

beraber yürüdüðü

arkadaþlarýyla arasýna da

yüzde 100 denilebilecek

bir uçurum açmýþtý.

Sebebi ise gayet basitti:

Aranýp sorulmamak.



En önemli projemiz Gýda Kanunu Tasarýsýydý

- 1961 yýlýnda TÜGÝS’e üye olmuþsunuz.  Niye sendikaya üye olma ihtiyacý his-

settiniz? Malum yasasý daha çýkmamýþtý?

Yasa daha sonra çýktý ama konu gündemdeydi.  Konu önemliydi. Psikolo-

jik baskýlar da vardý. Ýlk muhatap olduðumuz sendika Birleþik Gýda Sanayi

Ýþçileri Sendikasýydý. Ahmet Uslu baþkaný oldu. Bizimle o muhatap oldu. Ýlk

sözleþmemizi de 1963 yýlýnda onunla imzaladýk. Kanun çýkar çýkmaz. 

- O zaman bir endiþe mi vardý iþçi sendikalarýndan?

Endiþe deðil.  Babam, yeniliklere açýk bir insandý. Ýþçilerin maaþý bizde

kutsaldýr. Zam onun teferruatýdýr. Ýþçinin hakkýný vermek kutsaldý, alýn te-

ri kutsaldý. Nasýlsa verilecekti iþçiye. Yýlbaþýnda veya dönem baþý neyse. Biz-

de, ayçiçeði sezonunun baþladýðý dönemde verilir. Sezon da Aðustos baþýn-

da baþlar. Bizde sezonluk iþçi yoktu. Daimi iþçi vardý. Sezonla birlikte maaþ

zamlarý da yapýlýrdý. 

- Kaç iþçi vardý?

160 kiþi vardý.

- Çok fazla. Þimdi bu kadar iþçiyle çok daha büyük sanayiler kuruluyor.

Evet, o dönemlerde iþçi yoðundu. Þimdiki teknoloji ile bunun dörtte veya

beþte birine ayný iþ yapýlabilir. Yani o dönemde sendikayý tercih ettik. Sendi-

kadan da destek alýyorduk. Ýlk genel sekreterimiz Oðuz Bayraktar, Sendika-

lar Kanunu’nun hazýrlanmasýnda da emeði olan biriydi. Uzmandý bu konuda. 

Oðuz beyden çok destek aldýk. Üye olduðumuz için ilgi gösterdi. Sözleþ-

meyi imzaladýk. Genel Kurul’a iþtirak oldu.

Ondan sonra biz 1980 yýlýnda anonim þirkete döndük. Tahmin ediyorum

1978 yýlýnda, ölen bir üyenin yerine idare meclisine geldim. Seçimle deðil, ye-

dek üyeydim. 2004 yýlýna kadar da 26 yýl bilfiil sendikada yönetim üyeliði, baþ-

kanvekilliði yaptým. TÝSK’de temsilci olarak yönetim kurulu üyeliði yaptým.

“Ýþçilerin maaþý bizde

kutsaldýr. Zam onun

teferruatýdýr. Ýþçinin

hakkýný vermek kutsaldý,

alýn teri kutsaldý. Bizde

sezonluk iþçi yoktu.

Daimi iþçi vardý.

Sezonla birlikte maaþ

zamlarý da yapýlýrdý.”
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- Uzun bir dönem…

Hatýrlar mýsýnýz 12 Eylül 1980 yýlýnda Kenan Evren’in, ilk televizyon ko-

nuþmasýnda kurduðu cümlelerden biri þuydu: “Sendika aðalarýndan bu ül-

keyi kurtarmaya geldik.” dedi. “Sendika aðalarý” dediði þüphesiz bizdik.

- Kendinizi aða gibi mi hissediyorsunuz?

Uzun süre kalmadan dolayý kendimi aða gibi hissediyorum. Kendini aða

gibi hissedenler bizim sendikada olduðu gibi baþka sendikalarda da vardý.

1980 yýlýnda Kenan Evren’in söylediði bu cümlenin tepkisi, yönetimin çý-

karmak istediði fakat çýkarmaya vakit bulamadýðý toplu sözleþme ve grev,

lokavt kanunundan önce baþka bir þey oldu. Yasakladý bütün sendikalarý.

Bize “ayrýlacaksýnýz yenileri seçilecek” dediler. Aðalar baský yaptý, ertelendi

bu kanun. Kararname ertelendi. Ýhtilal Komitesi’nin hazýrladýðý grev ve lo-

kavt kanunu çýkmadan önce bizim yönetimimiz göreve devam etti. 

- Bu mesleki bir oluþum ama üyeleriniz sizden memnun ki devam ediyorsunuz. Bu

kamu niteliðinde meslek kuruluþlarý gibi deðil.  Yani sizin buradan maaþýnýz yok,

harcýrahýnýz yok.

- Evet, bizim harcýrahýmýz yok. Ben kullanmamama raðmen kartvizitte

yazýlan þey menfaattir. Bilmem ne sendikasý baþkaný, bilmem ne sendikasý

yönetim kurulu üyesi demek büyük bir menfaat kabul ediliyor.

- 80’de sizinle ilgili belli olaylar olmuþ ama seksen öncesi de sýk sýk iþçi sendikala-

rýyla karþý karþýya geldiniz. Onlara tavýr aldýnýz. Oralarda kafanýzý karýþtýran

veya þöyle yapsaydýk daha iyi olurdu gibi muhalif kaldýðýnýz kararlar oldu mu?

Çok oldu. 

- Onlardan hatýrladýklarýnýz var mý?

Bir arkadaþýmýz bu olaylardan çekindiði için soyadýný deðiþtirmek zorunda

kaldý. Korktuðu için demiyorum. Olaylardan ve gerginliklerden dolayý de-

“12 Eylül 1980 yýlýnda

Kenan Evren; ‘Sendika

aðalarýndan bu ülkeyi

kurtarmaya geldik.’

dedi. ‘Sendika aðalarý’

dediði þüphesiz bizdik.”



ðiþtirdi. Gece saat 3’e kadar görüþmeler devam ederdi, Tepebaþý’ndaki ote-

le gitmek için bile korkardým. 40 yaþýndaydým ve taþý sýksam suyunu çýkar-

týrdým ama otele gitmeye bile korkardým. Kapýmýz bombalandý bir kere. 

- Ayný binada mýydýnýz?

1975’e kadar Tepebaþý’nda Sakarya Han’daydýk. Benim yönetime girdi-

ðim dönemde Aslý Han’daydýk. 15 milyon liraya iki katý satýn aldýk. Ýki da-

ireyi kullandýk. 3 tane avukatýmýz vardý ve aralarýnda iþ hukukunda uzman

kiþiler vardý.

- Hatýrlýyor musunuz isimlerini?

Bir tanesi Oðuz Bayraktar, diðerleri Doðan Anlar, Sema Serçe’ydi. Bunlar

fýrtýna gibi insanlardý.  

- Doðan Sinangil’i bilir misiniz?

Onun hikâyesi çok acýdýr. Bizde yönetim kurulu üyesiydi. Ýþini kaybetti.

Biz onu sendikaya maaþlý eleman aldýk. Benim ilk yönetime girdiðim yýllar-

da olacak. Sinangil unlarý battý. Kendi hatalarý veya piyasa þartlarý neyse…

Ýdare heyetindeydi adamcaðýz. Muhtaç hale geldi. Eðer firma ayrýlýrsa, ida-

re heyetinde de olsa temsilcisi de ayrýlmak zorundaydý. Hemen ayrýlmasý ge-

rekiyor tüzük gereði. Genel kurula kadar yedek üye gelir. Sinangil þirketi-

ne banka el koydu. Levent’te bir köþkü vardý ben almak istedim ama anla-

þamadýk. Aslýnda almadýk, öyle bir kiþiyle pazarlýk da yapmak bize yakýþ-

mazdý.  

- 80 öncesi sendikacýlýktan bahsediyorduk...

Sendikacýlýðý ikiye ayýrmak mümkündür: 80 öncesi ve sonrasý diye. 

- Acaba 70 öncesi diye de ayrýlabilir mi?

70 öncesi sendikacýlýk bir nevi tanýma dönemiydi, peþrevdi. Sendikacýlar

“1975’e kadar Tepebaþý’nda

Sakarya Han’daydýk. Benim

yönetime girdiðim dönemde

Aslý Han’daydýk. 15 milyon

liraya iki katý satýn aldýk.

Ýki daireyi kullandýk. 3 tane

avukatýmýz vardý ve

aralarýnda iþ hukukunda

uzman kiþiler vardý.”
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çok ýsýrmaya çalýþýyorlardý ama iþverenler de gerçeði anlatabiliyordu. Sendi-

ka temsilcileri o zaman profesyonel deðildi. Þube baþkanlarý veya yönetim

kurullarý aramýzdan insanlardý. 

- Mesleði etiði ile deðil sanýrým. Yani sendika mesleði etiði ile deðil kendi meslekle-

ri etiði ile geliyorlardý sanýrým.

Evet, onda mutabýkýz. Yaþadýklarý olaylarý birebir kafalarýna hýfzettikleri

için karþýmýza oturduklarýnda anlaþabiliyorduk. Siyasi iktidarsýzlýk baþladýk-

tan sonra, terör kol gezmeye baþlayana kadar bu böyle devam etti. Siyasi

partilerin radikalleþmesiyle birlikte ideolojik sendikacýlýk baþladý. Ben fabri-

ka kapacaðým, yok sen kapacaksýn.... 70-80 arasý böyle devam etti. DÝSK,

MÝSK girdi, çeþitli alternatifler oluþtu. 

- DÝSK, MÝSK, HAK-ÝÞ, TÝSK ve baðýmsýzlar vardý sanýrým.

Evet, bunlar hem birbirleriyle rekabet ettiler ayrýca profesyonelleþtiler.

Hiçbir fabrikada iþçi olarak çalýþan biri sendikada þube baþkaný olamadý.

Hep profesyonel, tahsilli yani o konuda uzmanlaþmýþ kiþiler geldi. Hatta bir

toplantýda: “Bisküvi kutusunun içine konulacak bisküvi finger mi olsun,

pötibör mü olsun!” diye konuþuluyor. Saat 3,5’a kadar müzakeresini ediyo-

ruz.

- Bu konu sendikayý niye ilgilendiriyor?

Ýþte iþçi kesiminin önünde 7 tane iþçi sendikasýnýn temsilcisi var. Ýþveren

sendikasý da, iþçi sendikasýnýn yöneticisi de, genel baþkanlarý da orada. Sen-

dikanýn hukukçusu dýþarý çýktý, ben o dönemde sigara da içiyordum onunla

çýktým dýþarýya, ona “Çok ayýp ediyorsunuz, bir bisküvi kutusunun içine ko-

nulacak þey için bu kadar tartýþýyorsunuz!” dedim. “Kenan Bey, sen mi fark

etmiyorsun yoksa fark etmek mi istemiyorsun? Biz orada þov yapýyoruz. Ýçe-

ride 7 tane iþçi temsilcisi var. Bana onlarýn oylarý yarýn öbür gün seçimde la-

zým.” dedi. Yani sendikacýlýk bu þekle dönüþmüþtü. Firma istedikleri parayý

vermiþti, ikramiyesini vermiþti, onu bunu þunu vermiþti. Bisküvi tartýþmasý

sabaha kadar sürmüþtü. Ben en sonunda, “Beyefendi istediklerini verelim

“70 öncesi sendikacýlýk bir

nevi tanýma dönemiydi,

peþrevdi. Sendikacýlar çok

ýsýrmaya çalýþýyorlardý

ama iþverenler de gerçeði

anlatabiliyordu. Sendika

temsilcileri o zaman

profesyonel deðildi.

Þube baþkanlarý veya

yönetim kurullarý

aramýzdan insanlardý.” 



de, bitsin bu iþ!” diye araya girdim. Çünkü iflah etmeye baþlamýþlardý adam-

caðýzý. Böyle bitirdik geceyi. Sýkýntýlý durumlar baþlamýþtý, tehditler oluyor-

du. Bu arada bizim de hatalarýmýz oldu. Ýlk sendikanýn kuruluþu 12 veya 14

üyeydi. 

- Hatýrlýyor musunuz kuruluþunu?

Ben kuruluþta yoktum. Ama biz ilk 40 üye içindeydik firma olarak. Ben

sendikaya üye olduðumda 90 küsur üyemiz vardý. En fazla üye sayýsý 114

olmuþtu.  

- O dönemde iþyerleri duyarlýlýk göstermiþ olsaydý kaç tane üyeye ulaþýlabilirdi?

O dönemde 200’ü geçmezdi. 

- O dönemde gýda sanayinin kapasitesi buydu demek  

Evet oydu. Ama bu dönemde 2 bini bulabilir. 

- Hangi kritere göre ...

Kanunda çalýþan sayýsý gibi bir kriter yok. Biz 114’e çýktýk. 3 tane avuka-

týmýz var ve çok yoðunuz. Bu yoðunluk mahkeme kapýlarýndan çýkmaz þe-

kilde deðil. Hizmette yoðunluk vardý. Bilgi akýþý, enformasyon olarak bir

yoðunluk yaþandý. 

- Sendikacýlýk sadece iþçileri örgütleyip, þekillendirmedi. Sizi de yani iþveren sendi-

kacýlýðýný da þekillendirmiþ, yapýlandýrmýþ. 

Tabii ki. Ýkinci sözleþmemde, Oðuz Bey Adapazarý’na geldi. Sözleþmeyi

hazýrlýyoruz, Sendika baþkaný karþýmýzda. Sendika baþkaný, “Þu þu ve þu

böyle olacak” diye talimat verdi. Ýlk atma vakasýný yani kitap atma vakasý-

ný ben orada gördüm. Ýþ Kanunu önündeydi. “Baþkan, göster bakalým þu

maddeleri Ýþ Kanunu’nda!” diyerek kanun kitabýný ona attý. O hareket sen-

dikacýlara ve sendikacýlýða karþý benim sempatimi arttýrdý. Baþkan Ka-

“Ben sendikaya üye

olduðumda 90 küsur üyemiz

vardý.   En fazla üye sayýsý

114 olmuþtu.”
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nun’dan hiçbir þey gösteremedi. Söylediði masaldý, yalandý. 

- O tarihlerde TÜGÝS’te kaç kiþi çalýþýyordu?

Full time çalýþanlar: Sekreterimiz, muhasebecimiz, þoförümüz, uzmanlarý-

mýz iki tane, arabamýz vardý. 

- 80’lerde dýþarýdan çok sakin bir sendikacýlýk görünüyordu. Ama siz çok faalmiþ-

siniz demek. 

Evet faaldik. Herhangi bir bakaný aradýðýmýzda bir saat içinde randevu al-

mamýz mümkün oluyordu. O kadar faal ve etkindik. Bir hafta sonraya Sa-

yýn Cumhurbaþkaný’ndan randevu alabiliyorduk ve görüþüyorduk.

- Kaç iþçiyi kapsýyordu üyeler?

Galiba 26 veya 30 bin civarýnda iþçiyi istihdam ediyorduk. Ama diðer ta-

raftan üyemiz olan bir iþadamýndan iki-üç ay randevu alamýyorduk. 

- Niye, olaylar sebebiyle ürkmüþ müydü?

Bize düþman olmuþtu. Daha sonra o arkadaþýmýz yönetim kurulunda gö-

rev aldý ve memnuniyetini ifade etti.  

- Sonra niye aþaðýya gitmeye baþladý?

Biz þýmardýk. 

- TÜGÝS olarak mý, yoksa üyeler olarak mý þýmardýnýz? Yoksa yönetim kurulu üye-

leri mi þýmardý? 

Sadece baþkanýn tutumuna yýkmak hakkaniyetli olmaz ama onun da etki-

si olmuþ olabilir. Temsil eden kiþinin bu aþaðýya gidiþte dahli oldu. Ben iþin

o taraflarýna girmek istemiyorum.

“Herhangi bir bakaný

aradýðýmýzda bir saat

içinde randevu almamýz

mümkün oluyordu. O

kadar faal ve etkindik.

Bir hafta sonraya Sayýn

Cumhurbaþkaný’ndan

randevu alabiliyorduk

ve görüþüyorduk.”



- Mesleki eðitimler veya meslek içi çalýþmalar hangi dönemde baþladý hatýrlýyor mu-

sunuz?

Bizde iþverenleri eðitecek þekilde mesleki eðitim yapýlmadý. Gerçekte ya-

pýlmadý. Karar defterlerine bakacak olursanýz, yapýldý diye yazar. Hatýrlar

mýsýnýz, “Kongre Eðleniyor” diye bir film vardý. Bizim, seminerler ve eði-

timlerimiz Kongre Eðleniyor havasýndaydý. Biz Ýstanbul’da seminer yapa-

cak yer bulamýyorduk, gidip Viyana’da yapýyorduk seminerleri. Viyana’da

yer bulamayýnca San Petersburg’a gidiyorduk.  Orada çok kar yaðarsa Sin-

gapur’a gidiyorduk. Antalya kapý komþumuzdu. Brezilya’ya gittik. Gemi

kiralayýp Ýzmir’e gidiyorduk! 

- Ölçek ekonomisi bakýmýndan üyelerle iliþkiler nasýldý? 3 bin iþçili yerle, 15 iþçili

bir üye ile iliþkiler nasýl yönetiliyordu?

Çok büyük bir dertti. Sendikanýn üye kaybetmesinin sebeplerinin  en

önemlisi buydu. Zirvede olduðumuz bir dönem, sayýn baþkanýmýz bir karar

aldý. Yönetim kurulu birlikte karar alýyor ama daha hiçbir yönetim kurulu

üyemizin kabul etmediði bir ortamda, “Grup Sözleþmesine girelim” dedi.

Grup Sözleþmesi þu demek: 15 kiþi de çalýþtýrsanýz, bin 500 kiþi de çalýþtýr-

sanýz ayný hükümlere tabi olacak. Tarabya Oteli’ni kapattýk. 114 üyemizi

çaðýrdýk. 100 tanesi geldi. TÝSK’den birkaç kiþi geldi. Halit (Narin) Bey teþ-

rif buyurmadý. Baþkandý o dönemde. Bu tür organizasyonlara TÝSK’i de da-

vet ederdik. Hem müþahit hem de bir üyemiz olarak. Orada baþkan baþta

olmak üzere, bütün belagatýmýzla grup sözleþmesini müdafaa ediyoruz.

Üyelerimizin hepsi bundan þikâyetçi… “Benim bin tane iþçim var, beni na-

sýl 15 iþçisi olanla bir araya koyarsýn.” diyor. Diðeri de tersini söylüyor. Biz

bunu üçe böldük o toplantýda. 100 iþçiye kadar çalýþan, 100 ila 500 arasýn-

daki iþyerleri ve 500 üstü iþyerleri olarak. Çünkü 500’den fazla iþyerleri için

istekler çoktu: Futbol sahasý, mescit, çocuk kreþi vs. birçok sosyal tesis iste-

niyordu.  Yani bu üçlü kategoriyi hazýrladýk ve toplu sözleþmeyi imzaladýk.

Biliyorsunuz toplu sözleþmelerde üç senelik sözleþme yapma hakký vardýr iþ-

verenlerin. Ama hiçbir iþçi sendikasý belki istisnasý vardýr bilmiyorum ama

iki yýldan fazlasýný yapmadý. 

Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi

Ayný iþkolunda birden fazla iþverene ait iþyerle-

rini kapsayacak toplu iþ sözleþmesi akdedilebi-

lecektir ki, bu tip sözleþmelere “grup toplu iþ

sözleþmesi” denilmektedir.

Toplu Ýþ Sözleþmesi

Toplu Ýþ Sözleþmesi tanýmý itibarýyla “hizmet

akdinin yapýlmasý, muhtevasý ve sona ermesi ile

ilgili hususlarý düzenlemek üzere iþçi sendikasý

ile iþveren sendikasý veya sendika üyesi olma-

yan iþveren arasýndaki sözleþmedir.”
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- Enflasyon ve olaðanüstü durumlar maddesi konulamaz mýydý?

Olsa bile yapmadý. Grup sözleþmelerinde þöyle bir durum var: O grup söz-

leþmesi kabul edildiðinden önce diyelim 6 ay önce bir grup sözleþmesi im-

zalamýþsýnýz, bizim vasýtamýzla ve iþçi sendikasýyla. Ýþyerinin bir yýl daha

hakký var sözleþmeyle….

- Bu olay kaç yýlýnda oldu

1977 veya 1976 yýlý... Hal böyleyken yeni þartlarla, dahasý yeni þartlar es-

kisinden çok daha aðýr olmasýna raðmen 114 üyenin sözleþmesini yeniledik.

Öyle oldu ama bu olay bizden 25 üyeyi aldý götürdü. Düþtük 90’a. 

- Peki, o üyeler, iþverenler iþveren sendikasý olmadan iþçi sendikalarýna karþý nasýl

direnmeyi göze aldýlar? 

Ýþçi sendikasýnýn gücüyle de ilgili o durum. Sonuçta maddi hükümler içe-

riyor sözleþmeler. Yani para. Hiçbir güce dayanmayan, holdinge dayanma-

yan iþyerlerinde asýl olan maliyettir, iþçi maliyetidir. Maliyet hesabýnda,  iþ-

çi maliyeti yüzde 15’i geçerse ürün rantabl olmaz. Bugünkü þartlarý bilmi-

yorum. Onu hesap edeceksiniz. O rakamý geçmeyeceksiniz. Asýl kabul ettir-

meniz gereken bu maliyet hesabý. Gelip beni vuracak deðil ya. Ýki medeni

insan gibi konuþtuktan sonra… Hatta bir üyemiz, “Sözleþmeyi ben kendim

yapacaðým ama üyeliðim devam etsin.” dedi. Biz ona “Olmaz.” dedik. Müs-

takil sözleþme yaptý. Biz onu bu sözleþmeyi yaptý diye disiplin kuruluna ver-

dik. Yakýnda 50 sene olacak TÜGÝS, bu süre içinde disiplin kurulu bir sefer

çalýþtý. O üyeyi ihraç ettik. 

- Kendi içinde haklý mýydý o üye?

Tabii ki haklýydý. 

- Haklýydý ama siz kurumsal itibar açýsýndan böyle karar verdiniz öyle mi?

Kurumsal itibar diyor ki: “Onun aleyhinde bir þey olursa sahip çýk.” Ama

“1977 veya 1976 yýlý...

Hal böyleyken yeni

þartlarla, dahasý yeni

þartlar eskisinden çok

daha aðýr olmasýna

raðmen 114 üyenin

sözleþmesini yeniledik.

Öyle oldu ama bu olay

bizden 25 üyeyi aldý

götürdü. Düþtük 90’a.” 



biz üyemizin aleyhinde bir tutum ve davranýþ içindeydik. Ýhraç ettik bitti.

- Bugün olsa, ihraç kararýna onay verir miydiniz?

Bu soruya izninle biraz sonra cevap vereyim. Bunlar 80 öncesi olaylar. Yi-

ne bu dönemde, Adana’da yönetim kurulu üyemiz ve benim eþ dönemimde

baþkanvekili üyemizden bahsedeceðim. Grup sözleþmesine girmiþti, kabul

etmiþti. Ýkinci grup sözleþmesi tarihi yaklaþýrken dedi ki: “Bu grup sözleþ-

mesine giremiyorum. Benim yurtdýþýyla çok büyük baðlantýlarým var. Bunu

yerine getirebilmem için iþçi sorununu halletmem gerekiyor. Bana izin ve-

rin, ben sözleþmemi yenileyeceðim” “Yapamazsýn.” dedik. Sözleþme grup

olarak alýnýr ve devam eder. “Yapmayýn etmeyin, ben bu durumda iflas ede-

rim.” dedi. Ýdare heyetinde baþkan yardýmcýsý bir arkadaþýmýzdan bahsedi-

yorum. “Hayýr.” dedik. “Madem hayýr diyorsunuz, ben de istifa ediyorum,

sendikadan.” O istifa edince Adana ve Gaziantep’teki 22 üyemiz de istifa et-

ti, gitti ve orada bir sendika kurdular. Paksoy’u, Aksoy’u götürdü. Orada

Çukurova Gýda Ýþverenleri Sendikasý kuruldu. “Ne yapýyorsunuz?” diye sor-

maya gittim. “Kurduk, gel seni de üye yapalým!” dediler. 

- Sendikayý kuran kiþiyi hatýrlýyor musunuz?

Sendikayý kuran da onlara ön ayak olan kiþi de Adana Þube Müdürümüz

oldu. Söz konusu þirketi söylemek istemiyorum. 

- Biz sadece MESS’i duyardýk ama baþka iþveren sendikalarý da epey faaliyet için-

deymiþ. 

Ben yönetim kurulu üyesi olarak girdiðimde, TÝSK’de kapasite ve maddi güç

bakýmýndan 19 üye arasýnda 4. sýradaydýk. Þu anda 24 TÝSK üyesi arasýnda ilk

10’a bile giremiyoruz. Þimdi birinci MESS, ikinci Tekstil, üçüncü Ýlaç, dör-

düncü Kiplas, beþinci Ýntes, altýncý olarak da Çimento’yu sayabiliriz.

- Evet, Adana Cumhuriyet ilan etmiþ… sonra ne oldu?

Ben yönetimin görevlendirmesiyle üç-dört kere gittim. Ýkna etmemiz

“Kurumsal itibar diyor ki

‘Onun aleyhinde bir þey

olursa sahip çýk.’ Ama biz

üyemizin aleyhinde bir

tutum ve davranýþ

içindeydik. Ýhraç ettik

bitti.”
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mümkün olmadý. O sendikayý da kurduran ve cesaret veren þube baþkanýy-

dý. Nihayetinde TÝSK Baþkaný Refik Baydur’la gittik, konuþtuk. Eski þube

baþkanýmýz þimdi bizden ayrýlanlarýn sendika baþkaný dedi ki: “Kenan, biz

kelle istiyoruz.” “Kimin kellesini?” diye sordum. “Genel sekreterin.” dedi.

Geldim, deðerlendirme yaptýk ve genel sekreteri görevden aldýk. 

- Sonra katýldýlar mý, geriye döndüler mi?

Hayýr… Sözlerinde durmadýlar. 

- Sema Haným’ýn görev süresi kýsa mý oldu?

Bir veya iki sene… Tam hatýrlamýyorum. 

- Kapatýn, açmayýn tartýþmasý iki sene sürdü demek ki

Tabii ki… Sema Haným biraz da bu sebeple kýrýktýr. Ardýndan Mustafa

Bey diye, Refik Bey’in tavsiye ettiði birini getirdik. Sanýrým eski bir TÝSK

üyesiymiþ.

- Sonra Adana’daki sendika ne oldu?

Bir-iki üye terki ticaret ettiler. Yani bu kararýn hayrýný görmediler. Hatta

baþkan da iflas etti. Adana’nýn baþkanýný kastediyorum. Cabbar da ayrýldýk-

tan sonra Adana’da üye kalmadý.  

- Bence bir sendikanýn parçalanmasý veya üyelerinin ayrýlmasý çok acý bir þey…

Ben 72 yaþýndayým þimdi. Bir sosyal kuruluþta faaliyet gösteriyorum. Sos-

yal kuruluþ da bana sempati duyuyor. Toplantýlarý var. Sosyal kuruluþun o

andaki temsilcisine diyorum ki: “Ahmet Bey, ben toplantýya gelemeyeceðim

ama toplantýdaki konuþmalarý dinlemek için özel kalem müdürümü gönde-

riyorum, olur mu?” diyorum. Sosyal kuruluþun o andaki temsilcisi “Hay

hay, olur efendim.” diyor. Sonra toplantý baþlýyor, elinde çantasýyla bir kiþi

giriyor ve “falancanýn temsilcisiyim, toplantýda dinleyici olarak bulunaca-
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“Eski þube baþkanýmýz

þimdi bizden ayrýlanlarýn

sendika baþkaný dedi ki

“Kenan, biz kelle

istiyoruz.” “Kimin

kellesini?” diye sordum.

“Genel sekreterin.” dedi.

Geldim, deðerlendirme

yaptýk ve genel sekreteri

görevden aldýk.”



ðým” diyor. Biz kovuyoruz toplantýdan! Burasý idare heyetidir, sizin idare

heyeti vasfýnýz yok ki… Beyefendi Genel Sekreter Hanýmefendi’ye telefon

açmýþ, o da kabul görmüþ. “Defol, çýk!” diye kovuyoruz. Haliyle o firma da

bir daha gelmedi ve giderken de birkaç tane üyeyi götürdü. Gel demedi,

onu sevenler ardýndan gitti.  

- Yani burada, hem kendi baþýnýza gelenlerden dolayý, veya baþka sebeplerden dola-

yý birbirinizi destekleyeceðiniz fonunuz veya baþka bir þey sigorta gibi yapý gündeme

gelmedi mi?

Grev ve lokavt fonumuz vardý. Bir ara 114 üye olduðu zamanlar epey bi-

rikim olmuþtu. Ama üye kaybý baþlayýnca bu para hýzla azalmýþtý. Biz de

kadrolarý boþaltmadýðýmýz için grev ve lokavt fonunu da yedik. 

- Baþka iþveren sendikalarý “600 milyon dolarým var.” diyor. Sizin de böyle para-

larýnýz yok muydu?

Onlardaki dayanýþma ile bizdeki farklýdýr. Halit Narin de tek adamlýða oy-

nar, bizim baþkan Nazým Düzenli de öyleydi. Halit Narin’in çevresi büyük

ve geniþ olduðu için tek adamlýðý gitti. Bizde gýdada zayýflamýþtýk. 2000 yý-

lýna doðru da iflas etme durumuna geldik. 6 tane gerçek üyemiz kalmýþtý. 

Ben 2004’te býraktýðým zaman, Nazým Bey’i de býraktýrttýðým zaman res-

mi 6 üyemiz vardý. Bizim zamanýmýzda, ya kendi politikalarý icabý veya bi-

ze güvenmedikleri için mi bilemiyorum ama hiçbir yabancý üyemiz yoktu.

Görüþmek de zor oluyordu onlarla. Yönetim kurulu üyesi olan bir þirketten

üç ay randevu alamadýk. Ben bu durumdan dolayý genel kurulda görevi bý-

raktým. Bu kiþi de genel kurulda divan baþkaný yapýldý. Aslýnda bu mevzu-

ata da aykýrýydý. Onursal baþkan yapýldý. 

- Peki, 26 yýl gibi uzun bir süre hizmet verdiðiniz bu kurum size bir teþekkür pla-

keti falan verdi mi?

Gönülden olmasý dilerim onun. Benim fiili çalýþmam 39 sene doldu. Sene-

de 15 gün izin haricinde. Bu süre içinde 27 tane plaket almýþým. Bunlarýn

“Grev ve lokavt fonumuz

vardý. Bir ara 114 üye

olduðu zamanlar epey

birikim olmuþtu. Ama üye

kaybý baþlayýnca bu para

hýzla azalmýþtý. Biz de

kadrolarý boþaltmadýðýmýz

için grev ve lokavt

fonunu da yedik.” 



Kenan Maraþoðlu

içinde 3 tanesi vergi dairesinden yüksek vergiden dolayý. Bu plaketlerin hiç

biri yok bu evde. Önemli olan kalpten gelmesidir. Ben sendikadan kalbi ký-

rýk ayrýldým. Son zamanlarda kendimi dinletemedim. Perdeleri bile deðiþtir-

temedim. Perdeler yýrtýk pýrtýktý. Çünkü para yoktu. 

- Peki nereye gidiyordu bu paralar?

Resmi üye sayýsý 6 taneydi. Bir tanesi Kent’ti diðeri bendim. Baþkan üçün-

cüsü. Para ödeyen üye yoktu. Aldýðýmýz senelik üye aidatýnýn iki misli har-

camamýz vardý. Çok para verdik oraya. Verdiðim parayý istiyorum anlamýn-

da söylemiyorum bunu, istemiyorum. Sayýn Baþkan’ýmýz da buna raðmen

býrakmayý hiç düþünmüyordu. 

- Dýþarýdan biz sizi patron görüyorduk…

Evet, öyle dýþarýdan patronduk sadece. Ama bizim içimiz boþalmýþtý, para-

sýz kalmýþtýk. Bir gün Baþkan’a çýktým: “Baþkan, sen ne yapmak istiyorsun?

Burasýný kayyuma mý býraktýrmak istiyorsun?” dedim. 

- Ne dedi?

Ýþte çare bulacaðýz, yeni üye alacaðýz, tahsilât yapacaðýz falan… Þundan

bunu istedim, filancadan onu istedim. Yok, tabii bir þey… Tesadüf o ki

Kent’in sahibi Yakup Tahincioðlu, terki ticaret etti. Þirketi sattý. Yerine

Ömer Taþçý Bey’i gönderdi. Sanýrým 2002 genel kuruluydu. Ömer Taþçý Bey,

üyeleri yeniden kazanmak için ikna turlarýna baþladý. 

“Bizim gitmemiz lazým, 30 yýldýr buradayýz.” falan dedik. Sanýrým Yakup

Bey de bu durumdan çok þikâyetçiydi ama beyefendi bir kiþiydi ve duygu-

larýný saklardý. Kendisi daha önce býrakarak bize mesaj vermek istediðini

düþünüyorum. Ömer Bey’in ve Ülker’i temsilen gelen Þener Astan’ýn cansi-

perane çalýþmasýna tam inandýðým için ayrýlmaya karar verdim. Ama þunu

da söyledim: “Eðer Nazým Bey’i tekrar listeye alýrsanýz ben de geleceðim

ama bu sefer karþý liste ile…” Benim Nazým Bey’le þahsi meselem yoktu. 
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“Benim fiili çalýþmam 39

sene doldu. Senede 15 gün

izin haricinde. Bu süre

içinde 27 tane plaket

almýþým. Bunlarýn içinde

3 tanesi vergi dairesinden,

yüksek vergiden dolayý.”



- Ama daha önceki tutum ve davranýþlarýndan dolayý bu tavrý aldýnýz?

Evet… Onu da beni de liste dýþý býraktýlar. Bu benim de isteðimdi. Bir de

eskilerden Okyay (Yayalar) Bey çekirdek bir kadro oluþturdu. Ben bu ekip-

ten mutluluk duyuyorum. 

- Sizin dönemde ve yönetiminizde yaðcý ve uncu çokmuþ. Bunu neye baðlýyorsunuz?

Herhangi bir sebebi yok. O dönemde Türkiye gýda sanayinin yapýsý buy-

du. Bir de yað ve un, gýda sanayinin olmazsa olmazýdýr. Diðerleri teferruat-

týr. O dönemde 600 tane un fabrikasý vardý. 

- Fizýbýl mý bu?

O dönemde 600 un fabrikasýnýn her biri yüzde 30 kapasite ile çalýþýyordu. 

- Þu anda 18-20 milyon ton buðday tüketildiði biliniyor. Demek yani 50-60 mil-

yon ton buðday iþleme kapasitesi var. 

Evet. Ýþte bakýn, teþviklerin yanlýþlýðý burada. Sendikayla ilgisi olmayan bir

þey söyleyeyim: DPT bu tür durumlarý hiç dikkate almýyor. Hükümet diyor

ki, bu sene unculuðu teþvik edelim. Bir de basit bir teknoloji. Bir zamanlar

otelciliði, bu günlerde hastaneciliði teþvik ettiði gibi.

- Siz sendika olarak kendi aranýzda, konsolidasyona gidelim, tahkime gidelim gibi

verimli bir yapý oluþturmak için hiçbir giriþimde bulunmadýnýz mý?

Biz 114’ten sonra erimeye baþladýk. Erimeye baþlayýnca baþka bir konuya

el atamadýk. Bizim onurlu bir hizmetimiz oldu. Onu söylemek istiyorum.

Bakanlar Kurulu kararýyla; Gýda Kanunu Tasarýsý’nýn hazýrlanmasý bize ve-

rildi. Özal dönemiydi, 1985 yýlýydý sanýrým. Ýki tane profesöre o dönemde

50 bin dolar para verdik. Yaptýðýmýz iyi iþlerin baþýnda demeyeceðim; teki-

dir, tekdir. Bu bizim için onurlu bir hizmetti. Gýda Kanunu’nu biz hazýrla-

mýþ olduk. Can çekiþtiðimiz dönemde, profesörlere çok para harcadýk. Özel-

likle gýda kodeksi için. Ama hiçbir þey çýkmadý bu çalýþmalardan. 

“O dönemde 600 un

fabrikasýnýn her biri yüzde

30 kapasite ile çalýþýyordu.”



Kenan Maraþoðlu

- Özallý dönemde, gýda kodeksi çalýþmasýný da bitirmeniz gerekiyordu.

Evet, ama Özal yerine Yýldýrým Bey’i býraktý. O da bu iþlerden hiçbir þey

anlamýyordu ve ilgilenmiyordu. 

- Siz yaðýcýsýnýz. Yað sanayi ile ilgili herhangi bir çalýþma yaptýnýz mý?

Ben ayrýca Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði’nde de 8 sene görev yaptým.

Bizim Adapazarý’nda oluþumuzdan dolayý, Ýstanbul’daki bazý geliþmelerden

en geç haberimiz oluyordu. O dönemde bilgisayardý, anýnda yazýþmaydý

yoktu. Metin Yurdagül’ün yardýmcýlýðýný yaptým. TÝSK’de 6 sene görev

yaptým. TÝSK’e ilk gireceðim zaman, 1992 yýlýnda, 2 üye hakkýmýz var.

TÝSK’in seçim sistemi o kadar saçmaydý ki!.. Refik Bey telefon açtý, o daha

baþkan deðildi: “Kongre olacak. Seni Divan’a düþünüyoruz karþý grup ola-

rak, ne dersin?” diye sordu. “Nasýl uygun görüyorsanýz.” dedim. “Seni baþ-

kanlýða tavsiye edeceðim.” dedi. “Seçilirsem niye olmasýn.” dedim. Aradan

bir süre geçti. Sendikada otururken Halit Bey telefon açtý: “Hem senden

hem o çocuktan oy istiyorum. Söyle o çocuða, reyini istiyorum.” dedi. O ço-

cuk bendim. Halit Bey’le beþ yaþ farkým var. Seçim oldu. Gümüþsuyu’nda

büro vardý. Büroda toplandýk. Halit Bey baþkanlýk tebriklerini kabul ediyor.

Daha seçim olmamýþ. Refik Baydur 15, Halit Bey 14 oy aldý. O çocuk, ona

oy vermedi.  Halit Bey’e “1997’deki seçimi nasýl kaybettiniz nasýl oldu?” di-

ye sorun..

- Ticaret ve sanayi odalarýnda görev aldýnýz mý? Sendikalarla TOBB’u kýyaslar

mýsýnýz?

Adapazarý Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý da yaptým. Sendikalarla

TOBB’un hiçbir benzerliði yok. TOBB baþka kuruluþlardan hep kendini

üstün görürdü. Baþka kuruluþlara hiç ehemmiyet vermezdi. Rýfat Hisarcýk-

lýoðlu’ndan önceki baþkanlardan Mehmet Yazar zamanýnda, bizden temsil-

ci istemeye baþladýlar gýda ile ilgili. Gýda Meclisi’ni kurdular. O zaman da-

vet almaya baþladýk. Belki bizim dönemde 10 arkadaþýmýz gitmiþtir o dö-

nemde. Mesela Devlet Planlama Teþkilatý’na biz üyelerimizden gönderiyor-

duk. Özel ihtisas Komisyonu’na gitmeye baþlamýþtýk.
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Adapazarý Ticaret ve

Sanayi Odasý Baþkanlýðý

da  yaptým. Sendikalarla

TOBB’un hiçbir

benzerliði yok. TOBB

baþka kuruluþlardan hep

kendini üstün görürdü.

Baþka kuruluþlara hiç

ehemmiyet vermezdi.



- Deprem sebebiyle iþçi sendikalarýndan vefalý bir davranýþ görmüþsünüz. Baþka

olaylarda da iþçi sendikalarýndan civanmertlik gösteren oldu mu?

Oldu tabii. Ama bu taviz alarak veya taviz vererek oldu. Falan yerde sen

benim dediðimi yap, ben de fiþman yerde senin dediðini yapayým. Bizim

hatalarýmýzdan biri neydi biliyor muzunuz?

- Sarý sendikacýlýk yaptýrmak mý?

Sarý sendikacýlýk deðil de, üyelerimize sendika tehdidi yapýlýyordu. Sen

falanca iþçi sendikasýyla anlaþacaksýn. Sempatik geliyordu bazý sendikalar.

Ýktidar da öyle gerektiriyordu. O sendikayý aldýk yurt dýþýna geziye

götürdük. Tu kaka dediðimiz sendikayý Prag’a davet ettik, gelmediler.

Onurluydular da ondan. Niçin çaðrýldýklarýný biliyorlardý.

Ýþçi Sendikasý Prag’a niye gelmedi?



Refik Baydur
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Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi
Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kurulu Baþkaný



Refik Baydur, 1929 yýlýnda Erzincan’ýn Tercan Kazasýnýn Çaykent köyün-

de doðdu. Babasý saðlýk memuruydu. Bu sebeple pek çok Anadolu þehrin-

de okumak zorunda kaldý. Ýlkokula bu köyde baþladý. Ýkinci sýnýftan itiba-

ren ilçede okudu. Ortaokulu Kýrþehir’de ve Kars’ta tamamladý. Liseyi Erzu-

rum’da bitirdi. 

Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesine kaydoldu. Bu onun Ýstanbul’a

yerleþme fikrini de kafasýna yerleþtirdi. 

1953’te üniversiteyi bitirince Akbank ve Pamukbank’ta bir süre çalýþtý.

1957’de Havilland Krem fabrikasýnda yönetici olarak çalýþmaya baþladý.

Havilland’da 1965 yýlýna kadar çalýþtý. 

Sonra, Ersin Arýoðlu’nun baþkanlýðýný yaptýðý Yapý Merkezi’nde genel mü-

dür olarak çalýþmaya baþladý.  1981 yýlýnda Kalebodur’a baþkan yardýmcýsý

oluncaya kadar burada çalýþtý. 1989 yýlýnda Ýbrahim Bodur’un þirketinden

ayrýlýp makine ve inþaat alanýnda faaliyet gösteren Timsan Þirketler Gru-

bu’nun kurucu ortaðý oldu. 

1960’lý yýllarda popüler þirketlerde çalýþmýþ olmasýna karþý Refik Bey, dil

öðrenmediði için hayýflanýyor: “En büyük hatam; lisan öðrenmemek oldu.

Bunun çok cezasýný çektim. Mesela, baþkanlýðým sýrasýnda yapýlan toplantý-

larda, baþa güreþmem gereken noktalarda lisan olmamasýnýn dezavantajýný

yaþadým.” 

Beraber okuduðu arkadaþlarý öðrenmiþti. Refik Bey, dil konusunda “tem-

belmiþim” demesine karþýlýk sosyal faaliyetlerde etkin olduðunu söylüyor.

Bunlarýn da baþýnda tiyatro geliyor. Sadece iyi bir seyirci deðil, aktif bir

oyuncuydu da. Muhsin Ertuðrul ile çalýþtý. Hatta onu “mektepten” alarak

Küçük Sahne’nin açýlýþýnda iki defa rol verdi. 

Ancak dayýsý buna karþý çýktý: “Köçek mi olacaksýn?” diye hemen askere

gönderdi. 

Refik Baydur bugün dayýsýnýn bu tavrýna “Ýyi ki göndermiþ.” diyor. Çün-

“Köçek mi olacaksýn?” ikazý olmasaydý…

Refik Bey, dil konusunda

“tembelmiþim” demesine

karþýlýk sosyal faaliyetlerde

etkin olduðunu söylüyor.

Bunlarýn da baþýnda tiyatro

geliyor. Sadece iyi bir seyirci

deðil, aktif bir oyuncuydu da.

Muhsin Ertuðrul ile çalýþtý.

Hatta onu “mektepten” alarak

Küçük Sahne’nin açýlýþýnda

iki defa rol verdi.



Refik Baydur

kü gýrtlak ameliyatýndan sonra sesini kaybetti. Ancak tiyatro sevgisi hala

sürüyor. Tiyatro izliyor ve kitap yazýyor. Þiir denemeleri de var ama asýl

önem verdiði yazmýþ olduðu 7 kitap. 

Ýþ Hukuku ve Sendikacýlýk konularýnda muhtelif makale ve yazýlarý ile “Ay-

ran Aþý”, “Bizim Çete”, “Ýþ Güvencesi Tartýþmalarý”, “Zirvede 15 Yýl” ve

“Bir Yürek Bin Sevgi” isimli beþ kitabý neþredildi. 

Bugünlerde ”Alýþýlmamýþ Atatürk” üzerine bir kitabýn çalýþmalarýný ta-

mamlamakla uðraþýyor. En önemli eserim olacak dediði kitap üzerinde iki

yýldýr çalýþýyor ve yakýn dönemde çýkmasý bekleniyor: “Þöyle ki: kitap 9 ka-

demeli veya kýsým olacak. Evvela Osmanlý’nýn çöküþ sebepleri. Sonra Ku-

mandan Atatürk, Devrimci Atatürk, Siyasetçi Atatürk, sonra Atatürk’ün

söyledikleri. Özellikleri falan...” diye devam ediyor.  

1963’ten bu yana KÝPLAS Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kurulu Üyeliði,

Ýcra Komitesi Baþkanlýðý ve Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinde bulun-

muþ olan Refik Baydur halen bu görevini Yönetim Kurulu Baþkaný olarak

devam ettiriyor. 

1964’ten itibaren Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu’nda (TÝSK)

Yönetim Kurulu Üyeliði ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekilliði görevi yapan

Baydur, 1989’dan itibaren sürdürdüðü Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfe-

derasyonu (TÝSK) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinden 26 Aralýk 2004

tarihinde ayrýldý. Yapýlan baþkanlýk seçiminde kendi isteði ile aday olmadý. 

Eþi Zühal Baydur, hukukçu ve Türkiye’nin ilk bayan sendika yöneticisidir.

Uzun yýllar KÝPLAS’ýn Genel Sekreterliðini ve Baþ Hukuk Danýþmanlýðý’ný

yapmýþtýr. Refik Baydur, bir çocuk babasý olup, bir de torun sahibidir. 
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1963’ten bu yana KÝPLAS

Ýþverenleri Sendikasý Yönetim

Kurulu Üyeliði, Ýcra Komitesi

Baþkanlýðý ve Yönetim Kurulu

Baþkanlýðý görevinde

bulunmuþ olan Refik Baydur

halen bu görevini Yönetim

Kurulu Baþkaný olarak devam

ettirmektedir. 



“Sendikacýlýðý iþçiden öðrendik”

- Sosyal faaliyetlerde aktif biriymiþsiniz. Bu sebeple mi sendikacýlýða ilgi duydu-

nuz?  

Sendikalar Kanunu çýktýðý zaman, Havilland’da genel müdür yardýmcýsýy-

dým. Beni çaðýrdýlar; önüme kâðýdý uzattýlar. Bir sendika kurulmuþ, üç gün

sonra da genel kurulu var, bizim adýmýza gider misin? Öylece genel kurula

geldim. Sanýrým o toplantýda biraz fazla gevezelik ettim ki beni yönetime

seçtiler. 

- Hangi sendikaydý?

Kiplas. 

- Yani Kiplas’ýn ilk yönetim kurulunda yer aldýnýz?

Tabii... Yýl 1962. Kuruluþundan bir yýl sonraki genel kurulunda yer aldým.

- Sendikalarýn o dönemdeki kuruluþ gerekçesi neydi, hangi kaygýlarla kuruldu? Ve-

ya gündemleri neydi?

O günkü sendikalarýn kuruluþ hareketi iki farklý gerekçeye dayanýyor: bi-

rincisi heves ve fantezi: Ýþçiler kuruyor biz de kuralým. Ýstanbul Sanayi Oda-

sý da destekliyor. O dönemdeki Sanayi Odasý Baþkaný Vehbi Bey’di. Yerimiz

Sirkeci’deydi. Þahap Kocatopçu sanýrým baþkan yardýmcýsýydý. Konfederas-

yon baþkanlýðýna Þahap Bey’i getirdiler. Bize 325 lira yardýmda bulundu Sa-

nayi Odasý. 

Kanunda yardým yasaðý olduðu için yýllarca mahkemeye gittiler. O zaman

Faruk Zobu var. Vehbi Bey’in yanýnda çalýþan deðerli bir insandý. Baþkanlý-

ða o geçti. Diðer taraftan dýþ dünyayý bilenler ve sendikal hareketin mutla-

ka olmasýný idrak edenlerdi. 

- Ýhtilaf konularý oldu mu o günlerde?

Olmadý. Ýyi niyet, hemfikir ve birlikte, hedefe dönük...

“O günkü sendikalarýn

kuruluþ hareketi iki farklý

gerekçeye dayanýyor:

birincisi heves ve fantezi:

Ýþçiler kuruyor biz de

kuralým. Ýkincisi dýþ

dünyayý bilenler ve

sendikal hareketin

mutlaka olmasýný idrak

edenlerdi.”
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- Büyük sanayicilerden “Ben sendikaya girmeyeceðim.” diyen oldu mu?

“Ben sendikaya girmeyeceðim kardeþim.” diyenler hâlâ var.  

- Bunun sebebi neydi sizce?

Ýþçilerle sorunlarýný kendileri hallettikleri düþüncesindeler. Benim damarý-

ma dokundunuz!.. Bizim patronlarýmýz kýsa vadeli düþünürler.  Oportünist

bir anlayýþtadýr.

- Siz sanýrým olaylara biraz profesyonel yönetici kimliði ile bakýyorsunuz. Patron

olarak iþ hayatýna baþlamamýþsýnýz, onun da sebebi var sanýrým.

Tabii, mutlaka vardýr. Teþhislerim de yanlýþ deðil gibi geliyor. Mesela Koç,

Vehbi Bey, Nejat Bey (Eczacýbaþý) bu iþe emek veren, para veren insanlar.

Destek veriyorlar. Bu iþe emek verenlerden biri de Ülker’dir. 

- Sabri Bey pek kamuoyu önüne çýkmazdý ama bu konuda duyarlýydý öyle mi?

Ülker, Gýda Ýþverenleri Sendikasý’nýn kuruluþundan itibaren daima yöne-

timde olmuþtur. Rahmi Bey, ailenin bu alýþkanlýðýný devam ettirir. Bülent

Eczacýbaþý da babasý gibi desteðini devam ettirir. Ama kötü bir iþ yaptýlar,

yanlýþ bir inançla ilacý kimya sektöründen ayýrdýlar. Bir günde 27 üye kay-

bettik.

- Hangi yýl hatýrlýyor musunuz?

1982-83’lerde olmasý gerekiyor. Turhan Esener bakandý o dönemde. Bir

tek sebep vardý ve yanlýþtý: Sendika ilaç fiyatlarýný ayarlamazdý. Ayrýldýlar.

Kendi aralarýnda ihtilaf çýktý; yerli ve yabancý diye ayrýldýlar. Ýkisi de bir iþe

yaramaz hale geldi. Hatta yabancýlarýn da yerlilerin de, birkaç tanesi hâlâ

bizde üyedir. 

Ýþverenin en büyük hatasý; sendikacýlýðý hâlâ basit ve çaðdýþý bir görüþle

görmesidir. Toplu sözleþme yapan bir müessese olarak görmesidir. 

Turhan Esener 

1925 yýlýnda doðdu. Kamile Haným ile Cemal

Bey’in tek çocuðu. Kadýköy’deki Yeldeðirmeni

Ýlkokulu’nda tahsil hayatýna baþladý. Daha son-

ra Ankara Mimar Kemal Ýlkokulu’na devam

etti. Ortaokulu ise Ankara Koleji’nde okudu.

Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversi-

tesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1948

yýlýnda asistan oldu. 1951 Mart’ýnda da Ýsviç-

re’de Cenova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

doktora yaptý. 1951’de tekrar Ankara Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi’ne döndü. 1955 yýlýnda

doçent oldu. 1964’te üç ay boyunca Strasbo-

urg’da ders verdi. 1971’de de burada kadrolu

profesör olarak görev aldý. 1971-75 yýllarý ara-

sýnda ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si’nde görev yaptý. 1975 yýlýnda Boðaziçi Üni-

versitesi’ne geçti. 17 Kasým 1974-31 Mart

1975 tarihleri arasýnda Çalýþma Bakaný oldu.

12 Eylül 1980’den sonra da ikinci defa ayný ba-

kanlýða getirildi.

Asker bir sülaleden gelen Prof. Dr. Turhan Ese-

ner, Necmettin Molla Kocataþ’ýn oðlu Münib

Hayri Ürgüplü’nün damadý, Eczacýbaþý Hol-

ding’in üçüncü kuþak patronu Bülent Eczacý-

baþý’nýn da kayýnpederidir.



- Peki, sendikacýlýðý nasýl anlamamýz gerekiyor?

Bana göre iþçi de iþveren de sendikacýlýðý demokrasinin bir parçasý olarak

görmelidir. Siyasetçiler de böyle görmelidir. Ellerini omuzlarýna dayayabil-

melidir. Onlarýn deneyimlerinden faydalanmalarý gerekir. Mesela orta çapta

bir sendikada yönetim demokrasidir.

- Özellikle yasa ve yönetmeliklerin taslaðýnýn hazýrlanmasýnda sendikalar önemli

bir iþlev görebilir.

Hazýrlanmasýnda, uygulanmasýnda mutlaka fonksiyonlarý oluyor. Yine

eðitim yönünden biz sendikacýlýðý iþçiden öðrendik. Halil Tunç basiretli bir

sendikacýydý, Seyfi Öztürk öyleydi. 

- Kurum içi eðitim çalýþmalarý falan mý kastediyorsunuz?

Türk Ýþ, sendikacýlýðýn geliþmesi için kolej açtý: Ankara Türk Ýþ Koleji. Bu-

gün yok böyle bir þey. Kurs bile göremezsiniz. 

- Koleje ne oldu sonra?

Yürüyemedi ki…

- Kamuoyu, MESS’i kurum içi eðitimlerde sektördeki öncü kuruluþlardan biri gibi

görünüyor. Bu çalýþmalarýn öncesinde baþka kuruluþlarda böyle çalýþmalar var mýy-

dý?

Türkiye’de kendi baþýna ve mutlak erkinlikle hiçbir iþveren sendikasý baþa

güreþmez. Kimisinin parasý var kabadayýlýkla müesseseler kuruyor. Kimisi-

nin parasý yok, ortaya koyduðu akýlla konfederasyonunu yönetmeye kalký-

yor. O dönemde ben böyle derdim… 

O zaman MESS’in bir üyesi vardý: Doðan Güner. Demirdöküm’ün de ge-

nel müdürüydü. 70’li yýllar. “Niye aidat vermiyorsun?” derdim. O da bana

cevap verirdi: “Kiminin parasý kiminin kafasý.” 

“Türkiye’de kendi baþýna ve

mutlak erkinlikle hiçbir iþveren

sendikasý baþa güreþmez.

Kimisinin parasý var,

kabadayýlýkla müesseseler

kuruyor. Kimisinin parasý yok,

ortaya koyduðu akýlla

konfederasyonunu yönetmeye

kalkýyor. O dönemde

ben böyle derdim…”
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- “Fikrin kýymeti yok.” derler. O kafasýný verince, kýymet veriliyor muydu?

Var var.. Kýymeti var. Bu ülkede yedi sekiz tane konfederasyon baþkaný

geldi, geçti. Hepsi de güzel hizmetlerde bulundu. Kemal (Haraççý) Bey, Er-

tuðrul (Soysal. TÝSK ve ÝSO baþkanlýðý yapmýþtýr. Atlý Zincir’in kurucusu-

dur) Bey, Halit Narin Bey geldi. O 15 sene yaptý, ben de 15 sene yaptým.

Genel kurulda 600 üyenin ayaða kalkýp hepsinin alkýþladýðý tek baþkan be-

nim. Yine bilirler: Ýþçi ile iþvereni ayýrmam. Hatta bazen iþverene “Haklý de-

ðilsiniz.” diyen bir baþkaným. Ýþverenler bu tip ikazlara deðer veren anlayý-

þa sahiptirler. Bu kültürden geliyor. Ama bir saplantýlarý var: Ýþyerine sen-

dika girmeyince, iþveren sendikasýna gerek yok. Hatta bunu þöyle söyleye-

yim: TÜSÝAD’ýn bir toplantýsýnda, o zaman Halis Komili baþkandý...  

- 89-90 sanýrým. 

Sonra Boyner geldi. Boyner’le de çok iyi anlaþtýk. Bana söz verdiler. De-

dim ki: “Bu düþünce çaðýn gerisinde kaldý. Þimdi iþveren, müþterek iþ yapa-

bilecek güçte. Ama siz bu gücü kaybediyorsunuz.” Bülent Eczacýbaþý geldi,

“Bize iyi bir ders verdin, teþekkür ederiz.” dedi.  

- Patron gibi mi davrandýnýz?

Taraf tutmadým. Ýlla iþyerinin sahibi olacaðým, iþçiye karþý olacaðým diye

de taraf tutmadým. Þimdi geriye doðru gidiyoruz.  

- “Geriye doðru gidiyoruz.” ifadesini biraz açabilir miyiz?

Konfederasyon aðýrlýðýný muhafaza edemedi. Þimdi yavaþ yavaþ ikinci sýnýf

müessese olmaya baþladý. TÜSÝAD mesela geldi geçti. Bir ara Odalar Birli-

ði vardý geldi geçti. 

- Bir sürü de dernek kuruldu ayrýca…

Öyle. Ýþverenin bir ayýp tarafý daha var: Ýþveren seçim þansýný kaybettiði

yerde dernek kurmaya kalkar. Seçim avantajýný kaybeden büyüklerimiz TÜ-

“Ýþverenin bir ayýp tarafý

daha var. Ýþveren seçim

þansýný kaybettiði yerde

dernek kurmaya kalkar.”



SÝAD’ý kurdu. Ben o günden bugüne kadar TÜSÝAD’a üye olmadým. Ge-

rekçem de budur. 

- Yani diyorsunuz ki bizim temsil noktasýnda odalarýmýz, sendikalarýmýz var. 

Devlet ve kanunlar iþçiye bir hak vermiþ: Git sendikada kendini temsil et.

Ýþverene iki hak vermiþ: Odada temsil et, sendikada temsil et. Biz bu ikisi-

ni kullanamýyoruz, bir üçüncüyü arýyoruz. Ne yapar dernek?

- O da bir sivil toplum örgütüdür...

Ama ikinci derece bir kuruluþtur. Bu yönden de daha çaðdaþ olamadýk. 

- Gýda Ýþverenleri Sendikasý’yla ilk temasýnýz ne zaman oldu?  

Ben Gýda Ýþverenleri Sendikasý’yla beraber yaþadým aþaðý yukarý. Demin

söylediðim gibi; 1963 baþlarýnda bu sendikaya girdiðimde beni Ýcra Heyeti

Baþkaný yaptýlar. 

O zaman yönetim kurullarý vardý. Bir de onun için seçilmiþ üç-beþ kiþilik

icra heyetleri vardý. Ve geldiðim sene Baþkan seçtiler beni. Ayný zamanda da

Yönetim Kurulu Baþkan yardýmcýsýydým. 

- KÝPLAS’ta mýydý? 

Evet… O gün Nurettin Baban baþkandý. 230’un üstünde üyesi vardý. 

- Nasýl bir rakam bu?

Tekstil 170-180’lerde. Biz o zaman 125’lerdeydik. Bir dönem sonra hepi-

miz zayýfladýk. Mesela biz 90’a indik. 

- O zayýflama süreci hangi dönemde oldu?

Zayýflama dönemi 93’ten sonra oldu. 

“Devlet ve kanunlar iþçiye bir

hak vermiþ: Git sendikada

kendini temsil et. Ýþverene

iki hak vermiþ: Odada temsil

et, sendikada temsil et.

Biz bu ikisini kullanamýyoruz,

bir üçüncüyü arýyoruz.

Ne yapar dernek?”
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- Sendikalar, hareketler, yýkmalar, kýrmalar bitince artýk ihtiyaç hissedilmemeye

baþlandý demek. Gelelim Nurettin Bey’e… O zamandan hatýrladýðýnýz kurucu üye

ve genel kurulda olup da þimdi hayatta olan kiþileri hatýrlýyor musunuz?

Pek hatýrlamýyorum. Ama bir yaðcý vardý: Maraþoðlu Kenan Bey. 

- O kuruluþunda yokmuþ, daha sonra üye olmuþ. 

Ülker vardý, Sabri Bey… Sonradan ayrýldý. Necdet Bey’le geriye döndü.

Tam kimler vardý hatýrlamýyorum. Çünkü çok eski bir dönem. Ama sendi-

kanýn ruhu iyiydi. 

- Yani en güçlü iþveren sendikasý denilebilir miydi?

Evet, en çok üyesi olan iþveren sendikasýydý.

- Sizin paslaþmalarýnýz ve hareket birlikteliðiniz nasýldý?

Biz; MESS, Kimya, Gýda, Toprak, Çimento aþaðý yukarý hep beraber hare-

ket ettik. 

- O zaman Çimento’da çok sanayici var mýydý?

Yoktu, zayýftý. Altý-yedi üyesi vardý ama sendika yoluna devam ediyordu.

Biz bütün genel kurullarda beraber hareket ettik. Konfederasyondan sonra

Halit’in seçimine kadar böyle gittik. 

15 sene ben Halit’e baþkan yardýmcýlýðý yaptým. Halit dönemi bombala-

malarýn olduðu bir dönemdir. Hakkýný inkâr etmemek lazým... Cesaretle

göðüs germiþtir. 

- Sert konuþuyor, konuþtuðu da haber oluyor… 

Hala sert konuþur. Ýyi bir adamdýr ama sendikalarla iliþkileri kopuk oldu-

ðu için, sendikalarda belirli bir geliþme olmamýþtýr. Üç kademeli sendika

“15 sene ben Halit’e

baþkan yardýmcýlýðý

yaptým. Halit dönemi

bombalamalarýn

olduðu bir dönemdir.

Hakkýný inkâr

etmemek lazým...

Cesaretle göðüs

germiþtir.”



var: Ýþverenlerden birisi çok büyük paralý. Parayla birçok þeyi yapabileceði-

ni zanneder. Ýþte Tekstil bunlardandýr. Muhakkak ki ikisinin de çok deðerli

hizmetleri var. Ama konfederasyona büyük katkýlarý yoktu. Biz çimento ve

topraðýn o dönemini de öyle yaþadýk. Onlar da kendi içinde, kendi imkânla-

rýyla kavrulmaya çalýþan sendikalardýr. Burada da söylemesi ayýp olacak ama

kendi imkânlarýyla en ileride olan biziz: Eðitim var, araþtýrma var, çevre var,

iþ saðlýðý var, organize sanayi bölgesi var. Adým olarak biraz daha ileride ve

bir özelliðimiz de KÝPLAS bütün sendikalarla iþbirliði içinde ileri bir seviye-

dedir.

- Ama þiddetli grevler de sizin iþ kolunda oldu...

Ben 89’da geldim. Yýlda 3 milyon iþ gününün grevde kaybedildiði dönem-

de aldým. Ýþçilerle 92’ye kadar yaptýðým temaslar 93’te semeresini verdi.

93’te bu 400 bine düþtü. Sonra sýfýrlara kadar geldi. 

- Yani ölçü kayýp iþ günü müdür?

Evet kriter kayýp iþgünüdür. Biz yedili bir grup meydana getirdik. Esnaf

Konfederasyonu, TOBB, dört tane iþçi-iþveren konfederasyonu vardý. Biz

kendi bünyemizde dünyada bile az görülen þeyi yaptýk. El ele tutuþup ka-

nun hazýrlýðýna beraber karar verdik. 

- Yeni Ýþ Kanunu’ndan mý bahsediyoruz?

Yýl 1999 ila 2000 arasýnda… Kanun o dönemde çýktý. Yaþar Okuyan Ba-

kandý.  Öyle ki kanun, ne iþçiye yaradý ne patrona yaradý. Hâlâ da o kanun

ortada. 

- Bir tarafta iþveren var, bir tarafta iþçi sendikasý var. Bunlar tavýr koymadýlar

mý?

Yaþar Okuyan evvela iþçi sendikalarýný çaðýrdý. “Size destek olacak bir ka-

nun getireceðim.” dedi. Tasarý ortaya çýkýnca, onlar da anladýlar ki bundan

hayýr yok. Tabanýn tepkisinden çekinip, geri çekilemediler. 

“Yýl 1999 ila 2000

arasýnda… Yeni Ýþ

Kanunu o dönemde çýktý.

Yaþar Okuyan Bakandý.

Öyle ki kanun, ne iþçiye

yaradý ne patrona yaradý.

Hala da o kanun ortada.”
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Mikrocerrahi hastanesini bir türlü yapamadýk

- Sendikacýlýkta görev alan Türkiye’nin en uzun süreli iki kiþisinden birisiniz. Bu

dönem içinde belli konularda paslaþmalarýnýz oldu mu? Ortak bir þey yapalým; bir

ARGE, bir okul, bir enstitü, bir merkez kuralým diye bir çalýþma oldu mu?

Oldu ama pek itibar görmedi. Biliyorsunuz bizde önce ferdiyetçilik var.

Ben yaptým hastalýðý var. Onun için büyüklerimiz bizlerle iþbirliðine bir tür-

lü yanaþmadýlar. Kendileri yaptýlar. Þu anda da hepsinde eðitim, vakýf gibi

þeyler var. Onun için bir þey yapamadýk. Teþebbüsümüzü beraber yapalým,

diye düþündük o arada...

- Bu bina  (KÝPLAS’ýn merkez binasý) kime ait?

Bu bina bir denizci þirkete aitti. Onlar da kiraya vermiþler. Özal dönemin-

de devlet þimdi mikrocerrahi yapmamýz için bina yeri verdi. 40 bin metre-

kare bir alandýr orasý. Maslak’taki þu anda Acýbadem Hastanesi’nin olduðu

yer. Orasý TÝSK’in mülkiyetindedir. Oraya bir hastane ile sendikalara bina

yapmaya teþebbüs ettik.

- Çok güzel bir yer. Hangi yýlda verildi?

80 ortalarýnda. Sendikalarý bir araya getiremedik. MESS dýþarýda kaldý.

Sonra oraya bina yapmaya karar verdik. Binayý beceremedik. Ondan sonra

bugünkü yönetim kurulu Acýbadem’e kiraya verdi. Gayet iyi çalýþtý Rýza

(Kutlu Iþýk). 

- Çok önemli bir gelir kaynaðý þimdi…

Orasý TÝSK’indir. 

- Niye Mikrocerrahi Vakfý kurma ihtiyacý hissettiniz?

O hastaneyi kurmak ve birkaç helikopter temin etmek. Ýþyerlerinde bir

yerleri kesilen kazalarda getirip tedavi etmek amacýndaydýk. Evet, ama bu-

nu yapamadýk parasal olarak. 

Mikrocerrahi Vakfý

(Rýza Kutlu Iþýk’ýn anlatamýyla)

Çengelköy’den yalý komþumuz olan Türki-

ye’nin ilk mikrocerrahý Doktor Ayan Gülgö-

nen’le rahmetli babam Turgut Iþýk bir vesileyle

tanýþýyor. Ayan Bey yaptýðý iþi anlatýyor: Kopan

eli, kolu dikiyor, dikilen organ tekrar hayatiyet

kazanýyor, çalýþmaya baþlýyor ve o zamanlar

Türkiye’de bunu bir tek Doktor Ayan Bey ya-

pýyor. Kendisi Pasteur Hastanesi’nde çalýþýyor

ve bir ameliyat 8 saat sürdüðü için senede 250-

300 ameliyat yapabiliyor, yani o kadar gün ça-

lýþabiliyor. 

“Ýþ kazasý ve trafik kazasýyla oluþan 5000’den

fazla vaka var ve bunlarýn hepsi sakat kalýyor.

Bu insanlar hem sakat kalmasýnlar hem de

ekonomiye kazandýrýlsýnlar, bu iþ kazalarý bi-

zim fabrikalarýmýzda oluyor.” diyerek babam

bu iþi sahipleniyor ve büyük iþveren örgütleriy-

le birlikte bu Vakfý kurmak üzere yola çýkýyor.

O yolda gittiklerinden biri de o zamanki TÝSK

Baþkaný Halit Narin. Halit Baþkan bu konuyu

beðeniyor, benimsiyor ve babamla birlikte

TÝSK Mikrocerrahi Vakfý’ný kuruyorlar. Vakfýn

kuruluþunu yaparlarken de, bütün büyük iþve-

ren sendikalarýný, Ýstanbul Sanayi Odasýný, Ti-

caret Odasýný, Eczacýbaþý gibi, bizimki gibi,

STFA gibi muhtelif büyük holdingleri de Vak-

fa kurucu yapýyorlar. Ýlk Mütevelli Heyet Baþ-

kaný merhum Nejat Eczacýbaþý, Yönetim Ku-

rulu Baþkaný Mikrocerrah Ayan Gülgönen,

Yürütme Kurulu Baþkaný da babam merhum

Turgut Iþýk; bu yapý içinde Vakýf kuruluyor. 



- Fikir kime aitti?

Bir nevi yönetim kurulu kararýydý. Ama Halit’in baþkanlýðý döneminde

Nejat (Eczacýbaþý) Bey o iþe önderlik yaptý. Rýza Bey’in babasý Turgut Iþýk

önderlik yaptý. Vehbi Bey önderlik yaptý ama bizler de katýlmamýza raðmen

baþaramadýk.   

- 80 öncesini ayýrt ederken ne gibi temel ayrýlýklar oldu?

80 öncesi iþverenler bilgisiz ve hazýrlýksýz yakalandý. 

- 12 Eylül’de farklý bir dönem baþladý. Zannedersem bu diðer sendikalarla gýda iþ-

verenleri olsun, tekstil olsun üye kaybýnýn baþladýðý dönemdir. Hangi ihtilaf sebep-

leriyle üye kaybý yaþandý?

Türkiye’de üye kaybý 94 kriziyle baþladý. Evvela mali sýkýntýlar bunu do-

ðurdu. 

- Yani aidatlar bu kadar yüksek miydi?

Aidattan ziyade sendikadan kaçma. 

- Yani ihtiyaç yok anlamýnda mýydý?

Zaten imkânlar daraldý. Ýþveren de boðulmaya baþladý. Sonra bundan yö-

netim daha rahat hak ettiklerini alýnca iþveren oraya doðru meyl etmeye

baþladý ve DÝSK’in hiçbir imkân tanýmayan baskýsý da rol oynadý. DÝSK’in

toplu sözleþmeleri 1967’den itibaren çok aðýr yürüyordu. Ýþveren bundan da

nefret eder. Mesela Demirdöküm’de kapýlarý lehimlediler, kaynak yaptýlar.

Bu davranýþlar iþverenleri sendikaya karþý gard almaya doðru zorladý.

- Bu iþçi sendikasýna gard almak, iþveren sendikasýna uzaklaþmak anlamýna mý ge-

liyor.

Tabii. Ben çýkarsam, iþçi de sendikaya gitmez anlayýþý var. 

Turgut Iþýk,

Bartýn doðumlu. Bartýn’dan 1960’lý yýllarda

sanayiciliðe atýlým yapýyor ve 1969’da ilk

Çimento Torba Fabrikasý’ný kuruyor. Ondan

sonra tuðla, kireç, taahhüt, gemicilik gibi

muhtelif sektörlere yatýrým yapýyor. 1970’lerde

Bartýn’dan Ýstanbul’a geliyor. 1975 senesinde

Iþýklar Holding’i kuruyor. Vefatýna yani 1990’a

kadar da Holding’in baþýnda ve Holding’i

geliþtiriyor. Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý’nýn da

kurucularýndandýr.

Vakfýn amacý, trafik ve iþ kazasý sebebiyle or-

ganlarý kopan kiþileri mikrocerrahi tekniklerle

ameliyat ederek, organlarýnýn tekrar hayatiyet

kazanmasý ve bu kiþilerin hayatýna saðlam ola-

rak devam etmeleri. Bununla ilgili olmak üze-

re öncelikli olarak Pasteur Hastanesi’ne Vakfýn

imkânlarýyla bir ameliyathane kuruluyor. Bu

ameliyathaneye, Ayan Bey’in mikrocerrah ye-

tiþtirebilmesine imkân verecek özel eðitim

mikroskoplarý getiriliyor. 1985 senesinde hem

ameliyat sayýsý arttýrýlýyor, hem mikrocerrah

yetiþtirilmeye baþlanýyor.
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- Peki, böyle bir sonuç doðdu mu?

Bazý yerlerde oldu tabii. “Patron, sen sendikalý oldun, biz niye olmayalým?”

diyenler de olmuþtur herhalde. Bazý iþverenler ise sendika üyesi olmayý top-

lu sözleþme ile baðlantýlý görmüyor. Bizde var mesela: Bizim 90’a yakýn üye-

miz var. Bunlarýn içinde toplu sözleþme yaptýðýmýz 20-25 üyemiz var. Sen-

dika yok ama üyeliði devam ediyor. 

- Ýþverenler sendikasýnda farklý bir federasyon kuralým, farklý bir sendika kuralým

diyen iþadamlarý çýkmadý mý?

Bundan sonra çýkabilir. 

- Niye? Sendikacýlýðýn tekrar ivme yaptýðýný mý düþünüyorsunuz?

Ývmeden ziyade, bazý sendikalar konfederasyonda aradýðýný bulamazsa, ga-

yet dürüst ifade edeyim ki bu o yolu açar. 

- Mesela Gýda Ýþverenleri Sendikasý’nda böyle olmuþ. Çukurova Gýda Ýþverenleri

Sendikasý diye bir sendika kurulmuþ. Sizde de oldu mu böyle bir durum? 

Bizde þöyle oldu. Ýlaç ayrýldý. 

- O zaman sizin tavrýnýz nasýl oldu?

Hiç olmadý, iþ birliðine devam ettik. 

- Onlara demediniz mi, niye ayrýlýyorsunuz?

Gerekçeleri o günün þartlarýna göre saðlamdý. 

- Nedir efendim?

Ýlaç fiyatlarýný siz yapamazsýnýz, biz ayrý yapalým. Onlar da beceremedi ya! 
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“DÝSK’in toplu sözleþmeleri

1967’den itibaren çok aðýr

yürüyordu. Ýþveren bundan da

nefret eder. Mesela

Demirdöküm’de kapýlarý

lehimlediler, kaynak yaptýlar.

Bu davranýþlar iþverenleri

sendikaya karþý gard almaya

doðru zorladý.”



- Toplu sözleþmede ilaçta kimyada farklý ama ayný uyguluyor öyle mi?

Hayýr, o anlamda deðil.  Ýlaçlarýn fiyatlarý bakanlýktan çýkar. Siz yapamaz-

sýnýz, ihtisasýnýz deðil. Onun için biz ayrý yapalým diye ayrýldýlar. Bir kýsmý

cemiyet kurdu, bir kýsmý sendikayla devam ediyor. Orada belli þeyler var

ilaçta. Türkiye belli kozlarýný kaçýrdý bu dönemde. Ýrlanda sermayeyi çekti

ama Türkiye çekemedi. Ýlaçta referans, patent meselesinde önemli problem-

ler var. Ýlaç þirketlerinden iyi büyüyenler de oldu.  Biyokimya sattý, Ýbrahim

Ethem sattý, Abdi Ýbrahim sattý. Bilim Ýlaç’ta görüþmeler devam ediyor.  

- Yabancý sermayenin gelmesi ne kadar etkiledi sektürü. Hem gýda sektöründe… Fa-

aliyetleri olumlu etkileyenler de olmadý mý?

Yabancý sermaye Türkiye’de hazýra konuyor. Yani yabancýnýn Türkiye’ye

bir hayrý olacaðýný ben zannetmiyorum. Bankalar gitti. Hâlbuki bir yerden

sonra Türk bankacýlýðý güçlenmiþti. O gücü kaybediyoruz. 

“Yabancý sermaye Türkiye’de

hazýra konuyor. Yani

yabancýnýn Türkiye’ye bir

hayrý olacaðýný ben

zannetmiyorum. Bankalar

gitti. Hâlbuki bir yerden

sonra Türk bankacýlýðý

güçlenmiþti. O gücü

kaybediyoruz. 
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TUGÝS Eski Genel Sekreteri



Sema Serçe, genç bir hukukçu olarak 1972 yýlýnda TÜGÝS’e baþvurdu.

Mersin’de doðmuþ, eðitimini tamamlamýþ genç bir stajyer avukat. Ufak te-

fek yapýsýyla sempatik biri… 

Ýstanbul’da avukatlýk bürosu açmak için hem sermaye hem de çevre gere-

kiyor. Sema Hanýmda ikisi de yok. Bu sebeple Türkiye Gýda Ýþverenleri Sen-

dikasý’na müracaat etti. 

Tam o dönemde, iþ hukuku konusunda yetkin olan sendikanýn avukatý

kendi ofisini açmak isteyerek ayrýldý. 

Sema Haným da, sendikada avukat olarak iþe baþladý. Ruhsatýný bile alma-

mýþ olmasýna karþýlýk kendini kabul ettirdi. 22 yýl avukat ve genel sekreter

olarak sendikada görev yaptý. Sendikalarýn en aktif olduðu dönemde birin-

ci derecede etkin bir rol oynadý. Anarþi, terör ve agresif bir ortamda toplu

sözleþme müzakerelerini götürdü. Ýþçi ve iþveren iliþkilerini devam ettirirken

bir taraftan da yeni üyeler bulmaya çalýþtý. 

Serçe, o dönemdeki ruh halini þöyle anlatýyor: “Mersin’in yerlisiyim. Bura-

ya geldik, iþe baþladým. Ýþi sevdim, iþverenler beni sevdi; çok ufacýktým, tec-

rübesizdim ama diþliydim, yani baþarýlý olmak için de çok istekliydim. Bel-

ki onun için de çok sevdiler. Ýnsan sevildiði zaman, sevgi karþýlýklý oluyor.

Bunun için de burada kaldým, gitmeyi düþünmedim. Yavaþ yavaþ da basa-

maklarý çýktým, yani avukat olarak. Hukuk müþaviri oldum, genel sekreter

oldum”.

Bu dönemde gazeteci Veysel Serçe ile evlendi. Her ikisi de çok gezen, yo-

ðun çalýþma programý olan kiþiler. Spor yazarý olan Veysel Serçe, 12 yýl ön-

ce geçirdiði trafik kazasýndan sonra mesleðini býraktý. Kazada beyin kana-

masý geçiren Veysel Bey, hâlâ yaþam mücadelesini sürdürüyor. 

Sema Serçe’nin Genel Sekreterliði döneminde bireysel ve kurumsal olarak

sosyal çalýþmalarda da bulundu. Bunlardan biri de nüfus planlamasýna yö-

nelik yaptýðý çalýþmalardý. 

Birleþmiþ Milletler’den ödüllü bir Genel Sekreter

22 yýl avukat ve genel

sekreter olarak sendikada

görev yaptý. Sendikalarýn

en aktif olduðu dönemde

birinci derecede etkin bir

rol oynadý. Anarþi, terör

ve agresif bir ortamda

toplu sözleþme

müzakerelerini götürdü.



Sema Serçe

25 Þubat 1987 tarihinde Birleþmiþ Milletler, nüfus planlamasý konusunda

yaptýðý bilimsel çalýþmalar dolayýsýyla TÜGÝS Genel Sekreteri Sema Serçe’ye

ödül verdi. Ödül düzenleyicileri arasýnda Birleþmiþ Milletler Nüfus Faaliyet-

leri Sendikasý, Uluslararasý Çalýþma Örgütü, Türkiye Ýþverenleri Sendikasý

Konfederasyonu, Saðlýk ve Sosyal Yardým Bakanlýðý, Türkiye Aile Planla-

masý Derneði bulunuyordu.

1994 yýlýnda Sema Haným eþine daha fazla vakit ayýrmak için sendikadan

ayrýlýp Bodrum’a yerleþti. Ancak ailevi sebepler onu orada da rahat býrak-

madý. Hala sendikal konulara ilgi duyuyor. Sektörün dergilerini takip edi-

yor, kitaplarýný okuyor. 
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25 Þubat 1987 tarihinde

Birleþmiþ Milletler, nüfus

planlamasý konusunda

yaptýðý bilimsel çalýþmalar

dolayýsýyla TÜGÝS Genel

Sekreteri Sema Serçe’ye

ödül verdi.



“Ýþverenlerle iliþkilerim çok

iyiydi. Ýþçi sendikalarýna

karþý  iliþkilerim çok

iyiydi. Tabii bir de

Konfederasyon’a,

Ankara’ya çoluk çocuðum

var diyerek gitmemezlik

etmedim.”

- Ýlk baþladýðýnýzda baþkan kimdi?

Nurettin Baban Bey’di, rahmetli. Nazým Bey de onun vekiliydi.

- Genel Sekreter var mýydý o zaman?

Oðuz Bey’di. Zaten Oðuz (Bayraktar) Bey sendikanýn kuruluþunda da

vardý. Hatta sendika olmadan evvel konfederasyonun da kurucusuydu.

Konfederasyon olarak, federasyon olarak kurulmuþ, bütün sendikalar bir

aradaymýþ eskiden fakat daha sonra, 1963 yýlýnda iþte gýdaydý, aðaçtý, top-

raktý, camdý her biri baþka bir bina almýþ veya kiralamýþ ve ayrýlmýþ. 

- Peki, siz hukuk müþaviri iken Genel Sekreter yardýmcýlýðý görevine sizi kim tayin

etti? Siz mi talip oldunuz?

Hayýr, ben talip olmadým. Yönetim Kurulu ile Yürütme Komitesi direkt

getirdi. Yani toplantýya girdiler? hangi iþveren teklif etti, ne yaptý bilmiyo-

rum.

- Niye böyle bir görev teklif etme ihtiyacý hissettiler?

Ýþverenlerle iliþkilerim çok iyiydi. Ýþçi sendikalarýna karþý iliþkilerim çok

iyiydi. Tabii bir de Konfederasyon’a, Ankara’ya çoluk çocuðum var diyerek

gitmemezlik etmedim. O zamanlar kanun yapmalar bizdeydi, 1980’de; he-

men her hafta Ankara’daydým, toplantýlardaydým. Bakanlýklarla iliþkilerim

çok iyiydi. 

- Sizin maceralý bir dönemiz de Genel Sekreterlik zamanýydý deðil mi?

Bu Ülker olayýnda Genel Sekreterdim. Buradaki bomba olayýnda ise Ge-

nel Sekreter Yardýmcýsý’ydým. 

- Bir de Çukurovalý iþverenler sizi istememiþler?

Evet, istemediler.  

Bütün iþveren sendikalarý kan kaybediyor
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- Orada ihtilaf konusu neydi?

Ýhtilaf sebebi gibi bir þey deðildi. 

- Yani sizinle ilgili deðil de TÜGÝS’e karþý bir tavýrlarý olmuþ, daha sonra da size

yönelmiþ sanýrým. Tam olarak da anlayamadýk konuyu?

Çukurovalýlar deðil de sadece, bir tek iþveren vekilinin þeyiydi. Zaten her

insanýn anlaþtýðý, anlaþamadýðý; tipi olan, olmayan insanlar vardýr. Bir de ta-

bi orada Çukurova aðabeyi olarak bir takým þeyleri baskýyla...

- Orada ayrý bir sendika kurulmuþ?

Hayýr, orada bizim þubemiz vardý. Fakat dediðim gibi, kendilerinden yaþ-

ça çok küçük bir Çukurovalýnýn belki, bir hanýmýn daha doðrusu sivrilme-

si... Hayatýmda bir tek o bomba olayýnda kadýn olmanýn hayrýný gördüm,

onun dýþýnda hep dezavantajlarýný gördüm.

- Onlarla ilgili, hatýrlýyor musunuz onlar niye tavýr aldý merkeze? Daha sonra ni-

ye ayrý bir sendika kurma ihtiyacý hissettiler?

Tamamen oradaki bir iþveren vekilinin...

- Cabbar Bey mi?

Cabbar (Yenidoðan) bizim elemanýmýzdý. Orada Nihat Yüksel Bey vardý.

Konfederasyon’un Yönetim Kurulu üyesiydi. Sabancýlarýn temsilcisiydi. Sa-

bancýlarýn damadýyla (Aziz Köseoðlu) falan çok iyi anlaþýyordum ama Nihat

Bey... Yani herkesin yýldýzýnýn barýþtýðý, barýþmadýðý insanlar vardýr. Yoksa

aramýzda herhangi bir sürtüþme olmadý. Ama dediðim gibi, bir Çukurovalý

aðabeylik yani... 

Ýþyerinde de o sökmüyor tabii, bir takým verilen kararlarýn uygulanmasý la-

zým. Onun için fikrimiz uyuþmadý. Yalnýz benim þahsýmdan deðil, bir takým

olaylarýn geliþmesiyle bu noktaya geldi.

“Ben görevden alýnmadým,

kendim ayrýldým. Kendim

istifamý verdim, yani emekli

oldum. 1994’te kocam

çok cici bir ev almýþtý bana

Bodrum’da. “Ya gelirsin ya

ben tek baþýma otururum” dedi.

Kocam dünyada her þeyden

kýymetlidir benim için.”



- Demiþler ki: “Sema Haným gitsin, biz fesh edelim sendikayý!”

Öyle bir þey olmadý.

- Sizin görevden alýnmanýz nasýl oldu?

Ben görevden alýnmadým, kendim ayrýldým. Kendim istifamý verdim, yani

emekli oldum. 1994’te kocam çok cici bir ev almýþtý bana Bodrum’da. “Ya

gelirsin ya ben tek baþýma otururum” dedi. Kocam dünyada her þeyden kýy-

metlidir benim için. Kocam sonuçta gazeteciydi. Ben dünyanýn bir tarafýn-

dayým, o Türkiye’nin öbür tarafýnda. Kocam dünyanýn bir tarafýnda ben

Türkiye’nin baþka tarafýnda... Annem hasta, teyzem hasta… Devamlý has-

tanelere gidip onlara bakmak zorundayým. Kocam da o kadar sevdiðim, is-

tediðim bir evi alýnca doðrusu gözümü kararttým, kaçtým. Yazýn 4 ay izin

vermeleri de mümkün deðil. Ýstifamý verdim, gittim. 

- Mesleki hayatýnýz sonra nasýl devam etti? Avukat olarak mý?

Hayýr hayýr. Ondan sonra meslek hayatým hastanelerde hasta bakýcý olarak

geçti. Rahmetli teyzemdi, eniþtemdi, annemdi, oðlumdu, kocamdý derken o

zamandan beri hasta bakýcýsýyým. Bodrum’da yaþýyordum tabii yazýn. Kýþýn

da kocamla imkân buldukça gidip yaþýyorduk. Fakat yani Bodrum’da da

pek yaþadým sayýlmaz. Bir hafta yaþýyordum sonra koþuyordum Mersin’e,

gidiyordum hastaneye… Bir sene içerisinde 5 tane cenazem oldu. Ama hâ-

lâ Bodrum’dayým.

- 90’lý yýllardan itibaren Türkiye’de ve dünyada toplam kalitenin tartýþýlmaya baþ-

landýðý bir dönem geldi. Paydaþ kavramýnýn yerleþtiði bir dönemdir. Siz de bu tür

konulara yaklaþýmýnýz oldu mu?

Bizim iþ deðerlendirmelerimiz yapýldý. Çok güzel elemanlarýmýz çalýþtý. Ki-

tap halinde basýldý falan ama baktýk ki sadece iþ deðerlendirmesiyle veya

sendikal çalýþmayla sendikalar kan kaybediyor. Yalnýz bizim sendika deðil,

bütün iþveren sendikalarýnda bir kan kaybý var. Tahsil yükseldikçe kafa he-

sabýyla ücret almak iþçi sendikalarýnýda yaralamaya baþladý. “Ne yaparýz,

“Onlar (iþverenler) biraz

bize cephe alýrdý. Yalnýz

bana deðil, bütün iþveren

camiasýnýn genel sekreterlerine.

Rakip olarak görürlerdi, çünkü

onlarýn kuralýný deðil, biz

kendi kuralýmýzý koymaya

çalýþýyorduk.” 
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ederiz” diye düþünüyorduk. Konfederasyon bir þey sordu. Benim de yazdý-

ðým aþaðý yukarý 7-8 sayfalýk bir rapor vardý. Yani iþte bizim karþýlýklý zarar

gördüðümüz konular þunlar þunlardýr iþveren camiasý olarak, þunlarý da ya-

parsak iyi olur gibilerden. Konfederasyon da onu benimsedi. Hatta diðer

sendikalara da bir kýsmýný yolladý. Bunun içerisinde dediðiniz gibi eðitim,

bir takým þeylerden iþverenleri faydalandýrma, birtakým anlaþmalarda kolay-

lýklar gösterme… 

Hatta o zaman promosyon bile yapýlýyordu, onu da yaptýk, iþverenlere bi-

rer kart çýkarttýk: Falanca otelde þu kadar indirim yapýlacak, bilmem ne ya-

pýlacak... Tabii iþverenlere deðil, iþveren vekiline yapýlýrdý bu promosyonlar.

Çünkü bizimle iþverenler çok az temasta olurdu. Umumiyetle iþveren vekil-

leri gelirdi.  

- Genelde bu iþveren vekilleri kim olurdu?  

Avukat da olurdu, fabrikanýn müdürleri olabilirdi. Tabii iþverenler her top-

lu sözleþmeye gelmiyordu. Hem siniri bozuluyor, hem vakti müsait deðildi.

Onlar biraz bize cephe alýrdý. Yalnýz bana deðil, bütün iþveren camiasýnýn

genel sekreterlerine. Rakip olarak görürlerdi, çünkü onlarýn kuralýný deðil,

biz kendi kuralýmýzý koymaya çalýþýyorduk.  

- Peki, sizin deneyimlerinize göre, bu kadar çalýþma hayatýný yakýndan bilmenize

göre soruyorum: Bundan sonra iþveren sendikacýlýðý nereye gider?

Vallahi iþveren sendikacýlýðý artýk toplu sözleþme merkezi olmaktan çýktý.

Artýk toplu sözleþmeler iþçi sendikacýlýðýnda sadece tali bir konu. Çünkü ar-

týk iþçiler eski bildiðimiz kafa hesabý ile vasýfsýz iþçi deðil. Yani herkesin ken-

dine göre bir tahsili, kendine göre bir görgüsü, hatta ne bileyim bir üniver-

site de deðil bir masterý olduðuna göre kendi bilgisi ve becerisine göre bir

ücret isteyecektir. Esnek çalýþma tarzýna göre zamanýn belirli bir kýsmýný

ayýrmak, belirli bir kýsmýný kendine saklamak veya baþka yere vermek iste-

yecektir. Tabii böyle bir dönemde toplu sözleþme ile kiþinin þahsýna göre bir

þey yapma imkâný çok az. Bence sendikacýlýk artýk özellikle toplu sözleþme

sendikacýlýðý olmaktan çýktý. 

“Artýk toplu sözleþmeler

iþçi sendikacýlýðýnda sadece

tali bir konu. Çünkü artýk

iþçiler eski bildiðimiz kafa

hesabý ile vasýfsýz iþçi

deðil. Yani herkesin

kendine göre bir tahsili,

kendine göre bir görgüsü,

hatta ne bileyim bir

üniversite de deðil bir

masterý olduðuna göre

kendi bilgisi ve becerisine

göre bir ücret isteyecektir.”



- Peki, yapmak isteyip de yapamadýðýnýz þeyler oldu mu? Sendikacýlýk adýna tabii?

Aðaçtaki kadar özgür olmayý, kendi istediðim gibi kendi insiyatifimle ha-

reket edip de -bana fýtýða da, migrene de mal olsa- bir grubu, o toplu söz-

leþmeleri, grup sözleþmelerini sürükleyebilmeyi çok isterdim.  Sonuçta grup

sözleþmesi benim çocuðumdu. Ayný zamanda sendika da benim çocuðum,

22 sene büyüttüm.

- Hem de çok çalkantýlý dönemlerde?

Çalkantýlý dönemlerde hem de çok küçük, tecrübesiz, genç bir insan ola-

rak geldim. Yani “sendika ile birlikte büyüdüm” diyebilirim. Onun için yap-

mak istediðim çok þeyler vardý, ama dediðim gibi tamamen yönetim kuru-

lunun inisiyatifine baðlý olduðum için de onlarýn talimatý ile hareket etmek

zorundaydým. Yani benim inisiyatifime býrakýlan çok az þey vardý tabiiki.
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“Karý kanýyla el kirletmeyelim”

- Sizin baþladýðýnýz dönemde tabii siyasi gerginliklerde var. Ýþçi sendikalarý bir ta-

raftan, Türkiye’nin politik kargaþasý bir taraftan hatta iki sene sonra Kýbrýs mese-

lesi çýktý, ambargo meselesi çýktý... Hakikaten çok gergin bir dönemde görev yaptýnýz.

Böyle bir gerginliðin merkezi olan yerin tarafý olmak nasýl bir cesarettir?

Bilmiyorum belki gözü karalýk, inat diyeceðim. Bir yere taraf olmak ben-

de bir hastalýktýr. Bir yerin tarafý olma, bir grubun içinde olma benim ha-

yatta en fazla sevdiðim, istediðim bir þeydir ve þu anda dahi en büyük üzün-

tüsünü çektiðim þey bir yerin tarafý olamamak. Hâlâ gýdanýn dergilerini

okurum, Konfederasyon’dan kitaplar gelir. 

Ben hâlâ bu iþveren camiasýnýn bir tarafýyým ama þöyle söyleyeyim: Bizi

TÝKKO’cular rehin aldýlar. Yýl 1980. Tarhan Han’daydýk. Oðuz Bey, ben,

sekreterimiz... Bir de o gün Oðuz Bey’in ayaðý çok aðrýyor. Dedi ki: “Beni

hiçbir iþverenle karþýlaþtýrma Sema, beni idare et, ben iyi deðilim. Burada

oturayým bir þey lazým olursa yardým edeyim ama keyfim yok.” Bizim de ta-

bii o zamanlar koruma sistemimiz yok, kamera sistemi yok.  Kapý çalýndý.

Tabi Oðuz Bey gözümün içine baktý, ben de kalktým. Çok tez canlýyým ora-

da odacý var ama illa kapýyý ben açacaðým. Odam da kapýnýn karþýsýnda…

Kapýyý açtým. Açtýðým anda 3-4 kiþi üzerime çullandýlar. Bir tanesi rahatsýz

etmek istedi ama diðeri elini koydu, “Korkma bacým...” dedi. Elini ikimizin

arasýna koydu. “Kim buranýn görevlisi, kim yetkilisi?” dedi. “Ben.” dedim.

Çünkü “Oðuz Bey” desem, hem Oðuz Bey’den çekiniyorum hem ayakka-

býsý yok, ayaðý yaralý, hasta yani rahatsýz. “Tamam.” dediler, aldýlar bizi içe-

riye.

- O zamanki göreviniz tam olarak neydi?

Avukat, yani Hukuk Müþaviri’yim. Ondan sonra içeriye aldýlar. Tabii içeri

girdiler, Oðuz Bey’i de gördüler ama adamcaðýzýn ayaðý sakattý, yaralý...

Muhasebecimiz var, tahsildarýmýz var, odacýmýz var, sekreterimiz var, hepi-

mizi arka odaya aldýlar. 

Görevli beni biliyorlar, “Kasayý aç.” dediler. Hani para falan çýkaralým. Bir

de onlarýn aradýðý paradan ziyade bir kara liste, iþverenlerin kara liste yap-

“Bizi TÝKKO’cular rehin

aldýlar. Yýl 1980. Tarhan

Han’daydýk. Oðuz Bey,

ben, sekreterimiz...”



týðýný zannediyorlardý. Çünkü orada direniþçi iþçilerin bir takýmý iþten çýka-

rýlmýþtý ve iþçilerin kafalarýnda “iþverenler liste yaptý, bunlarý iþe almýyor” di-

yebir þey yerleþmiþ. “Açýn kasalarý...” falan dediler. Kasayý açtýk. Bizde de

öyle bir þey ki kasada para olmaz. Günü gününe kaç kuruþ gelirse doðru

bankaya yatýrýlýr. O zaman elden tahsil edilirdi paralar. Yakaladý adamlar...

Tabii ben de söyleyemedim Oðuz Bey böyle diye. Baðýrdý, sloganlar attý

ama bir tanesi o kadar küçük ki elleri titriyor. Bir telefon çalsa o anda vura-

cak beni yani. 

O sýrada kapý çalýndý. Ýki sendikaya bakýyorduk: Hem gýda hem aðaç; ya-

ni iki sendikanýn da genel sekreteri, müþaviriydim. O zaman iki sendika

müþterektik. Bizim aðaç sendikasýnýn kurucularýndan çok yaþlý bir iþvereni-

miz evini satmýþ, parayý da cebine koymuþ; öðle yemeðini yedikten sonra bi-

zimle birlikte bankaya gidecek yatýracak. Bayaðý yüklü bir para o zaman

için...

- Hatýrlýyor musunuz ne kadar olduðunu?

Vallahi 20-30 bin lira idi o zamanýn parasýyla. Fakat çok yaþlý olduðu için

yaþlýlýktan dolayý eðilip büküldüðü için paltosu üstünden düþüyor. Ýlla iþve-

ren arýyorlar parçalayacak, edecek... “Kim bu?” dediler. “Eski odacýmýz.” de-

dim; Ne diyeyim? Adamýn böyle ensesinden yakalayýp attýlar yere. Adam da

bir þey söyleyemiyor, dili tutuldu. Korktu tabii, çok yaþlý. Sloganlar attýlar.

Patron aradýlar. Dedim: “Vallahi biz iþveren vekiliyiz, emir kuluyuz, ne der-

lerse onu yaparýz; bizim burada bir þeyimiz yok, paramýz da yok, kasamýz

açýk” falan. “Öldürelim, öldürmeyelim!” Benim üzerime pazarlýk yapýyorlar.

Ondan sonra bir tanesi, “Boþ ver yahu, karý kanýyla el kirletmeyelim!” dedi.

Böylece hayatta kaldým.

- O laf “Karý kanýyla el kirletmeyelim”...

Yani o kadar mutlu oldum ki... Ýlk defa kadýnlýðýn hayrýný orada gördüm.

Baþka hiçbir iþ hayatýmda kadýnlýðýmýn faydasýný görmedim. Neyse, çekilip

gittiler. Ondan sonra da geldiler, þu köþe baþýnda Ýþ Bankasý vardý o zaman,

Ýþ Bankasý’ný soydular. Ondan sonra da Reþat Aksan Bey’i rahmetli ettiler.

“Öldürelim, öldürmeyelim!”

Benim üzerime pazarlýk

yapýyorlar. Ondan sonra bir

tanesi, “Boþ ver yahu, karý

kanýyla el kirletmeyelim!”

dedi. Böylece hayatta kaldým.
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- Ayný zamanda mý oldu hepsi?

Bir kaç saat arayla…

- Onun görevi neydi?

O, Aðaç Ýþverenleri Sendikasý’nýn bir üyesiydi. Ayný zamanda Sunta’nýn

yönetim kurulu üyelerinden biriydi ve o arada Sunta’da grev vardý. Öldür-

düler rahmetliyi.

- Onlarýn yeri de burada mýydý?

Onu sanýrým bir otel odasýnda yakaladýlar, öldürdüler. Ýþte biz de karakol-

larda süründük… Sonra o kiþiler yakalandý. Getirdiler, yüzleþtirdiler. Mah-

kemeler geçirdik. Mahkeme neticesinde ne oldu bilmiyorum o zaman. Ýþte

12 Eylül oldu. Ýlk basýlmamýz böyle.

- Bu ilk dönemlerde yine böyle TÝKKO baskýný gibi baþka ilginç olaylar oldu mu?

Bir kere daha burada basýldýk. Orada da iþte biz yoktuk. Arkadaþýmýz Avu-

kat Doðan Anlar vardý. 1984 filandý sanýrým. O zaman yine bir iþçi sendi-

kasýnýn eylemiydi.  

- Ýþçi sendikasýnýn kýþkýrtmasý falan yok deðil mi bu olaylarda?

Var bu olayda var. Ama asýl iþçi sendikasýnýn kýþkýrtmasý baþkaydý. Vallahi

her þey iþçi sendikasýna yoruluyordu. Direkt iþçi sendikasý mýydý, siyasi açý-

dan mýydý bilmiyorum ama o zaman her þey iþçi sendikasýna mal ediliyordu. 

Mesela bir kere de bir baskýn olayý oldu. Ülker’in bir toplu sözleþmesi var-

dý. Ülker’in çok büyük iþçi sayýsý var malum. Veririz, vermeyiz kavgalarý de-

vam ediyor. Çok da sinirleniyorlar. Sonuçta tabii ki toplu sözleþmede “ha-

yýr” diyen ekibin görevlisi ben olduðum için bütün düþmanlýk bana yöneli-

yor. Kapýma falan  “es es”ler yapýþtýrýlýyor, Sema Serçe yerine sen buranýn “es

es”isin filan gibilerden. Ülker’in iþçileri otobüslerle geldiler. Bütün o iþçiler,
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“O (Reþat Aksan), Aðaç

Ýþverenleri Sendikasý’nýn

bir üyesiydi. Ayný zamanda

Sunta’nýn yönetim kurulu

üyelerinden biriydi ve

o arada Sunta’da grev

vardý. Öldürdüler

rahmetliyi.”



ne kadar iþçi varsa kapýya yýðýldý. Birkaç tane polis geldi ama o polisin bin-

lerce iþçinin önüne geçerek durdurmasý mümkün deðil.

- Yýlý hatýrlýyor musunuz?

Tam olarak yýlý söyleyemem. 90’a yakýndý yanýlmýyorsam. Sallanýyor bura-

lar böyle... Bizim handa herkes bir kenara çekiliyor. Binlerce iþçi geliyor.

Kapýlarý kapatsak parçalayacaklar. Kapý zaten bir vuruþta açýlacak bir kapý.

Orayý býrakýrsak, iþveren kaçtý olur; onu yediremem kendime. Bir sürü genç

kýzlarým var, oðlanlarým var; müþavirlerimiz, sekreterler falan...

- Kaç kiþi vardý o dönemde hatýrlýyor musunuz?

Ýþte 2 tane sekreterim vardý, 2 tane müþavirimiz vardý, muhasebecimiz var-

dý, odacýmýz vardý, Doðan Bey, ben vardým; Yani 13-14 kiþi falandýk o za-

man. Açtýk kapýlarý, çýktýk önlerine... “Ne istiyorsunuz?”  Onlar da baðýrý-

yorlar. “Yahu...” dedim, “içinizde erkek yok mu? Ben bir tek Serçe’yim. Ýçi-

nizden seçin birini. 1000 tane erkek bana ne yapabilirsiniz? Hanginiz cesur-

sa çýksýn.” Adamlar baktý yapacak bir þey yok, yani doðru. Hepsi ellerine de

bordrolarýný almýþlar. Getirdiler bordrolarýný attýlar, attýlar, attýlar, gittiler.

Ama hiç unutmam, bizi korumak için 4 tane ajan vardý. Benim 3 tane tele-

fon hattým var, bunlar 4’ü birden konuþuyor bu arada. Sonuçta dayanama-

dým. “Yahu kardeþim, 3 hattým var. Nasýl beceriyorsunuz bunu.  Bana da

öðretin de ben de konuþabileyim.” dedim. Sonra, herkes tuzla buz olmuþ.

Bir tek Serçe çýkýyor, baþka kimse yok. Bir de Doðan ile Ýsmail var arkada-

þým, eksik olmasýnlar.  Hepimiz çýktýk karþýlarýna; biz efendi gibi konuþun-

ca, onlar da efendi gibi davrandýlar.

“ Yahu...” dedim,

“içinizde erkek yok

mu? Ben bir tek

Serçe’yim. Hanginiz

cesursa çýksýn.

Adamlar baktý,

yapacak bir þey yok...”
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-  Peki, toplu sözleþmeleri yürütürken ilginç anýlarýnýz oldu mu? 

Size bir anýmý anlatayým: Turyað’ýn müzakeresini yapýyoruz. Turyað da en

fazla verimli olan bir müessese. Özellikle sosyal yardýmlarda… Oral (Turha-

noðlu) Bey vardý, bizim Yönetim Kurulu üyemizdi ayný zamanda. DÝSK ile

oturduk sözleþme yapýyoruz. Ýþ ölüm maddesine geldi, cenaze yardýmýný

müzakere ediyoruz. Bizim iþveren gayet iyi bir niyetle, hiç unutmam onla-

rýn getirdiði teklifin üstüne 2 veya 3 rakam ekledi. Þu anda tabii geçmiþ

gün, rakamý hatýrlamýyorum ama “Çocuklar, tamam, cenazeyi biz kaldýra-

caðýz; 500 istiyorsanýz 1500 vereceðiz. Allah vermesin, bu bizim ölümüz-

dür, biz bunu vereceðiz.” dedi. Hiçbir sendikalý bunu kabul etmedi, “Siz bi-

zi öldürmek istiyorsunuz, ölmemizi istiyorsunuz, bizi teþvik ediyorsunuz.”

dediler. Ve biz masadan kalktýk. Vallahi onu dahi kötü niyet olarak kabul

ettiler ama iyi niyetle de anlaþtýðýmýz zamanlar çoktu. Trafik kazasý geçirdi-

ðimde iþçi sendikalarýnýn hepsi benim baþýmdaydý Ýzmir’de. Hiç unutmam

bunu. Hepsi koþtu, kardeþimize bir þey oldu diye. Yýl 1979. Benim bir ta-

rafým tamamen kýrýlmýþtý. Komada kalmýþtým. Ýþçi sendikalarýnýn hepsi koþ-

tu. Onlarýn ameliyatlarýnda, cenazelerinde de hep biz vardýk. Yani birbiri-

mizle toplu sözleþmede kanlý býçaklýydýk ama onun dýþýnda hayat devam

ediyor. Medeni çerçevelerde her zaman için iyi dostluklarýmýz vardý.

MHP’nin kurduðu bir sendika vardý: MÝSK.  Aksaray’da yerleri vardý. Be-

ni çaðýrdýlar toplu sözleþme için. Ben korkuyorum... O zamanlar o kadar

çok bombalar, olaylar, bilmem neler oluyor ki... Oðuz Bey, “git” dedi, git-

tim. Ýçeri girdim. “Abla, buradan içeri gireceksin.”dediler. Girdiðim han

normal han deðildi. Han’ýn içinden bir yerlere getirdiler. Tamamen mora-

ken kaplý, kýrmýzý bir oda. Korkudan ödüm patlýyor, baþýma ne gelecek di-

ye... Çok efendice çaðýrdýlar, konuþtuk, pazarlýk ettik, anlaþtýk. “Akþam ar-

týk, karanlýk, ben gideceðim. Yok kardeþim, korkma, bizim arabayla götü-

receðiz” dedi. Eyvah! Ben þimdi o arabaya nasýl bineyim. O arabaya biner-

sem bombalanýrsam, kurþunlanýrsam. Bir þey de söyleyemiyorum. Dizlerim

titreyerek bindim arabaya; eksik olmasýnlar býraktýlar eve. Ertesi gün araba-

ya bomba kondu. Eski DÝSK’in binasý ile Merter’de karþý karþýyaydý. O za-

man birbirlerine silah attýklarý oluyordu. Zaten asansörde “Eð kafaný...” der-

lerdi, “baþýna bir þey gelecek, bizim üstümüze kalacaksýn.”  Böyle günler ge-

çirdik.

“Trafik kazasý geçirdiðimde

iþçi sendikalarýnýn hepsi

beinm baþýmdaydý. Hiç

unutmam bunu. Hepsi

koþtu, kardeþimize bir þey

oldu diye. Yýl 1979.”

“Siz bizi öldürmek istiyorsunuz”



- Bunlar dramatik olaylar ama komikleri de olmuþtur.

Mesela ben köpekten çok korkarým, anormal bir þekilde korkarým ama.

Hiç unutmam; Kaþýkçý’nýn fabrikasýna gitmiþtik. Çok da þýk koltuklar al-

mýþlar, içine gömülüyor insan. Bir de Ekrem Bey vardý bizim müþavirimiz.

Avukat Ekrem, Allah þifa versin, onunla beraber gittik. Ekrem Bey ile bi-

zim yönetim kurulu üyemiz, toplu sözleþmeler ile ilgili bir þey anlatýyoruz

harýl harýl. Ben dalmýþým ama koltuðun içine de gömülmüþüm. Daracýk

etek, topuklu ayakkabýlar falan, oturduðum zaman kalkmam zaten sorun

olacak. Bir baktým Ekrem Bey boynuma sarýldý, elini omzuma attý, bir eliy-

le de gözlerimi yumdu. Þimdi ne alaka!.. Ben bir yönetim kurulu üyesiyle

ciddi ciddi bir toplu sözleþme pazarlýðý yaparken benim elemaným boynuma

sarýlýyor, eliyle de gözümü örtüyor. Çýrpýndým, hani ne oluyor gibilerden...

Eli açýldý, açýlmasýyla -Kaþýkçý’nýn iki tane köpeði varmýþ. Hayvan gelmiþ

benim yanýma oturmuþ- bende o anda film koptu. Aman Allahým, film na-

sýl koptuysa o ufacýk kadýn, o daracýk etekle, o topuklarla, o çiçeðin üzerine

nasýl týrmandým, nasýl çýktým!.. Bir kendime geldim, Ekrem Bey’in gömle-

ðinin düðmeleri gitmiþ. Ekrem Bey’in üzerine nasýl çýktým? Avaz avaz kö-

pek baðýrýr, ben baðýrýrým, Ekrem Bey altýmda baðýrýr… Tavuk tesisleri ku-

ruyordu Kaþýkçý’da. Hollandalýlar da geldi; baðýrdýlar, çaðýrdýlar. Bizi gör-

düler öyle alt alta, üst üste. Öyle güzel anýlar da vardý.

- Bunu öðrenen iþçi sendikalarý size köpekle gelmediler mi?

Öyle bir þey söyler miyim? Yani o kadar zaafýmý belli etmem.

- Silahlý teröristlere direndiniz ama o köpeðe teslim oldunuz?

Mesela yine öyle bir aný... Dandy yeni kurulmuþtu o zamanlar... DÝSK’in

sözleþmelerini yapýyoruz. Onlar Dandy’e girmek istiyorlar, giremiyorlar. Bir

laf çýkarmýþlardý, “Dandy sakýzlarý çocuk felci yapýyor.” falan diye. Kendi

üyeleri deðil diye, herkes korksun da almasýn. Fabrikalarý Eskiþehir yolun-

daydý. Yabancý bir firmanýndý.   

“Kaþýkçý’nýn iki tane köpeði

varmýþ. Hayvan gelmiþ

benim yanýma oturmuþ,

bende o anda film koptu.

Aman Allahým, film nasýl

koptuysa o ufacýk kadýn, o

daracýk etekle, o topuklarla,

o çiçeðin üzerine nasýl

týrmandým, nasýl çýktým!..

Bir kendime geldim,

Ekrem Bey’in gömleðinin

düðmeleri gitmiþ.”
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Sabancý Holding Gýda Grubu Eski Baþkaný



Aziz Köseoðlu makine mühendisi olmasýna raðmen okul sonrasý genelde

gýda sektöründe çalýþtý. 

Ýyi bir ailede doðdu. Annesi devrin en zengin ailesinden yani Sabancýlarýn

yeðeniydi. Babasý sanayiciydi. Ancak lise dönemi oldukça karýþýk bir dö-

nemdi. Tarsus Amerikan Koleji’ni 1975’de bitirdiðinde terör olaylarý artma-

ya devam ediyordu. Babasý Türkiye’de üniversite okutmak istemedi. Bu se-

beple Amerika’ya okumaya gitti ve California Üniversitesi’nde lisans ve

master eðitimi aldý. 

1981 yýlýnda yurda döndüðünde hemen Sabancý Grubu’nda çalýþmaya baþ-

ladý. Yine bu dönemde Hacý Ömer Sabancý’nýn oðlu Þevket Sabancý’nýn ký-

zý Sadýka Sabancý ile evlendi. 

Marsa ilk iþe baþladýðý yer oldu. O dönemde Türkiye’nin en büyük enteg-

re gýda þirketlerinden biriydi. Marsa, sadece Sabancý Grubu açýsýndan deðil,

Türkiye’nin sektördeki geliþimi bakýmýndan da incelenmesi gereken bir ge-

liþme süreci yaþadý. 

1925 yýlýnda Glido Yað fabrikasý olarak kurulan tesis, 1945 yýlýnda Toroslar

Yað Fabrikasý olarak üretimine devam etti. Türkiye’nin margarinle tanýþmasýy-

la birlikte, 1973 yýlýnda, margarin üretmeye baþladý ve Marsa adýný aldý. 

Glido ve Toroslar Sabancý Grubu’na ait deðildi. Sabancýlar 1945’te Türk

Nebati Yaðlarý adýyla yað sektörüne girmiþlerdi. Toroslar’ý alarak Marsa’nýn

üretiminde diðer yað tesislerini tek çatý altýnda topladýlar. 1993 yýlýna ka-

dar Marsa olarak devam etti.  

Amerikan Philip Morris Grubu’nun þirketi Kraft markasýyla bu dönemde

ortaklýk yapýldý ve Marsa KGF markasýný aldý. Bir yýl sonra bu ortaklýða Ja-

cobs da eklendi. Bu sefer marka, Marsa KJS oldu. Aziz Köseoðlu bütün bu

operasyonlarda þirketin baþýnda bulunuyordu. Amerikan kültürüne yatkýn-

lýðý, dünyayý tanýmasý bu süreçte ona büyük kolaylýk saðladý. 

2002 yýlýnda gýda þirketleri GýdaSa olarak birleþtirildi. 1922 yýlýnda Ýz-

Sabancý’ya yabancýlar onun döneminde geldi

Marsa  ilk iþe baþladýðý yer

oldu. O dönemde Türkiye’nin

en büyük entegre gýda

þirketlerinden biriydi. Marsa,

sadece Sabancý Grubu

açýsýndan deðil, Türkiye’nin

sektördeki geliþimi bakýmýndan

da incelenmesi gereken bir

geliþme süreci yaþadý. 
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mir’de kurulmuþ olan Piyale de GýdaSa bünyesine katýldý. 2005 yýlýnda þir-

ket tekrar Marsa adýna dönüþ yaptý. 

2008 yýlýnda ise Sabancý Grubu, Marsa’yý sattý. Þirket Marsan olarak Piya-

le, Luna, Ona, Hüner, Sabah, Evet, Ice Tea, Soyola, Soza, Deren, Ustam ve

Saka markalarýyla üretime devam ediyor.

Aziz Köseoðlu, 1996 yýlýnda ailevi sebeplerden dolayý Grup’tan ve þirket-

lerden ayrýldý. Uzun süre gýda sektöründe danýþmanlýk yaptýktan sonra ya-

bancý markalarýn distribütörlüðünü üstlendi. Köseoðlu, hala gýda konusun-

da Türkiye’de baþvurulan önemli danýþmanlardan biri durumundadýr.
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Köseoðlu, hala gýda

konusunda Türkiye’de

baþvurulan önemli

danýþmanlardan biri

durumundadýr.



“Sabancý Grubu her zaman

iþine bakmýþtýr. O zaman deðil

ama daha sonra çalýþanlarý

iþinin bir parçasý olarak

görmüþtür. O zamanlar

Sabancý Grubu tekstil

aðýrlýklýydý. Tekstildeki

dalgalanmalar çalýþanlarý

etkiliyor.”

- Sendikayla irtibatýnýz da bu görev sebebiyle mi oldu?   

Allah Selamet versin Nazým Düzenli Bey’le oldu. Sendikayý gençleþtirmek

ve aktifleþtirmek istemiþler. Ýlk defa bu sebeple sendikayý duydum. Ameri-

ka’da sendika var ama çok daha farklý. 81’de geldiðimde sendikalar askýday-

dý. Yanýlmýyorsam ilk iki-üç toplu sözleþme çalýþmalarýmýz çok rahat oldu.

Tek Gýda Ýþ sendikasýyla toplu sözleþme yapmýþtýk. Ýnsanlar pek sesini çýka-

ramýyordu. Bende býraktýðý intiba, her zaman anlayýþlý ve uyumlu bir sendi-

ka olduðu yönündedir. O yýllar için tabii. O zamanlar Yönetim Kurulu’nda

Nazým Düzenli’nin yaný sýra Sabri Ülker, Firuz Kanatlý vardý... Turyað’dan

Ýnsan Kaynaklarý Müdürü vardý.  

- Size bu sendikacýlýk teklifi geldiðinde tepkiniz ne oldu?

Çok memnun oldum.

- Niye?

Çünkü yönetim kurulunda çok önemli insanlar var. Oturup konuþtuðu-

nuzda istifade edebileceðiniz kiþiler. Yakup Tahincioðlu olsun, Firuz Kanat-

lý olsun çok kýymetli ve deneyimli sektörün önde gelenleri... Tecrübelerin-

den faydalanmak istedim. 

- Neredeyse sizin iki misli yaþýnýzdalar.

Haliyle… Grevler olmuþ, çatýþmalar olmuþ, toplu sözleþmeler yaþanmýþ…

- Sabancý Grubu’nun belli bir inisiyatifi var mýydý, yönlendirmesi oluyor muydu?

Yani sendikal faaliyetler konusunda yaklaþýmý neydi?

Sabancý Grubu her zaman iþine bakmýþtýr. O zaman deðil ama daha sonra

çalýþanlarý iþinin bir parçasý olarak görmüþtür. O zamanlar Sabancý Grubu

tekstil aðýrlýklýydý. Tekstildeki dalgalanmalar çalýþanlarý etkiliyor. Gýdada

tekstile nazaran daha az çalýþan var. Gýdada otomasyon var. Tekstile baktý-

ðýmýzda o dönemde tam tersi. Her zaman iþçi sendikalarýný çok ciddi tut-

Performansa dayalý bir sistemi çok istedim
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muþtur. Yine diyorum ki, tekstil aðýrlýklý olduðundan dolayý… Ýlk baþladý-

ðým senelerde toplu sözleþmelerde, Grub’un ciddi desteði olmuþtur sendika-

ya. Bizim gruptan Nihat Yüksel Bey vardý. Çok deðerli biridir kendisi.

Tekstil Toplu Sözleþmelerinde görüþmeyi bizzat Hacý Sabancý ile birlikte Ni-

hat Bey yürütürdü. Gýda tarafýnda ise benimle birlikte yürütürdü. 

- Sendikada görev alýnca; gençsiniz, Amerika’da eðitim aldýnýz diye size özel bir gö-

rev tevdi ettiler mi?

Ýstediler… Sabri Bey de, Firuz Bey de çok istediler ama ben Adana’da otu-

ruyordum. Sendikanýn genel merkezi Ýstanbul. Nazým Bey de buna çok he-

vesliydi. Kendisinin devam etmesini istedik. Yani görev konusunu kendi

aramýzda konuþtuk.

- Size baþkanlýk mý teklif ettiler?

Baþkanlýk olmasa da daha aktif bir görev almamý istediler. Önce baþkan

yardýmcýlýðýný teklif ettiler. Bir dönem sonra da baþkanlýk söz konusu olabi-

lirdi. O þartlarda ben pek istemedim. 

- Sendikanýn çalýþmalarý sebebiyle, Amerikanvari bir çalýþma ortamý, bir hava oluþ-

turma gayreti olmadý mý?

Oldu ama yeterli mi bilemem. Bazen söylediðim þeyler de çok ters anlaþý-

lýyor.  Ben her zaman insanlarýn performansýnýn ölçülmesini isterdim. 

- Haliyle burada söz konusu iþçiler öyle deðil mi?

Evet, elemanlarý kastediyoruz.

- Ýster beyaz yakalý olsun, isterse mavi yakalý olsun çalýþanlar yani…

Evet. Ben çalýþanlarýn performansýna dayalý bir çalýþma yapmak istedim.

Kendi sendikamýzda bunu birkaç kere dile getirdim. Çünkü bir elin beþ par-

maðý birbirine benzemiyorsa, çalýþan beþ kiþinin de birbirine benzemesi

“Ben çalýþanlarýn

performansýna dayalý bir

çalýþma yapmak istedim.

Çünkü bir elin beþ parmaðý

birbirine benzemiyorsa;

çalýþan beþ kiþinin de

birbirine benzemesi

mümkün deðil.

Performanslarýnýn

benzemesi de

mümkün deðil.”



mümkün deðil. Performanslarýnýn benzemesi de mümkün deðil. Ben bunu

çok istedim. Gýda Sendikasý olarak böyle bir çalýþma yapalým ve kriterler

oluþturalým; üretimle alakalý, hijyenle alakalý, iþyeri ile alakalý. Ýþin ilginç ta-

rafý; iþveren sendikasýnýn hiç yaklaþmadýðý gibi Tek Gýda Ýþ de yanaþmadý. 

- Peki, iki tarafýn da bu araþtýrmaya yanaþmamasýnýn sebebi sizce ne olabilir?

O dönemde üyelerin büyüklükleri yaný sýra konularýmýz da farklýydý. Bir

Ülker’in, bir Eti’nin, Turyað’ýn veyahut Kent’in yani Tahincioðlu Gru-

bu’nun çalýþtýrdýklarý kiþi sayýlarý da farklýydý. 

Bizimki tam otomasyondu. Öbür tarafta insan aðýrlýðý var. Bazýlarýnýn pa-

ketleme makineleri bile yoktu. Bugünkü otomasyonlarýn o dönemde nere-

deyse hiçbiri yok. Belki kendi içlerinde bunu uygulayamayacaklardý. O dö-

nemde bütün Marsa’da çalýþan sayýsý 200 kiþiydi. 

- Þimdiki teknolojiyle o kadar iþ 50 kiþiyle yapýlýyor. 

O dönemki þartlara göre öyleydi. Ben hâlâ þöyle düþünüyorum: Ýþyerinde

performans sisteminin sonuçlarý, giren parayla doðrudan iliþkilidir. Bunu

grup halinde de düþünebilirsiniz. 10 kiþilik bir ekibin verimi olarak düþüne-

bilirsiniz. Vardiya sistemleri de olabilirdi. Ama yapamadýk o zaman. 

- Böyle ilginç baþka projeler var mýydý?

Yoktu. Toplu sözleþmeler öncesi oturulurdu. Yani pek aktif deðildi sendi-

ka. 

- Sizin dikkatinizi çeken ilginç iþverenler, patronlar var mýydý? Faaliyet alaný ve

kiþiliðiyle...

Sanmýyorum. Olsa bile hatýrlamýyorum. Ýz býrakanlarý yukarýda saydým.

Diðerlerinin de çok özellikleri vardýr ama benim dikkatimi çekmemiþ. Ha-

la da devam edenler var. Allah uzun ömür versin, selamet versin. Nazým

Bey’in karakteri de öyleydi. Nasýl diyeceðimi bilmiyorum. Ýþleri delege et-

“Ýþyerinde performans

sisteminin sonuçlarý, giren

parayla doðrudan iliþkilidir.

Bunu grup halinde de

düþünebilirsiniz. 10 kiþilik

bir ekibin verimi olarak

düþünebilirsiniz.”
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meyi sevmezdi. Sendika daha aktif olabilirdi, diyelim… Tekstil Ýþverenleri

Sendikasý gibi olabilirdi.

- Sendikal faaliyetler konusunda yaþadýðýnýz ilginç olaylar oldu mu? 

Bir toplu sözleþmede bayaðý hýrlaþmýþtýk Tek Gýda ile. Bayaðý da aðýr laf-

lar edildi. Sonunda bir yerde sulh olduk. Ýstedikleri þey o kadar saçmaydý

ki... Hatýrlayamýyorum ama parayla ilgili bir þeydi sanýrým. Gýda Ýþverenle-

ri Sendikasý’nýn bir þansýzlýðý þuydu: Turyað gibi, Marsa gibi az emek ihti-

yacý olan iki þirketin yaný sýra Eti gibi, Ülker gibi çok emek isteyen þirket-

ler var. Biz hazýrýz bu anlaþmaya, Turyað da hazýrdý. Zaman zaman birbiri-

mize çok ters düþerdik.  Emek yoðun olduðu için ayný þeyi orasý için de is-

tenecek. Bizde çalýþýyor 200 kiþi, Eti’de çalýþýyor 2 bin kiþi.

- Maaþa konulacak yüzde 5 zam sizde ürüne yüzde 1 gibi yansýrken, onlarda en az

yüzde 5 yansýma ihtimali var demek…

Aynen öyle… Sonra ara yollar bulundu. Sektörler arasýnda standartlar ko-

nuldu. Bizim bir þansýzlýðýmýz Unilever gibi bir devin bize üye olmamasýy-

dý. Unilever öyle bir sözleþme imzalardý ki duysanýz aðzýnýz uçuklardý. Bun-

lar maliyetleri nasýl tutturacaklar, diye düþünürdünüz?

- Bu haliyle üye olmamasý iyimiþ.

Üye olmamasý iyi ama maaþlar bakýmýndan kötü bir örnek oluþturuyordu.

Bizim sendikaya üye deðildi ama iþçi sendikasý vardý. Ýþçi sendikasý da onu

emsal gösteriyordu.

- O zaman da piyasa bakir. Ürünlerde de rakipsizdi…

Evet, pek çok üründe rakipsizdi. Sana’da pazar payý yüzde 90’lardaydý.

Daha sonra Algida geldi. Dondurmada da yine yüzde 90’lardaydý. Algida’yý

da rahmetli Demir Tiryakioðlu getirdi.  Baþkan oydu. Lipton çay da onun

döneminde geldi. Bakýn göreceksiniz, yavaþ yavaþ margarin ana iþleri ol-

maktan çýkacak o grupta. 

“Sendika o yýllarda

faal deðildi. Tabela

vardý ama faal deðildi.”



- Sabancý Grubu’ndan ayrýldýktan sonra nelerle uðraþtýnýz?

Ben gene gýdada devam ettim. Doysan diye bir þirkette genel müdürlük

yaptým. Yine yað þirketidir. Trakya’da kurulmuþ eski, köklü bir þirketti.

Dört seneye yakýn orada genel müdürlük yaptým. O þirketi de daha önce

Philips Morris’e sattýk. Jacobs Kraft’ýn sahibi o zaman Philips Morris’ti.

Þimdi ayýrdýlar ama bu þirkettir. O þirketin de yüzde 50’sini ADM diye Arc-

hile Daniels Medium diye New York Borsasý’na kota edilen büyük bir þir-

kete sattýk. Sonra Ülker Grubu ile Adana’da bir yað fabrikasý satýn aldýk. Ýþ-

lettik sonra onu da sattýk. Þu anda benim þahsi özel iþlerim var. 

- Aslýnda sendikadan ayrýlmanýz gerekmiyormuþ… 

Gerekmiyordu ama sendika o yýllarda faal deðildi. Tabela vardý ama faal

deðildi. Ýnsanlarýn gelip de Tekstil’deki gibi heyecan duyacaklarý bir ortam

yoktu. Gýda deyince uncu yani deðirmenci de gýdacý, þekerci de gýdacýydý;

sucu da, sodacý da gýdacýydý. Bir araya getiremediler, vizyon oluþturamadý-

lar. Diyelim ki bu dernek olsa, daha fazla faal olabilirdi. Ýnsanlarý daha faz-

la çekebilecek, insanlarý daha fazla eðitebilecekti. O yýllarda son derece za-

yýftý, belki bütçesi de yoktu, bilmiyorum.  TEKSÝF gibi MESS gibi parasý ol-

duðunu zannetmiyorum. Bankada 600 milyon dolarý olduðunu kendisi söy-

lüyor. MESS’in daha fazla olabilir. 

- Adana yani Çukurova bölgesi TÜGÝS’den ayrýlýrken siz görevde miydiniz? Cab-

bar Bey sizin döneminizde miydi?

Evet, þimdi hatýrladým. Ben ayrýlýðý desteklemedim. Üyelerimizden biri de

Paksoy’du sanýrým. 20 yýlý geçti unutmuþum. Biz nasýl Unilever’i kötü ör-

nek gösteriyorsak; Paksoy da bizi kötü örnek olarak gösteriyordu. Bizim iþ-

çi ücretlerimiz onlarda maliyetleri kaldýrmýyordu. 

- Veya daha çok kâr etmek istiyordu. 

Evet, öyle bir durum olmuþtu. Ýnþallah bundan sonra daha aktif bir sendi-

ka olur.

“Esasýnda iþçi sendikalarý çok

kötü yönetiliyor. Biri gelip

baþýna oturuyor aða gibi. Bir

daha da gitmiyor. Bir kere

bununla alakalý kanunlarý

deðiþtirmek gerekiyor. Mesela

iki dönemden fazla

seçilememesi gibi. Böyle bir

þeyler olmasý lazým. Taze kan

gerekiyor. Yoksa o yapýyý

bozmak güç oluyor.

Yeni fikirler çýkmaz.”
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- Bugün geçmiþe baktýðýnýzda, çaðdaþ bir sendikacýlýkta neleri tavsiye edersiniz?  

Bakýn bu sendika da, esasýnda iþçi sendikalarý da çok kötü yönetiliyor. Bi-

ri gelip baþýna oturuyor aða gibi, bir daha da gitmiyor. Bir kere bununla ala-

kalý kanunlarý deðiþtirmek gerekiyor. Mesela iki dönemden fazla seçileme-

mesi gibi. Böyle bir þeyler olmasý lazým. Bugün, Clinton son döneminde

aday olsa yine seçilebilirdi. Ama adamlar kural koymuþ. Ýki kere ile yetine-

cek. Kanun buna müsaade etmiyor. Bu sistemde bir hata var. Delegeler

kendi adamý oluyor. Siyasi partiler yasasý gibi. Bazý baþkanlar bildim bileli

orada. Taze kan gerekiyor. Yoksa o yapýyý bozmak güç oluyor. Yeni fikirler

çýkmaz. Adana Ticaret Borsasý Baþkaný en sonunda deðiþti. Bir adam 30 se-

ne ayný yerde, doðru olmaz bu. 

TÜSÝAD’da da böyledir: Ýki dönemden fazla seçilemez. Sonuçta sendika-

cýlýk böyle…  Ýþçiler çok isteyecek, iþverenler az verecek. Performans ölçül-

medikçe saðlýklý sonuç almak mümkün deðil. Beyaz yakalýlarda da perfor-

mans ölçülmüyor. Bunu içine sindirenler çok baþarýlý oluyor. Baþarýlý olanla-

ra bakýn; performans deðerlendirmesini çok iyi yapan þirketlerdir. Bir gün

onu söyledim zaten: O dönemdeki rakibimiz Unilever’di. Eðer onunla baþ

edebileceksem, þu bahçeyi süpüren iþçim onun iþçisinden daha iyi þartlarda

olmak zorunda. Arkadaþlar benim bu tavrýma gülerlerdi. Sonuçta iki dö-

nemden fazla baþkanlýk kesinlikle yapýlmamasý lazým bu tür konularý rahat

konuþmak için. Herkese açýk bir biçimde performans ölçme sistemi olmalý.

Yönetici olarak da “benim þu ve þu eksikliklerim var” diye altýna imzanýzý

atmanýz lazým. Bunu yapan çok az þirket var. O zaman iþ kendiliðinden çö-

zülüyor. Belki o zaman sendikalara gerek kalmayacak. 

- Bütün bu yapýlar çalýþma hayatýnýn düzenlenmesini saðlayan, denetleyen bir ku-

rum olarak ortaya çýkmýþ. O denetim doðal olarak gerçekleþse sendikaya da gerek

kalmayabilir.  Derler ya: Adalet niye var? Vicdan somut olarak ortada olmadýðý

için.   

Evet, ölçme sisteminiz yoksa baþka þeyler baþlýyor. En altta olduðu gibi, en

üstte de benzer bir durum var. 

“Baþarýlý olanlara bakýn,

performans deðerlendirmesini

çok iyi yapan þirketlerdir.

Bir gün onu söyledim zaten:

O dönemdeki rakibimiz

Unilever’di. Eðer onunla

baþ edebileceksem, þu

bahçeyi süpüren iþçim

onun iþçisinden daha iyi

þartlarda olmak zorunda.

Arkadaþlar benim bu

tavrýma gülerlerdi.”
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Sabancý Grubu Çalýþma Hayatý Daire Baþkaný



Nihat Yüksel, “Herþeyim Adanalýdýr.” demesine karþýlýk 1936 yýlýnda

Konya’nýn Çayhan kasabasýnda doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakül-

tesi’ni bitirdi.  

Üniversite yýllarýnda Sabancý Kardeþlerle tanýþtý. Sosyal yönden aktifti.

Gençlik teþkilatlarýnda görev aldý. 

1963 yýlýnýn Ocak ayýnda yedeksubay olarak askerliðini tamamladýðýnda,

Sakýp ve Hacý Sabancý kardeþlerle görüþtü. Ona farklý bir görev teklif etti-

ler. 

Türkiye’de yasalar deðiþiyor ve sendikalar kurulacak. Sabancý olarak o ko-

nuda teþkilatlandýklarýný ama bu iþin baþýna birini getirmek istediklerini

söylediler.

Kendi eðitim dalý da buna uygundu. Ýþ Hukuku ve Borçlar Kanunu konu-

sunda bilgisi iyidi. Dahasý Prof. Ali Fuat Baþgil ve Prof. Dr. Ali Nail Kuba-

lý’dan da dersler almýþtý. 

Ayrýca Nihat Yüksel’in aðabeyi de Hacý Sabancý’nýn sýnýf arkadaþýydý. As-

lýnda Sabancý Grubu sendikal faaliyetlere hazýrdý. Hatta Yüksel görüþmeye

gittiðinde Çukurova Tekstil Ýþverenleri Sendikasý bile kurulmuþtu.

Görüþme ocak ayýnda yapýldý ve o yýlýn temmuz ayýnda da Sendikalar Ya-

sasý çýktý. 

Karar verme noktasýndaki aný Nihat Yüksel þöyle anlatýyor: “Biz Çukuro-

valý Tekstil Ýþverenleri Sendikasý kurduk. Buraya adam arýyoruz.’ ‘Tamam

da, yeri yurdu neresidir bunun?’ ‘Yeri yurdu yok, yaptýrýyoruz.’ dediler. ‘Ya-

sal iþ güvencesi...’ filan dedim. ‘Bu kadar iþadamý güvence vermiyor mu?’

dediler. Ben daha fazla uzatmadan tekliflerini kabul ettim. Ayný yýlýn hazi-

ran ayýnda baþka bir þey oldu! Adana’da gýda sektörü de kuvvetliydi. Yað

fabrikalarý vardý. Örneðin Toroslar Yað Sabancý’nýndý. Paksoy gibi büyük gý-

da þirketleri de vardý. Gýda için de bir iþveren sendikasý kurdular. Yereldi yi-

ne. Bunun iþlerine de benim bakmam istendi. Ben hem tekstil hem gýda iþ-

“Biz Çukurovalý Tekstil Ýþv-

erenleri Sendikasý kurduk.

Buraya adam arýyoruz.’

‘Tamam da, yeri yurdu

neresidir bunun?’ ‘Yeri yurdu

yok, yaptýrýyoruz.’ dediler.

‘Yasal iþ güvencesi filan dedim.

Bu kadar iþadamý güvence

vermiyor mu?’ dediler.

“Bu kadar iþadamý sana güvence vermiyor mu?”
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verenlerinin iþlerini yürütüyordum.”

Önce Çukurova’daki yerel iþveren sendikalarýnýn koordinatörü olarak gö-

rev yapan Yüksel, Sabancý Grubu’nun Ýstanbul’a taþýnmasýyla birlikte önce

Holding’in daha sonra da TÝSK’in sözleþmelerdeki müzakere heyetinin ba-

þý olarak uzun dönem çalýþtý.  

Hacý Ömer Sabancý Holding’in Endüstri Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý ve Ça-

lýþma Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý görevlerini yürüttü ve Türkiye Ýþveren Sen-

dikalarý Konfederasyonu’nda önemli görevlerde bulundu.  

Nihat Yüksel, TÝSK’teki görevi sýrasýnda çalýþma hayatýna getirdiði çözüm

önerileriyle birçok açýlýma önayak olurken, asgari ücret pazarlýklarýnýn da

bir numaralý iþveren temsilcisi oldu. 

Sabancý Holding ve TÝSK’teki görevinden dolayý 1982 Anayasasý’nýn ha-

zýrlanmasý sýrasýnda çalýþma ve sosyal güvenlikle ilgili görüþlerin ve yapýlan

mevzuat hazýrlýklarýnýn oluþturulmasý sýrasýnda etkin görev alan Nihat Yük-

sel, çalýþma hayatýnda esnekleþme ihtiyacýný ilk dile getiren isimler arasýn-

daydý. 

Günümüzde de halen hazýrlýklarý süren ‘Ýstihdam Paketi’ ile yeniden tar-

týþmaya açýlan “Esnek Çalýþma Modeli” konusunda Nihat Yüksel çok mü-

cadele etmiþti.  

Nihat Yüksel’in “Esnek Çalýþma Modeli”nin yaný sýra mücadele verdiði bir

diðer konu ise Ekonomik ve Sosyal Konsey’le (ESK) ilgiliydi. 2001 krizi

sonrasý kurulan ESK’nýn etkin hale getirilmesini isteyen Yüksel, bir yazýsýn-

da, “2002 yýlýnda konseyin yapacaðý çalýþmalardan öncelikli beklentilerimiz;

ekonomik krizin aþýlmasýna katkýda bulunulmasý, ülkemizin yaþadýðý eko-

nomik ve sosyal sorunlara ýþýk tutulmasý ve AB yasalarý ile uyum saðlayacak

tavsiye kararlarýnýn oluþturulmasý þeklindedir.” demiþti.  
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Son Röportaj 

Kitabýn hazýrlamaya baþladýðýmýz Haziran-

Temmuz aylarýnda Nihat Beyle randevulaþtýðý-

mýzda Adana’daydý. Ciddi saðlýk sorunlarý var-

dý. Adana’ya gitmeye karar verdik. 

Ne zaman gideceðimizi planladýðýmýz günlerde

Nihat Yüksel’in Ýstanbul’a geleceðini öðren-

dik. Ýlk geliþinde görüþmemiz mümkün olma-

dý. Florance Nightingale Hastanesi’nde mu-

ayene ve tahlilleri uzun sürmüþtü. 

Ýkinci geliþinde TÜGÝS’de geleceðini söyledi.

Eþiyle birlikte geldi.  Acele eder hali vardý. Bir

taraftan hastaneden arýyorlar, diðer taraftan

dostlarý onu merak ediyordu. Karaciðer kanse-

riydi ve mümkün olursa ameliyat edilip, orga-

ný deðiþecekti.

Kimse bu röportajýn onun son görüþmesi oldu-

ðunu bilmiyordu. Riskin farkýndaydý ama coþ-

kulu ve heyecanlý bir sohbet yapmaktan geri

kalmadý. 

Adana’ya döndükten kýsa bir süre sonra vefat

etti. 

Bu kitaptaki ifadeler, onun mesleki olarak son

demeçleri oldu. Muhtemelen son fotoðrafý da

yine biz aldýk.



- Belki de profesyonel sendikacý olarak ilk görev verilen kiþilerin baþýnda geliyorsu-

nuz. Baþladýðýnýzda binanýz bile yokmuþ. Sendikacýlýða iþin neresinden baþladýnýz?

Öncelikle çok sýkýntý çektik. Mevzuat yok, tasarý halinde bir yasa… Biz iþ-

verenlere “böyle bir örgütümüz var” diye anlatmaya çalýþýyorduk. Ýlk iþimiz

anlatmaktý. Zaten çok hýzlý geliþmeler oldu. Ekim ayýnda hem Tekstil hem

de Gýda Ýþverenleri Sendikasý kuruldu. TÝSK çatýsý altýndaki milli tip sendi-

kalara üyelikler baþladý. Yani yerel sendikalarý feshettik yerine ulusal sendi-

kalara üye olduk. Onlar da federasyona üye oldular. Sonra Ýstanbul’da kon-

federasyon oluþtu. Sendikalar da Tepebaþý’ndaki Tarhan Han’da bulunuyor-

lardý. Ben hem tekstil hem gýda hem de MESS’e bakmak üzere TÝSK’in Çu-

kurova ve Güneydoðu þefi veya uzmaný oldum. Ondan sonra devam ettik.

- Herhangi bir fikri çatýþma yaþandý mý o yýllarda?

Yok, yeni kurulmuþtuk. 1964’ten itibaren sendikalaþma ve toplu sözleþme-

ler baþladý. Hatta bizim bir iþ yerinde grev de yapýldý. Sonra iþçi sendikalarý

ülkenin her tarafýnda örgütlendi. Bunlarýn Güneydoðu ve Çukurova iþlerine

ben bakýyordum. Ayrýca Konfederasyon’un yapýlanmasýyla çok iyi yetiþtik.

Sürekli koordinasyon toplantýlarý falan derken; çalýþma hukuku konusunda,

en iyi þekilde kendimi yetiþtirmiþ oldum. Sonrasýnda Sakýp Sabancý, “Biz çok

büyüyoruz, geliþiyoruz burada iþveren sendikalarýndaki görevi býrakalým,

Konfederasyon’a gel.” dediler. Önce tereddütlerim oldu. Adana’da bu konu-

daki tek insan haline geldim. Ayrýca Türkiye çapýnda da çalýþmalar yapýyor-

duk. Ülkenin meselelerini, kanuni konularýný, tasarýlarýný hatta  Gýda Ýþve-

ren adlý dergide Yargýtay konusunda yorumlarýmý yapýyordum. Basit iki say-

falýk dergileri vardý. Resmi arabulucu görevim vardý. Tekstil Ýþverenleri Sen-

dikasý da benim Ýstanbul’a gelmemi istedi. Sakýp Bey de görüþmemiz sýrasýn-

da, “Aðam, benim teklifim devam ediyor.” deyince kabul ettim.  1971 yýlý-

nýn Aðustos ayýnda full time Sabancý Holding’e geçmiþ oldum. Ayný zaman-

da Adana Sanayi Odasý’nýn ayný konuda müþavirliðini yapýyordum. Bir yan-

dan Sabancý Holding’teki görevim, onun yanýnda da çevre iliþkilerim ve mes-

leðim icabý bu sendikalarda uzman olarak iþveren vekilliði yaptým. Tüzükle-

rini yenileme ve toplu sözleþmelerde çok önde hizmet verdim. Nitekim Gý-

da Ýþverenleri Sendikasý’nýn da yapýsý biraz farklýydý. 

“Tekstil Ýþverenleri

Sendikasý da benim

Ýstanbul’a gelmemi istedi.

Sakýp Bey de görüþmemiz

sýrasýnda, “Aðam, benim

teklifim  devam ediyor.”

deyince kabul ettim.  1971

yýlýnýn Aðustos ayýnda full

time Sabancý Holding’e

geçmiþ oldum.”

Bu aile ile 41 yýl çalýþtým



Nihat Yüksel

135

- Gýda Ýþverenleri Sendikasý’yla ilk temasýnýz ne zaman oldu?

63’te oldu. Yerel sendikayý feshettik, ulusal sendikaya üye olduk. Oradaki

büromuz Konfederasyon binasý oldu. Bütün sendikalar da o binada þube aç-

mýþ oldu.

- Niye yerel sendikayý feshettiniz?

Geldiler, izah ettiler. “Yerel sendika etkili olamaz. Biz milli sendika olarak

güçlü olmalýyýz. Bunlarý feshedin, bize dahil olun.” dediler. Oradaki patron-

lar da aklý baþýnda insanlardý. Olumlu düþünürlerdi. Teklifi yerinde buldu-

lar, hiç vakit kaybetmediler. Yazýn genel kurullarýný yapýp feshettik.  Bu iþ-

veren sendikalarýna üye oldular. Ama bu iþin baþlangýcýnda ilk tekstildir, ar-

dýndan gýda gelmiþtir. MESS, Kâðýt, Kimya daha sonralarý geldi. 

- Tekstilin önce kurulmasýnýn sebebi neydi?

Türkiye’nin en önemli tekstil fabrikalarý Adana’daydý. O yüzden önce

tekstil iþ kolunda kurulduðunu söyleyebilirim. Bossa, Güney Sanayi, Pak-

taþ, Akdeniz gibi Türkiye’nin tekstil sektörünün yüzde 25-30’u Adana’day-

dý. Neticede ben bu sendikanýn da yönetiminde görev aldým. Toplu sözleþ-

me düzenini ben ve arkadaþlarým organize ettik. 

- Ýlk baþladýðýnýz dönemde baþkan kimdi?

Baþkan Nurettin Baban’dý. Genel sekreter Oðuz (Bayraktar) Bey’di. Ar-

dýndan Nazým Bey görevi aldý ve 2000’li yýllara kadar devam etti. Ben baþ-

kanvekilliði yaparken Ülker’den Sabri Bey, Turyað’dan, Kent’ten yönetici-

ler vardý. Nazým Bey zamanýnda toplu sözleþme konusunda bir prototip ha-

zýrladýk.  Üyeler farklýydý.  Ýþkolu grup sözleþmesi de yaptýk. Bu tip hizmet-

ler verildi. 

- Ýþçi sendikalarýyla iliþkiler nasýldý?

1980 öncesi bu konuda yeterli bir bilgi birikimi ve deneyim yoktu. Ýlgili

“Türkiye’nin en önemli tekstil

fabrikalarý Adana’daydý.

O yüzden önce tekstil iþ

kolunda Ýþveren Sendikasý

kurulduðunu söyleyebilirim.

Bossa, Güney Sanayi,

Paktaþ, Akdeniz gibi

Türkiye’nin tekstil sektörünün

yüzde 25-30’u Adana’daydý.”



“Dört konu hakkýnda

Anayasa’nýn çalýþma

hayatýyla ilgili düzenlemesine

emek verdik. Tek sendikaya

üyelik… Artý, bir iþyerinde

sadece bir sendikayla toplu

sözleþme yapýlmasý…

Ayrýca, iþyerine verilen

zararlarýn iþçilerin ve

sendikanýn tazmin etmesi…

Ve siyasetle uðraþmama, gibi

konularý vardý.”

Yargýtay Ýçtihad Kararlarý da yoktu. Hukuk Genel Kurulu’ndan benim ka-

zandýðým dava var. Yeterli içtihatlar oluþmamýþtý. 1961 Anayasasý yürürlük-

te olduðu için sol eðilimli hükümler vardý. Ýþçi haklarý önemseniyordu. Ya-

þantýdan deðil de baþka ülkelerden hükümler alýndýðý için toplumda da yer-

leþmemiþti. Bünyemize pek uymadý elbise. Kanunsuz eylemleri, davranýþla-

rý caydýrýcý düzenleme ne Anayasa’da vardý, ne kanunlarda bulunuyordu.

Yargý da bu konuda esnekti. 80’e kadar çok Yargýtay Kararý da çýktý. Son za-

manlarda daha objektif davranmaya baþlandý. 1982 Anayasasý’nda yeni dü-

zenlemeler oldu.

- Sizin bu konularda da çok makaleniz olduðunu biliyoruz.

Evet. Ben Ýþveren Konfederasyonu’nun yani TÝSK’in Mevzuat Komitesi

Baþkaný’ydým. Dört konu hakkýnda Anayasa’nýn çalýþma hayatýyla ilgili dü-

zenlemesine emek verdik. Tek sendikaya üyelik… Artý, bir iþyerinde sadece

bir sendikayla toplu sözleþme yapýlmasý… Ayrýca, iþyerine verilen zararlarýn

iþçilerin ve sendikanýn tazmin etmesi… Ve siyasetle uðraþmama, gibi konu-

larý vardý. Ayrýca bunlarla ilgili özel kanunlarda da düzenleme yapýldý. Bu

düzenlemeler yapýlýnca Yargýtay Kararlarý da yayýnlanýnca, üniversite de bu

konuda destek verince kanunsuz eylemler azaldý ve düzen oturdu. Mini-

mum düzeylere indi ama bunlar büyük çaba ve uðraþlar sonunda olduðunu

söylemek gerekiyor. Son Anayasa deðiþikliðinde benden de görüþ istediler,

“Çalýþma hayatýyla ilgili deðiþiklikler konusunda ne düþünüyorsunuz.” diye.

Yerinde deðil, çünkü o hükümlerin bir caydýrýcýlýðý vardý. Çalýþan, düzgün

giden iþçiye bir zararý yok. Tabela sendikacýlýðýna gerek yok. 80 öncesi sen-

dikacýlýkta sorunlar vardý. Kýrýp döküyordu, bir þey denmiyordu. Yüzde 10

barajý vardý. Grevler yaþadýk. Disk daha katý bir tutum takýnýyordu. Bizim

un fabrikamýzda ve Marsa’da grev yaptýlar. Türkiye’nin belli ihtiyacý olan

yað ihtiyacýný karþýladýðý için Anayasa’daki saðlýk hükümleri gereði ertelet-

tik. Danýþtay’a baþvurdular grev tekrar baþladý. Ciddi mücadelelerin verildi-

ði bir dönemdi, düzendi. Un fabrikasýnda greve baþladýlar. Sabancý’nýn di-

ðer fabrikalarýna geliyoruz, dediler. Aslýnda Sabancý’da yargýya giden ihtilaf

çok azdýr. Doktrini, içtihatlarý çok yakýndan takip ediyorduk. Böyle büyük

bir gruba girmek için un fabrikasýnda baþlattýlar. Arkadaþlar çadýrlarýný sö-

küp, sýrtlarýna yükleyerek, iþçilerle umumi sözleþme yaparak ihtilaf yerine
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anlaþmayý tamamladýk. 

- Umumi mukavele nedir?

Tek bir sözleþme yerine sendikayla deðil tek iþçilerle sözleþme yaptýk. Ýþ

Kanunu’nda var bu düzenleme. Bu uygulamayý yapmýþ bizden baþka bir ta-

ne daha var mý bilemiyorum. Ýþçi teminatýný istiyor. Toplu sözleþmeyle ne

vereceksem, aynen onlarý umumi mukaveleye de koyduk. Ýþçiler sonunda

anladýlar ki, buradan maðdur oluyorlar. Çalýþýlmayan sürede ücret ödemi-

yordu. Kýdem Tazminatý süresi eksiliyor. Dahasý ücretli izin süresi de eksili-

yor. Bunlarý görünce yönetime gelenler oldu. “Bizim haklarýmýz verilirse biz

çalýþmak istiyoruz.” dediler. Lafla deðil, sözleþmeyle haklarýný verince iþe

baþladýlar. 

- O dönemde Sabancý’nýn yabancý ortaklýklarý var mýydý?

Gýdada yoktu. Lastikte, otomotivde vardý malum. Toyota’da Japonlar þu-

nu söyledi: “Türkiye’nin bu yasal düzeniyle biz iþimizi yürütemeyiz.” 90’lý

yýllarýn baþýnda... Türkiye’deki yabancý ortaklý iþlere de biz bakýyorduk. Be-

nim baþkanlýðýmda yürüyordu. Japonlarda sendikalaþma yüzdesi bizden çok

daha yüksektir. Rahmetli Özdemir Sabancý Bey’le ikimiz Türkiye’deki siste-

mi anlattýk. Ama ikna olmadýlar. Diðer þirketlerdeki ortaklýklarda böyle so-

run yaþanmadý. Lassa’da da Japon ortaklýðý var. Orada toplu sözleþmeler ya-

pýlýyor ve devam ediyor sendikacýlýk. Pirelli, Good Year’ýn toplu sözleþme

baþkanlýðýný da bir süre ben yaptým. Oradaki durumlar biraz faklý. Yýllýk iþ-

çi maliyeti 45-50 bin lira civarýnda. Bunu gýda ile veya baþka sektörlerle

karþýlaþtýrmak doðru olmaz. Gýdada ve tekstilde 15 ila 20 bin lira arasýdýr.

Haliyle lastikte þikâyetler var. “Bu maliyetlerle biz rekabet etme þansýmýzý

kaybederiz.” diyorlar. 

- 80’den sonraki düzenlemelerde gerek kendi aranýzda iþverenler arasýnda gerekse

hükümetle iþ dünyasý arasýnda ihtilaflar oldu mu?  

Biz 82 Anayasasý’nda TÝSK yönetiminde tam bir birlik gösterdik. Tüm iþ-

veren sendikalarýnýn ortak görüþü olarak giderdik. Ben Ücret Tespit Komis-

“Biz 82 Anayasasý’nda

TÝSK yönetiminde tam

bir birlik gösterdik. Tüm

iþveren sendikalarýnýn

ortak görüþü olarak

giderdik.”



yonu’nun yýllarca baþkanlýðýný yaptým. Bir-iki sektörün çekincesi olmuþtur

ama yýllarca iþin içinde olan biri olarak dirlik düzenlik gösterdik. Çalýþaný da

korumak lazým bir yerde... Ona da dikkat edildi. Ýþverenler arasýndaki ihti-

laflarýn sebebi büyüklük ve ücret ödeyebilme kapasitesi bakýmýndan ufak

tefek tartýþmalar yaþandý. Konfederasyon pek çok sorunu giderdi. Ayrýca

üniversite ile iç içe çalýþtýk. Yýllarca toplantýlar yapýlýyordu. 

- Genellikle üniversite ile sanayi birlikte hareket etmiyor, diye eleþtirilir. Demek sen-

dikal çalýþmalarda bunu saðladýnýz. 

Evet, birlikte çalýþtýk. Onlar da sanayinin çalýþma hayatýndaki konumunu

daha iyi anlama fýrsatýný elde ettiler. Genellikle beni de panellere konferans-

lara davet ediyorlardý. Kürsüye çýkýyorduk; Prof, prof, prof… unvansýz sa-

dece Nihat Yüksel. “Sen de kariyerine bir þey ekle.” dediler. Sonra doktora-

mý verdim. Onlarla çok iç içe çalýþmalarýmýz oldu. Nuri Çelik, Ýþ Hukuku

hocasýdýr ve diðerleri... Onlarla hep beraber çalýþtýk. Ben 63 mezunuyum,

hocalarýmýz 62 mezunudur. “Sen Türkiye’de bir ilki yapýyorsun.” dediler. Ýþ-

çi sendikalarýyla da çok iyi diyaloglar içine girdik. DÝSK’e baðlý sendikalar

kendi varlýklarýný ispat etmek için greve daha çok gittiler. 

- Gençlikte biraz solculuk var mýydý?

Yok, hiç solcu olmadým. Ýlkokul 4’ten itibaren iþçilik yaptým. Liseyi biti-

rinceye kadar... Buna raðmen bir kavram olarak solculuk beni çekmedi. Sos-

yal adalet, iþçi haklarý daima ilgimi çekmiþtir. Býrakmaksýzýn 27 saat çalýþ-

týðýmý bilirim. Milli yüzücüydüm. Adana Gençlik Teþkilatý Baþkanlýðý’ný

yaptým. Bunlar insan için liderlik özellikleridir, kendine güvendir. Yýlma-

dan, korkmadan baþarabileceðime inandým. Ve Sabancý’nýn Çalýþma Hayatý

Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý’na kadar geldim. 

- Sabancý Grubu’nda profesyonel çalýþma rekoru sizdedir sanýrým. 

Evet, 41 yýl sürekli ayný alanda profesyonel olarak çalýþtým. Belki bir-iki ki-

þi daha çýkabilir. Bazýlarýnýn görevleri yönetim kurulu üyeliðine dönüþmüþ

olabilir. Profesyonel olarak ben bu aileyle 41 yýl yaþadým. Fiili giriþim

“Evet, 41 yýl sürekli ayný

alanda profesyonel olarak

çalýþtým. Belki bir-iki kiþi

daha çýkabilir. Bazýlarýnýn

görevleri yönetim kurulu

üyeliðine dönüþmüþ olabilir.

Profesyonel olarak ben bu

aileyle (Sabancý ailesi)

41 yýl yaþadým.”
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1971’dir ama iþe aile aldýðý için 1963 Ocak ayýndan beri çalýþtýðýmý söyle-

yebilirim.  Sonuç olarak, sosyal adalete tamam da solculuk pek çekmiyor

beni.

- Bir de Gýda Ýþverenleri Sendikasý Adana Þubesi bir dönem ayrýlmýþ merkezden. 

Evet Cabbar Bey vardý. Cabbar Yenidoðan’ý ben almýþtým iþe. Hayattadýr

hala. Ona þube denir mi bilmem. Üye sayýsý azalmýþtý. Konfederasyon Tem-

silciliði de kapanmýþtý. O vesileyle herhalde bu iþleri askýya aldý. 

- Kapanma sürecini takip ettiniz mi siz?

Efendim, iþ geliþtirilemedi. Benim dönemimdeki gibi teþkilatçýlýk yapýla-

madý. Konfederal düzeyde diðer sendikalarla birlikte çalýþma ve örgütlenme

yoktu. Dolayýsýyla ayrýlmýþ, daha sonra bir-iki yerin müþavirliðini yaptýðýný

duydum.

- Sabancý Grubu, bölgede söz sahibidir. Bu olayda da etkin olmadý mý?

Sabancý’nýn gýdasý kalmadý. Merkezde arkadaþlarla beraber biz bakýyor-

duk. Bir iþyeri mi ne kalmýþtý. Normalde gelin birlikte olalým, büyüyelim

demesi gerekiyor. Eskiden biz kurmuþtuk. 6 tane gýda tesisimiz vardý. Ga-

ziantep’teki un fabrikalarý da sendikaya üyeydi. Büyük gayretimiz vardý.

Bir keresinde Oðuz Bey de geldi, birlikte toplu sözleþme imzaladýk. 20 ci-

varýnda üyesi vardý Adana þubesinin. 

- Siz Halit Narin’le de çalýþtýnýz…

Evet, ben onlarýn daimi toplu sözleþme ekibiyim. Bir dönem baþkanvekil-

liði de yaptým. 

- Günümüzde ve gelecekte iþveren sendikacýlýðýný nasýl görüyorsunuz ve nasýl olma-

lý?

Aslýnda 4857 sayýlý Yasa bir sanayi toplumuna uygun beklentilere cevap

“20 civarýnda üyesi vardý

Adana þubesinin.”



“Aslýnda AB ülkelerinde

Kýdem Tazminatý sistemi yok.

Ama milli gelir yüksek olduðu

için bu imkânlarla ailesini

geçindirecek ve tasarruf

yapacak bir seviyeyi yakalýyor.

Evini barkýný almýþ oluyor

iþten ayrýlmadan. Ýþten

ayrýldýktan sonra sosyal

güvenlik dýþýnda baþka

ihtiyaçlar duymuyor. Bir de

emeklilik aylýðý var.”

verecek nitelikte düzenlendi. Orada gözden kaçan iki madde var. Onun dý-

þýnda diðer maddelerle ve esnek çalýþmayla rekabet ortamýný saðlayacak ve

sanayicilerin sýkýntýlarýný giderecek düzenlemeler geldi. Taþeron Müessesesi

bir yere kadar tamam ama bir yerden sonra sorun olabilir. Adam emekli ol-

muþ fabrikadan. Gitmiþ bir þirket kurmuþ ve önceki iþleri yapmaya devam

etmek istiyor. Aslýnda “yardýmcý iþ” tanýmý var ama yasa bunlarý ayýramadý.

Ýki madde dediðimden biri budur. Çaðrý konusundaki hükümler fazla sýkýþ-

týrýlmýþ durumdadýr. Daha esnek olmasý gerekmektedir. Fazla eleþtirmeye-

ceðim. Bu yasa hazýrlanýrken iþçi, iþveren, üniversite, hükümetin birlikte

Kýzýlcahamam’da ortak çalýþma grubunda TÝSK’in temsilciliðini yaptým.

Orada da söyledim. Yani bunun beklentilere büyük ölçüde cevap verdiðini

söyledim. Bir de orada baþka bir olay var: Kýdem Tazminatý hâlâ yasallaþa-

madý. 1475 sayýlý Yasa’daki hüküm duruyor.  Kýdem Tazminatý olayýna bü-

tün iþadamlarý, “Þirketten ayrýlan birine bu kadar parayý vermek büyük

yük.” diyorlar. Benim teklifim þuydu: Ýþsizlik Sigortasý’ndaki iki iþveren pri-

minin yüzde 1’i Kýdem Tazminatý’na tahsis edildiði takdirde, fon sistemiyle

adamýn tazminatý ödensin. Aslýnda AB ülkelerinde Kýdem Tazminatý siste-

mi yok. Ama milli gelir yüksek olduðu için bu imkânlarla ailesini geçindi-

recek ve tasarruf yapacak bir seviyeyi yakalýyor. Evini barkýný almýþ oluyor

iþten ayrýlmadan. Ýþten ayrýldýktan sonra sosyal güvenlik dýþýnda baþka ihti-

yaçlar duymuyor. Bir de emeklilik aylýðý var. Türkiye’de durum farklý... Ýþ-

sizlik Sigortasý 7-8 ay bir ödeme yapýyor. Genel iþsizlikteki yüzde 14’e ula-

þan iþsizlik, genç iþsizlerde yüzde 25’e varan bir oran olan bir yerde iþ bul-

masý da mümkün görünmüyor. Yani Kýdem Tazminatý ödenmediði takdir-

de kýsa bir süre sonra bu insanlar ciddi sýkýntýya girerler. Türkiye’nin þartla-

rýnda çok para vermesi de mümkün deðil. Ýþçi kardeþlerimize yýlda 25 bin

dolar gelir saðlayalým demek de mümkün deðil. Bana televizyonlarda soru-

yorlar. Bu asgari ücret yeterli mi? Ben de diyorum: Gayri Safi Milli Hâsýla-

yý el birliði ile yükseltelim ve buradaki payý paylaþalým. Koç bugün diyor:

Ýþsizliðin azalmasý, nitelikli iþgücünün artmasýyla mümkündür. Yani sanayi-

cililerimiz kýdem tazminatýnýn birden kaldýrýlmasýný istiyor ama hemen kal-

dýrýlmasý þimdilik mümkün görünmüyor. 3008 sayýlý Yasa’nýn gerekçesinde

“Kýdem tazminatý, iþsizlik sigortasý olmadýðý için getirilmiþtir.” hükmü var-

dýr. Sonuçta bir çözüm getirmiyor. 



Nihat Yüksel

141

- Ýþveren sendikalarý neler yapmalý ki varlýklarý devam etsin?

Yapýlan bazý çalýþmalar var MESS’in bir ölçüde de tekstil iþçilerinin yetiþ-

mesi için, sanayi iþçisi oluþturmak için belli düzeydeki insanlarýn eðitimine

çok ciddi katkýlarý var. Tekstil’in vakfý var mesela. Tekstil Ýþverenleri Sendi-

kasý’nýn Adana’da, Kayseri’de ve Çerkezköy’de okullarý var. Nitelikli iþgücü

yetiþmesine özen gösteriyorlar. Yeterli deðil. Bunun için Hükümetle de be-

raber sistemlerin teþvikine çalýþýyor olmasý lazým. Sendikalarýn ortak aklý or-

taya çýkaracak beyin fýrtýnalarýna zemin hazýrlamalarý gerekiyor. Buralar ya-

sal kuruluþlar. Ýþ Kanunu ve benzeri uygulamalarda yetkili yerler. Hiçbir

sözleþmede verimlilik ve kalitenin yükseltilmesiyle ilgili bir madde yok. Bir-

iki yerde ben uygulamaya kalktým ama kâðýt üzerinde kaldý. Ýþçi iþyerini be-

nimsemeli. Bu imajý sendika da vermesi lazýmdýr. 80 öncesi iþverenle iþçi ta-

mamen zýt kuvvetlerdi. Þimdi bir noktaya gelmeye baþladýlar ama bunun

üretim ve verimliliðe yansýmasý lazým. Sanayinin geliþmesine yansýmadý. Bu

örgütlere üyeliðe teþvik edilmesi lazýmdýr.

“Tekstil Ýþverenleri

Sendikasý’nýn Adana’da,

Kayseri’de ve

Çerkezköy’de okullarý

var. Nitelikli iþgücü

yetiþmesine özen

gösteriyorlar.”



- Sizin müzakere konusunda baþarýnýzla ilgili ilginç örnekler var mý? 

Anlatayým… 80 Harekâtý’ndan sonra sendikalarýn faaliyetlerine son veril-

di. DÝSK, 12 yýl sonra tekrar açýldý. Bizim Bossa’da greve baþladýlar. 1993-

1994 yýlýydý. Açýk oylama yapýlýyor. Provokatörler “Greve devam.” diyor.

“Grevi bitirelim.” diye bir teklif geldi. Bitirmek için ben tam ve yetkiliyim.

Bossa adýna ve Mensa adýna. Rýdvan Budak, bana þunu dedi: “Aðabey, tü-

züðümüz sende var, biliyorsun biz demokratik sendikayýz. Biz senden alaca-

ðýmýzý götürmeden, yitirmek istemiyoruz.” Ben de “Ýki defa götürdün ne

çýktý. Adana þubeniz size faks çeker; durumu deðerlendirip, iþçi haklarýný da

göz önünde bulundurarak, daha fazla maðdur olmamak için ‘Rýdvan Budak

yetkili kýlýnmýþtýr.’ diye bir faks çeksinler. Gidelim, oturup bugün bitire-

lim.” dedim. Rýdvan Budak, sendikacýlarýn en akýllýlarýndan biridir. Ýki saat

sonra bana döndü, “Teklifinizi kabul ettik.” dedi. O gün Rýdvan Baþkan, Sü-

leyman Çelebi Baþkanvekiliydi. Yani sendikanýn temsilcileri bunlar. Kapalý

oylama yapsa, greve hayýr çýkacak. Ama provakatörler var ve kimse hayýr

diyemiyor. Uçaða binip Adana’ya gittik. Akþam 11 gibi oturduk, ertesi gün

öðlen Bossa ve Mensa için sözleþmeyi imzaladýk. Benzer fabrikalarda bitmiþ

sözleþmeler vardý, onlar ne verdiyse biz de verdik. Ayrýca bir gýda paketi yar-

dýmý da sözleþmeye ekledik. Bu pîr sendikacýlarla da çok iyi iliþkilerimiz ol-

du.  Böyle her sektörde Demir Çelik’te, Çimento’da, Gýda’da anýlarýmýz ol-

muþtur. 

- Böyle baþka anýlarýnýz var mý? 

Otomotiv sektöründe Temsa þirketimiz var. Türkiye’nin otobüs sanayinde

çok önemli bir þirketidir. Bu iþyerinde beyaz yakalýlar da yoðun olarak yer

alýyorlar. Öz Çelik Ýþ Sendikasý çaðrý yaptý. Durum net olmadýðý için itiraz

ettik. Karar bizim lehimize çýkýyordu. Konfederasyon Baþkaný Salim Uslu

ve müþaviri, þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Þevket Sabancý’ya gitmiþler.

“Biz otomotiv sektöründen kopmak istemiyoruz.” demiþler. Þevket Bey be-

ni aradý: “Nihat Bey, þirketin durumu iyi deðil ama sendikayla iliþkilerimi-

zin saðlýklý yürümesi açýsýndan bir sözleþme yapalým istersen.” dedi. Oturup

sözleþme hazýrladým. Yetkiden dolayý bir yýl geriye kalmýþtý sözleþme. Bu yýl

için toplu bir para, izleyen üç yýl için de TÜFE oranýnda bir zam verdik.

“Yetkiden dolayý bir yýl geriye

kalmýþtý sözleþme. Bu yýl için

toplu bir para, izleyen üç yýl

için de TÜFE oranýnda bir

zam verdik. Þimdi Temsa

devasa bir þirket haline geldi.

Orada biz dayatsaydýk,

haklýyýz diye... Sadece

hukukçu havasýyla diretseydik,

huzursuzluklar devam ederdi.

Bugünkü baþarýsýný

yakalayamazdý.”

Sendikacýnýn iyisi müzarede belli olur



Nihat Yüksel

Þimdi Temsa devasa bir þirket haline geldi. Orada biz dayatsaydýk, haklýyýz

diye... Sadece hukukçu havasýyla diretseydik, huzursuzluklar devam ederdi.

Bugünkü baþarýsýný yakalayamazdý. Ayrýca o sözleþmeye yeni yasanýn getir-

diði bütün esnek çalýþma þartlarýný da koyduk. Hatta bir ara iþveren sendi-

kasý (MESS), “Burada böyle bir sözleþme yaptýn ama sen bizim üyemizsin,

diðer iþyerleri de emsal isteyecek.” dedi. “Bunlar kanuni hükümler, ben

koydum siz de koyun.” dedik. Daha sonra MESS Baþkaný Tuðrul Kutadgo-

bilik,  “Olmasý gerekeni yapmýþ. Her ne kadar bu Temsa için yapýlmýþsa da

ben bunun altýna imzamý atýyorum.” dedi.

- Gýda Ýþverenleri Sendikasý yöneticileri arasýnda yer alýp da onlarla olan iliþkile-

riniz, sizde býraktýðý intibalar nedir?

Adana’nýn en güçlü gýda þirketi ve sendikanýn da en büyük üyelerinden bi-

ri Marsa’ydý. Pakyað da üyeydi. Ýskenderun’da Hatay yaðlarý vardý. Orada

kýsa bir grevi çözdüm. Þöyle ki: Þiþe Cam’la ilgili Yargýtay bir karar vermiþ-

ti: “Ýhracat edilecek mal milli servettir. Onun çýkarýlmasýna mani oluna-

maz.” diye. Burada da ihraç edilecek mallar vardý. “Yað bekleyince kimya-

sal özellikleri bozulabilir.” diye emsal karar aldýk. Laboratuvar raporunu ön-

ce emniyet müdürüne sonra kaymakama götürdüm. Kaymakam sendikacý-

lara müdahale etti, bu kanunsuz diye. Bir kamyon mal girip çýkýnca grev bi-

ter algýsýyla, geldiler “Bitirelim.” dediler. Ben de ne verilmesi gerekiyorsa,

verilmek kaydýyla sözleþme imzaladým. Benzer baþka bir olay var. Kamyon

çýkmaz diye, altýna yattýlar… Hatay yaðlarý önemliydi Ýskenderun için. Pa-

mukyaðý üreten bir þirketin grevini bir-iki günlük gibi kýsa bir sürede bitir-

diðimi hatýrlarým. Paksoy yaðlarý vardý, Adana’nýn köklü ailelerinden. On-

larýn da iþlerine baktým. Onlar daha önce de, þimdi de üye olmadýlar sendi-

kaya.
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Þiþe Cam’la ilgili Yargýtay

bir karar vermiþti:

“Ýhracat edilecek mal

milli servettir. Onun

çýkarýlmasýna mani

olunamaz.”
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Kar Grubu Baþkan Vekili ve
TUGÝS Eski Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer Faruk Berksan’ý hem alaylý hem mektepli bir iþadamý olarak tanýyo-

ruz. Babasý Asým Ülker, Cumhuriyet’in ilk yýllarýndan itibaren bisküvi sek-

töründe çalýþmaya baþladý. 1950 yýlýnda doðduðunda amcasý Sabri Ülker ile

kendi üretim tesisini kurmalarýnýn üzerinden 5-6 yýl geçmiþti. 

Babasý ile ayný soyadýný taþýmýyorlar. Aðabeyi Selçuk Berksan ile Ülker’-

den önceki soyadlarýný taþýmayý tercih ettiler.

1968-1972 döneminde Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi’ni tamamla-

dý. Öðrenci iken gayri resmi olarak sürekli devam ettiði fabrikada okulu bi-

tirmeden resmi olarak da çalýþmaya baþladý. 

Amcasý Sabri Bey’in odasýnda küçük bir masasý vardý. Profesyonel yöneti-

ciliðe böylece baþlamýþ oldu.

Aslýnda eðitimdeydi ama ona  “Sinai Ýliþkiler Müdürü” diyorlardý. Sabri

Bey’e yardýmcý olacak her iþe koþturuyordu. Bir yýl sonra “Personel Müdü-

rü” oldu. Bütün sendikal geliþmeler onun aracýlýðýyla götürülüyordu. Özel-

likle sözleþmelerde, iþçi iliþkilerinde bu dönemde büyük deneyim kazandý.

Ömer Faruk Berksan, bu dönemle ilgili küçük bir not düþüyor: “Ben o za-

manlar sendikal konulara girecek kadar tecrübe sahibi deðildim. Ýþe yeni

baþlamýþtým, 22 yaþýndaydým. Üniversiteyi yeni bitirmiþtim hatta birkaç

dersim bile vardý. O zaman Ülker’de “Birleþik Gýda” diye baðýmsýz bir sen-

dika vardý. Sonradan Türk-Ýþ girdi. O geçiþ dönemi mücadelelerine þahit ol-

dum.”

Daha sonralarý Ýmalat Müdürü ve Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerine

getirildi. 1977’de yine Ülker’in iþtiraki olan Ankara’daki Anadolu Gýda Sa-

nayii A.Þ.’nin baþýna Genel Müdür vekili olarak gönderildi. Beþ yýl kaldýðý

Ankara’daki döneminde sadece üretim ve yönetim konularýnda deðil, sen-

dikal faaliyetlerde de büyük deneyim kazandý.

“Ankara’daki þirketimize MÝSK (Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyo-

nu) girdi. Daha sonra 1979 ya da 1980’de de Hak-Ýþ girdi. Yani ben 4 bü-

Benim þansým; Bir yanýmda Sabri Ülker, 
diðer yanýmda Asým Ülker olmasýdýr

Amcasý Sabri Bey’in

odasýnda küçük bir masasý

vardý. Profesyonel

yöneticiliðe böylece

baþlamýþ oldu.



Ömer Faruk Berksan

yük federasyonla sözleþme yaptým, onlarla çalýþtým. Bir de baðýmsýz bir sen-

dika ile de masaya oturdum. Hepsini de yakýndan tanýma imkâným oldu.

Ankara’dan 1982 yýlýnda Ýstanbul’a döndüm. Ýstanbul’a döndükten sonra

Sabri Bey beni sendikanýn yönetimine girmem için aday gösterdi.”

Berksan’ýn önünde ve yanýnda iki deðerli rehberi vardý: Babasý ve amcasý.

Her ikisinin de farklý ve seçkin özellikleri vardý. Ömer Faruk Bey’e göre,

Sabri Ülker’in müzakere kabiliyeti “müthiþti”: “Müzakerede ayrý bir taktik

ve teknik uygulardý, ona göre götürürdü. Yani ‘uçurum dibi’ tartýþma tarzý

derler. Sonuna kadar gider, sonunda baktý olmuyor çok hýzlý dönüþler yapa-

bilirdi.” 

Berksan, “Bizim çok þansýmýz vardý: Bir yanýmda Sabri Bey, bir yanýmda

Asým Bey. O dönemin dehalarý bunlar kendi dallarýnda. Biz onlarýn arasýn-

da yetiþtik. Bir yanýmda aðabeyim Selçuk. O da ayrý bir dehaydý” þeklinde

ustalarýný anlatýyor. 

Selçuk Bey’in kabiliyeti yatýrýmlar ve teknik detaylardý. Ancak kamuoyu-

nun pek az tanýdýðý Asým Ülker’in özelliði pazarlamaydý: “Babamýn pazar-

lama konusunda üstün özellikleri vardý. Türkiye’de pazarlama konusunda

en önemli ilk adýmlarý atanlardan biridir. Reklam konusuna aðýrlýk veren

odur. Müþterinin ayaðýna malý götürüp daðýtan ilk öncülerdendir. Daha ön-

ce bütün Anadolu toptancýlarý Ýstanbul’a gelirler Sirkeci’deki toptancýlardan

mal alýr, yükler giderlerdi. Babam ayaðýna gitmiþti. Hatta bir minibüs yap-

týrmýþtý, içine yazýhane koymuþtu. Bütün ürünlerini sergilediði bir panosu

vardý. Biz 1949’lardan 1950’lerden bahsediyoruz. Mesela “En nefis Bisküvi

Ülker” kendi sloganýdýr. O zamanki þartlarda güzel bir slogan, slogan olma-

dýðý dönemde. Doðrudan doðruya kendi çalýþmalarýdýr bunlar.”

Berksan, Ýstanbul’a geldikten sonra 1987 yýlýna kadar devam eden göre-

vinde Satýn Alma, Ýthalat, Finansman, Ýþtirakler gibi bölümleri yönetti.

Grup þirketlerin önemli bir bölümünde Yönetim Kurulu Üyesi’ydi. 

1987 yýlýnda Babasý Asým Ülker’in baþkanlýðýnda, kardeþleriyle beraber

Ülker’den ayrýlarak Kar Þirketler Topluluðu’nu kurdu.
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Berksan’ýn önünde ve yanýnda

iki deðerli rehberi vardý:

Babasý (Asým Ülker) ve

amcasý (Sabri Ülker). Her

ikisinin de farklý ve seçkin

özellikleri vardý.



Hedefleri dünyada baþarý ile yürütülen, ancak henüz Türkiye’de yapýlma-

yan konularda üretim ve hizmet üretmekti.

Patates Cipsi baþta olmak üzere her türlü çerez üretimi, parmak patates

üretimi, filtre ve instant kahve pazarlamasý, havacýlýk, pilot okulu, özel ha-

vaalaný iþletmeciliði, koyunculuk ve koyun ýslahý, bitkisel tohumculuk ve

tohum ýslahý, ikram, plastik alt yapý ve tesisat borularý üretimi gibi konu-

larda ülke ekonomisinde öncülük yaptý.

Kar Þirketler Topluluðu’nda Asým Ülker’in Baþkanlýðý döneminde Üst Yö-

netim Kurulu Üyeliði, Selçuk Berksan’ýn baþkanlýðý döneminde Baþkan Yar-

dýmcýlýðý yaptý. 2002 yýlýndan bu yana da Topluluk Baþkanlýðý’ný yürütüyor.

Babasý ve amcasý onu sosyal faaliyetlerdeki baþarýsý sebebiyle sendikada gö-

revlendirmiþti. O sadece mesleki çalýþmalarda deðil, iþ dýþýndaki sosyal pek

çok kuruluþta görev almýþtý. 

Halen yürüttüðü baþlýca görevlerden birkaçý þöyledir: 

Çamlýca Kültür ve Yardým Vakfý Baþkan Yardýmcýsý

Ýlke Saðlýk ve Eðitim Vakfý Baþkaný

Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý

TUHAB, Ulusal Havacýlar Birliði Giriþim Grubu Baþkaný

HAVAK, Havacýlýk Yardýmlaþma Vakfý Baþkan Yardýmcýsý

Türk Musikisi Vakfý Baþkan Yardýmcýsý

Heybeliada Gönüllüleri Derneði Baþkaný

Adalar Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi

Ýlm-i Musiki Derneði Baþkaný

Eyüp Musiki Vakfý Kurucu Üyesi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Kültür Konseyi Giriþim Grubu Ýcra Kurulu Baþkaný

Kýzýlay’ýn Ýstanbul-Adalar Ýlçesi Baþkaný

Burkina Faso Devlet Baþkaný’nýn Yatýrým Danýþmaný

PEV, Pertevniyal Eðitim Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný
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Grup Sözleþmesi üyeler arasýnda
ayrýlýða sebep oldu

- Sendikada göreve baþlamanýz 1976’da mý oldu?

1982, Ýstanbul’a döndükten sonra.

- Peki, o dönemdeki yönetim kurulunu hatýrlýyor musunuz?

Nazým Düzenli baþkandý, Sabri Ülker, Kenan Maraþoðlu vardý. Trakya

Yað’ýn patronlarýndan biri vardý (Okyar Yayalar); hemen sendikanýn alt katýn-

daydý zaten bürosu: Olin Yað. Çok hoþ sohbet birisiydi. Genel Sekreterimiz

Oðuz Bayraktar’dý, Onun yardýmcýsý iki avukat vardý: Doðan Anlar ve Sema

Serçe. Daha sonra ben Sema Serçe ayrýldýktan sonra bir ara çalýþtým. Esas ola-

rak bunlardý, isim olarak baþka birini hatýrlamýyorum. Turyað’dan yönetim

kurulu üyesi bir arkadaþýmýz, bir büyüðümüz vardý. Önemli üyeler olarak say-

dýðým isimlere ilave olarak Pýnar vardý. Maalesef sendikanýn yarýsý hatta yarý-

dan fazla üyesi deðirmenciydi.

- Bunu neye baðlýyorsunuz?

Nazým Bey’in deðirmenci olmasýna baðlýyorum. Nazým Bey’in deðirmeni

köprünün altýnda Ayvansaray Un Deðirmeni idi. Biz oradan alýþveriþ yapar-

dýk, bizim de iyi müþterimizdi. Zannedersem bizi üye yapan da kendisidir.

Bize müþteri olduðu için gelip giderdi. 

- Yoksa iþverenler sendikasýna ihtiyacýnýz yok muydu?

Kesinlikle yoktu. Kendi yaðýmýzda kavruluyorduk. O dönemde yoktu.

“Grup Sözleþmesi” diye bir kavram yoktu. Zaten sendikada 45 üye varsa

30’u deðirmenci idi. Deðirmenciler 30 ile 60 kiþi arasýnda çalýþaný olan kü-

çük iþletmeler. Yani oradaki sendikal olaylarýn, yapýlan anlaþmalarýn genele

ne faydasý olabilir ki? Nazým Bey de zaten onlarýn oyuyla baþkan oldu. Ýyi

bir arkadaþýmýzdý ama genel sanayi konusunu kavramak ayrý bir þey. Zaten

yýllar sonra kendisi Besler Bisküvi’nin hisselerini alýp onun ortaðý oldu ama

onun döneminde de maalesef Besler kapandý. Tarihe mal olmuþ, babamýn iþ-

çi olarak çalýþtýðý Besler o dönemde kapanmýþtýr. Bu da maalesef söylenme-

si gereken bir gerçektir.

“Sendikada 45 üye varsa

30’u deðirmenci idi.

Deðirmenciler 30 ile 60

kiþi arasýnda çalýþaný olan

küçük iþletmeler. Yani

oradaki sendikal

olaylarýn, yapýlan

anlaþmalarýn genele

ne faydasý olabilir ki?”



(1982 Anayasasý’ndaki

çalýþma hayatý ve sendikal

düzenlemelerle ilgili) Sadece

iþçi sendikasýna býrakýlmadý,

daha önce sýrf iþçi

sendikasýnýn baskýsýyla

olurdu ama o dönemde

iþveren sendikasýnýn sözüne

de bakýldý. Ama iþveren

sendikalarý mükemmel

organize edecek bir çalýþma

yapamadý.

- Yönetime geldiðinizde, sendikanýn gündemi neydi?

Üyelerin sözleþme dönemlerinde Oðuz Bey gelir, sözleþmelerin sekreterli-

ðini yapardý. Sözleþmenin ilk gününde Nazým Bey gelir bir konuþma yapar,

bitince belki tebrik yayýnlanýr. Böyle þeylerdi yani. Elle tutulur ciddi bir kat-

ký yoktu, avukatlýk hizmeti bakýmýndan ufak bir katký vardý ama sonuçta

sendikaya ödediði aidatýn dörtte biri parasýyla danýþmanlýk hizmeti alacaðý-

nýz bir avukatla da bunlarý yapabilirsiniz.

- Sendikada göreve baþladýðýnýz dönem; yeni bir anayasa hazýrlandýðý bir dönem-

dir. Çalýþma hayatýyla veya sendikal hayatla ilgili yeni düzenlemeler hiç gündeme

gelmiyor muydu?

Sendika bu gündemlere çok uzaktý ben baþladýðým zaman.

- Yani TÝSK’le olan görüþmelerde konuþulmuyor muydu bu konular?

Konuþuluyordu. TiSK’in Genel Kurulu’na da aday verirdik, delege götü-

rürdük, bazen ben giderdim, oyumuzu verir dönerdik ama bizim baþkan

Nazým Bey’in Halit Bey (Narin o dönem TÝSK Baþkaný’ydý) ile çok yakýn

iliþkisi vardý, iyi arkadaþtýlar. Onun söylediði yönde bizim oy vermemizi söy-

lerlerdi. Biz de oyumuzu verir, dönerdik. Yoksa siyasi hiçbir þeyimiz olmadý.

- Peki, Ankara’dan böyle bir talep gelmiyor muydu?

Çok kýsýr talepler oluyordu, bazý çalýþmalar yapýlýyordu Ankara’da. Çok et-

kili olmuyordu bu çalýþmalar. O çalýþmalarda da biz az etkili oluyorduk. Hiç

etkisiz diyemem, o sýralarda yapýlan bir-iki yasada etkimiz oldu. Þu anda bü-

tün detaylarýný hatýrlayamayacaðým. Sadece iþçi sendikasýna býrakýlmadý,

daha önce sýrf iþçi sendikasýnýn baskýsýyla olurdu ama o dönemde iþveren

sendikasýnýn sözüne de bakýldý. Ama iþveren sendikalarý mükemmel organi-

ze edecek bir çalýþma yapamadý, basit çalýþmalar yaptý ama o basit çalýþma-

lardan da etkili olanlar oldu doðrusu. Onlara da þükür. Tam olarak hangile-

ri hatýrlayamýyorum. Ama geneline bakarsak konuya hâkim deðildi bana

göre, çok uzaðýndaydý.



Ömer Faruk Berksan

151

- MESS benim öðrenciliðimde adýndan çok bahsettiriyordu. Hatta siyasetten önce

Özal da orada görev yapmýþtý.

Özal da görev yapmýþtý orada. Özal’ýn isminin tabii çok etkisi olmuþtu ama

Özal’ýn grup sözleþmelerine ne gibi katkýsý olmuþtu onu þu anda çok iyi bilmi-

yorum.MESS hem bilimsel araþtýrmalar yapýyordu hem de, hocalardan araþtýr-

malar istiyordu, kitaplar yazýlýyordu. O zaman herkese örnek olacak grup söz-

leþmesine etkili olarak ilk baþlayan MESS’tir. Çok büyük güç elde etti çok cid-

di gelirleri vardý. Çok disiplinli kurallar koydu, kimse MESS’in kurallarý dýþýn-

da hareket edemezdi. O bakýmdan hepimize örnekti, biz hep MESS’i örnek

alýrýz ama bununla ilgili kendimizi zorlayacak pek bir þey de yapmazdýk.

- Bu neden kaynaklanýyor sizce?

Yine dediðim gibi deðirmencilerin etkinliðinden.

- Bir de yaðcýlar vardý deðil mi?

Yaðcýlarda Turyað bir istisna idi. Turyað çok zengin bir fabrikaydý. O za-

manlar sanayilik yað üreten en etkin fabrika Turyað’dý. Biz bütün yaðýmýzý

Turyað’dan alýyorduk. Ýzmir’de kurulmuþ zamanýnda yabancý sermaye ile.

Oradaki ücretler çok yüksekti, bizim bütün düzenimizi bozuyordu. Diyo-

rum ya oradaki o yönetim kurulu üyesi dâhil bütün yöneticileri o zam ora-

nýnda zam aldýklarý için zam ne kadar yüksek olursa onlarýn o kadar iþine

geliyordu. Böyle bir zam düzenleri vardý. Bu da bütün gýda sektörünün dü-

zenini alt üst ediyordu. Bizim öyle bir kâr oranýmýz olmadýðý için uyamýyor-

duk. Onlarý frenleyip geriye çekemiyorsun bildiklerini yapýyorlardý. Bu da

gýda sanayi için çok ciddi bir olumsuzluktu.

- Ýþ adamý menfaatini en iyi takip eden kiþidir.  Ülker, üyelikten sanýrým 90’larda

ayrýlmýþ. Sizce faydasý olmayan bir üyelik niye bu kadar devam eder?

Orada bir araya gelmiþler, belki bir þey yaparýz diye oturuyorlar. Yalnýz

þimdi herkes bu acýyý hissediyor. Sendikalar baskýlarýný acayip arttýrmýþlar,

tamamen ideolojik kavgaya dönüþmüþ; iþçi-iþveren kavgasý deðil bir siyasi

“Turyað çok zengin bir

fabrikaydý. O zamanlar

sanayilik yað üreten en

etkin fabrika Turyað’dý.

Biz bütün yaðýmýzý

Turyað’dan alýyorduk.

Ýzmir’de kurulmuþ

zamanýnda yabancý

sermaye ile. Oradaki

ücretler çok yüksekti.

Bizim öyle bir kâr

oranýmýz olmadýðý için

uyamýyorduk.”



kavga... 21-22 Haziran olaylarýný belki sen hatýrlarsýn, ben hatýrlýyorum.

- Okuduklarýmdan biliyorum.

Sendikalarýn organize ettiði olaylardý. Ben talebeydim o zaman. Türki-

ye’de kýzýl bir devrim yapma hazýrlýðýndaydýlar. DÝSK uzlaþma deðil uzlaþ-

mama  anlayýþýyla hareket ediyordu. Maksatlarý da iþçiyi sokaða dökmekti.

Asýl gaye buydu. Bu acýlarý da görüp bir þeyler yapmak istiyorlardý. O ümit-

le sendikaya biraz sarýlmýþlardý. Ama sendikanýn onlarýn derdine derman

olacak bir ufku yoktu. Bu benim þahsi görüþüm. Daha sonra bazý þeyler yap-

týk, hep böyle gitmedi. Benim üye olmamdan sonra bir kere grup sözleþme-

si konusunda ciddi bir atýlým yaptýk.

- Normalde yine grup sözleþmesi sizin iþinize yaramaz?

Daha önce yapýlmayan bir þey yaptýk. Hatýrladýðým kadarýyla sanýrým üye-

lerimizi 4 gruba ayýrdýk. O zaman üye sayýmýz da 70-80’i bulmuþtu saný-

rým, yükseltmiþtik üye sayýmýzý. Onlar içinde deðirmenciler bir grup oldu,

küçük iþletmeler. Turyað gibi büyük firmalar bir grup oldu. Diðer iki gru-

bun kimler olduðunu hatýrlayamayacaðým. Biz o gruplarýn birinde yer al-

dýk. 4 ayrý sözleþme tarzý tayin ettik. Herkesin buna uymasýný istedik. Ýlk

kademede bunu yaptýk. Belki bir-iki ufak firemiz olmuþtur. Ondan sonraki

sözleþmede hepsini birleþtirdik, “Tek sözleþme yapacaðýz. Uyan uyar, uyma-

yan kusura bakmasýn.” Tek sözleþmenin verdiði güç ayrý yani sendikaya bir

baský oluþturuyor. Artýk 1000 kiþi ile veyahut 50 kiþiyle sözleþme yapmýyor-

sunuz, 20.000 kiþiyle sözleþme yapýyorsunuz. Hepsinin birden lokavt veya

greve gitmesi tabii iþveren sendikasý için çok ciddi bir risk oluyor ama kar-

þýnýzda sözleþme yaptýðýnýz DÝSK, Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, Misk ve baðýmsýz sendi-

kalar var. Hepsiyle ayný standardý oturtmak fevkalade zor iþti. Ben orada

epey görev yaptým. Hatta bizim standardýmýza Pýnar uymadý. Kendisi en

sonunda kendi baþýna sözleþme yaptý.

- Ayrýldý mý sendikadan?

Biz attýk… Benim görev yaptýðým dönemlerde, 1984-1986 yýllarý. Epey de

“Tek sözleþmenin verdiði güç

ayrý yani sendikaya bir baský

oluþturuyor. Artýk 1000 kiþi ile

veyahut 50 kiþiyle sözleþme

yapmýyorsunuz, 20.000 kiþiyle

sözleþme yapýyorsunuz.”
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patýrtý oldu: “Yahu biz bunu nasýl atarýz; bu bizim için çok önemli, hizmet

etmiþ. Dedim ki: “Burada kurala uymayan varsa, kalanlar yaþamaya devam

edeceksek; bu mücadeleyi yapacaksak bunu yapmak zorundayýz, yoksa ol-

maz. Býrakalým yoksa, biz çekiliriz.” dedim. 

Hakikaten bu grup sözleþmesini yaptýk, bunlarý da attýk. Turyað’ý bazý im-

tiyazlarla gruba baðladýk. Bazý yüksek zamlara göz yummak zorunda kaldýk.

Önemli bir þeydi, o söz dinlemeye çalýþýyordu son zamanlarýnda Pýnar da atý-

lýnca. Benden sonra bu sözleþmelerin, grup sözleþmelerin artýk büyük þirket-

leri fazla sýkmaya baþladý. Herkesin kendi huzurunu, avantajýný saðlayacaðý

farklýlýklar ortaya çýkmaya, grup sözleþmenin modasý geçmeye baþladý.

- Yani bu olay iþçi sendikalarýnýn katý tavýrlarýnýn yumuþamasýna etken oldu mu?

Muhakkak etki oldu. 1980 sonrasý yasalarýnýn bunda büyük etkisi oldu. 80

sonrasý yasalarla 80 öncesi sendikalar amaçsýz daha doðrusu siyasi ve ideolo-

jik amaçlarla hareket edememeye baþladýlar. O tip kiþiler elendi, temizlendi

sendikadan. Bunun sonucunda da grup sözleþmesinin anlamý azaldý.  

- Sizin döneminizde sendikaya üyelik neredeyse iki misline katlanmýþ?

Evet, epey ziyaretler yaptýk doðrusu. 

- Sendikal grevler azalmýþ, tam o gerginliklerin bittiði sýrada üye toplamaya baþla-

mýþsýnýz?

Çok da bitmemiþti. Bitmiþti ama insanlarýn içinde o korku devam ediyor-

du. Biz biraz da onu taþýdýk.

- Ne yapýyordunuz, ne diyordunuz?

Yani dedik ki: “Tek sendikalarla muhatap olacaðýnýza þurada, þu kadarcýk

aidatý var, üye olun biz size her türlü konuda yardýmcý olacaðýz.” Bu konu-

da ikna ettik. Ayrýca gýda yasalarý konusunda da pek çoðuyla temas ettik.

Birçoðunun bu konuda dertleri vardý. Yani yasalarla baþlarý beladaydý. Hep

“80 sonrasý yasalarla 80

öncesi sendikalar amaçsýz

daha doðrusu siyasi ve

ideolojik amaçlarla

hareket edememeye

baþladýlar. O tip kiþiler

elendi, temizlendi

sendikadan. Bunun

sonucunda da grup

sözleþmesinin anlamý

azaldý.”



“Hiç kimsenin yönetimde

gözü yoktu. Zaten

o yüzden de bir heyecan

yoktu ki. Heyecan olan

yerde, paylaþýlacak

bir þey olan yerde gruplar

çýkar, yönetime

girmeye kalkarlar.”

bunlarý düþünerek üye oldular. O zaman biraz deðirmencilerden kurtulduk

seviye yükseldi ve daha iyi bir üye portföyümüz oldu.  

- Sizin ifadenizle, deðirmencilerden kurtulma noktasýnda bir gayretiniz olmadý mý?

Bizim dönemimizde üye sayýsýný arttýrarak olur bu. Adamlarý atamazsýn ki.

Benim böyle bir gayretim oldu. Birkaç sanayicinin de olmuþtur.

- Genel kurulda ayrý bir liste çýkarmak gibi bir giriþim olmadý mý?

Öyle bir þey olmadý. Hiç kimsenin yönetimde gözü yoktu. Zaten o yüzden

de bir heyecan yoktu ki. Heyecan olan yerde, paylaþýlacak bir þey olan yer-

de gruplar çýkar, yönetime girmeye kalkarlar. Ben birkaç kere Sabri Bey’e

söylediðimde: “Aman uzak dur; býrak onlar yapýyorlar iþte, biz yapabildiði-

miz kadar gideriz.” diyordu. Hiç o iþlere girmedik. Zaten onun þöyle bir dü-

þüncesi vardýr: “Sanayi Odasý, Ticaret Odasý gibi yerlerde biz etkili olama-

yýz.” derdi. Orada çoðunluk etkili olur.  Çoðunluk da küçük þirketler. Me-

sela Ticaret Odasý’na baktýðýnýzda bakkallar, toptancýlar dünya kadar. “Siz

de onlardan bir tanesiniz, niye sana oy versinler?” derdi. O yüzden biz de

girmezdik. Doðru tecrübedir bunlar.

- Ama dünyada çalýþma hayatýyla ilgili yeni kavramlar var, yeni sendikacýlýk an-

layýþý var...

Çok faydalý olur. Bunlarý bilimsel þekilde yaparlar. Eðitirler üyelerini. Ama

ben þu anda daha oralarda görmüyorum yani.

- Kafanýzda bir çalýþma tarzý var mý?  

Þimdi efendim þöyle: Gýda sektörünün yöneticilerinin önce böyle bir ihti-

yaca inanmalarý lazým... Her þeyi kendilerinin bilmediði, her þeyi kendileri-

nin çözemeyeceði; bunlarý bir kurulla, sivil toplum kuruluyla çözebilecekle-

rine inanmalarý gerekir. Bu inanç varsa o kuruma o tip uzmanlarý alýrlar, iþ-

tirak ederler, yönetime girerler ve bunu yaparlar. Þu anda ben o heyecaný ye-

terli görmüyorum.
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Saðlýk Bakaný danýþmaný olarak…

- Bir arada olmanýn avantajýný kullandýðýnýz veya sendika ile baþka sektörel ko-

nularda çalýþma yapma imkâný bulamadýnýz mý? 

Ýsterseniz bir parça gireyim. O dönemde gýda sektörünü bir araya getiren

bir etkili dernek, kurum, vakýf yoktu. Ben sendika olarak böyle bir misyon

üstlenmemizi istedim yönetim kurulundan. O sýrada da az önce söylediðim

gibi Özal Hükümeti’nin Saðlýk Bakaný Mehmet Aydýn’a danýþmanlýk yapý-

yordum. Gýda yasalarýnýn yeniden yapýlanmasý için bütün gýda sektörüyle

yakýn iliþki içindeydim. Sendika çok da gönüllü olmayarak böyle bir görev

üstlendi o zaman. Biz artýk o toplantýlarý sendika bünyesinde yapmaya baþ-

ladýk. Bütün o görüþmeleri sendikayla yaptýk. Ve yasalarda devrim diyebi-

leceðimiz çok önemli deðiþiklikler yaptýk.

- Mesela aklýnýzda var mý örnek?

Dünya kadar var. O kadar çok þey var ki...

- Çok dikkat çeker bu?

Eskiden Gýda Kanunu Nizamnamesi diye bir tüzük vardý. 1952 yýllarýn-

dan kalan çok uyduruk bir þey...  Mesela un konusunda 71 randýmanlý, 50

randýmanlý un kullanýlmasýný mecbur ediyor. Kepek kullanmak Allah mu-

hafaza yasak, çok aðýr bir suç, kullanamazsýnýz… Bütün o yasalarýn çoðunu

ben deðiþtirdim. Kepek kullanmasý teþvik ediliyor. Tam buðdaylý un kulla-

nýlmasý teþvik ediliyor. O günkü anlamda bunlar tamamen yasaktý. Daha

böyle pek çok kural vardý. Bir ambalaj malzemeleri tüzüðü yoktu. Son kul-

lanma tarihleri oturmamýþtý. Daha bunun gibi dünya kadar madde vardý.

Hem her sektöre göre kurallar vardý. Mesela tuzcularýn ayrý, kolacýlarýn ay-

rý hem de hepsini içine alan.

- O zaman Gýda Kodeksi diye bir þey de yoktu.

Gýda Kodeksi hazýrlanýyordu. O sýrada ayrý bir mücadele de Tarým Bakan-

lýðý ile Saðlýk Bakanlýðý’nda vardý. Yani gýda yasalarýný Tarým Bakanlýðý mý

yapacak, Saðlýk Bakanlýðý mý yapacak? Saðlýk Bakanlýðý bu iþin üzerine

Mehmet Aydýn 

(d. 1928, Samsun, Türkiye), Türk siyasetçi.

Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Siyasal

Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi.

DPT Uzmanlýðý, Ticaret Bakanlýðý Teþkilatlan-

dýrma Genel Müdürlüðü, Tarým Bakanlýðý Gý-

da Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ankara Ticaret

Odasý Genel Sekreterliði, Anavatan Partisi Ku-

rucu Üyeliði, XVII. ve XVIII. Dönem Samsun

Milletvekilliði ile Saðlýk ve Sosyal Yardým Ba-

kanlýðý yaptý. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.



oturmuþ, o götürüyordu doktorlar ve veterinerlerle.  Tarým Bakanlýðý ise

“Bu iþ ziraatçýlarýn iþidir, Tarým Bakanlýðý’nýn görevidir, Gýda Ýþleri Genel

Müdürlüðü bu iþi yapacaktýr.” diyordu. Bakan olan Mehmet Aydýn, Tarým

Bakanlýðý’nýn bu iþi yapmasý fikrine çok yakýndý. Kendisi bakanlýktan önce

Ankara Ticaret Odasý genel sekreteriydi. Özal o’nu Tarým Bakanlýðý’na ko-

yacaðýna Saðlýk Bakanlýðý’na koydu. Rahmetli o güne kadar Tarým Bakan-

lýðý için ne dediyse hepsini Saðlýk Bakanlýðý adýna yapmaya baþladý; kýyamet

koptu tabi. Bu kavga, benim sendikadan ayrýlmamdan sonra yasalarýn ve

yetkilerin Tarým Bakanlýðý’na geçmesiyle bitti. Ama o güne kadar uygula-

nan o yanlýþ kurallar Saðlýk Bakanlýðý’nda bir kere düzeldi o zamana kadar,

Tarým Bakanlýðý da bunun üzerine biraz daha düzelterek devam etti. Daha

da iyi oldu belki. O sýrada yetkili olan bir kurum da Türk Standartlar Ens-

titüsü idi. O da aslýnda çok garip bir þey: Bir yerde bir yasa var, bir de bir

standart var. Bazen ikisi ters düþüyor, birbirine uymuyor.

- Mesela ters düþen neler vardý?

Yani hepsinin kendi kuralý var. Diyor ki: Bisküvi þöyle olacaktýr, öbürün-

de böyle olacaktýr. “Mecburi Standart” diye bir þey geldi. Bu standarda uy-

mak zorundasýn. Ama standart yasalara uymuyor. Standartlara mecburi

uyarsan, o standartlar içinde kalýrsýn; uymazsan standart dýþý ürün olur.

Eðer standardýnýn bir itibarý varsa herkes üzerine bakar standarda uygun

mu, onu alýr. Ama itibarý yoksa kimse bakmaz. Maalesef Türk Standartlarý

Enstitüsü’nün kurallarý hiçbir zaman bu itibara sahip olamadý. 

- Þimdi “Kakolin” kullanma tartýþmasý var. Siz yaþadýnýz mý onu?

Tabii ben bunlarýn hepsini yaþadým. Bunlar münferit olaylar. Bu tip þeyler

var. Kakao’nun yani çikolatanýn dünyada çok katý kurallarý var. Ýnanamaz-

sýnýz. Ekmekte yoktur öyle kurallar. Ýçine bir parça bilmem ne yaðý koyar-

sýn, çikolata diyemezsin. Çikolatacýlarýn bir fobisi vardýr: Ayný saf ipekçile-

rinki gibi. Sadece fýndýðýn içindeki yaðý kadar koyabilirsiniz. Sütün içindeki

yað kadar içine bir þey koyabilirsiniz. Onun dýþýnda bir þey koyamazsýnýz,

koyarsanýz çikolata diyemezsiniz. Bunu gevþetmek falan da mümkün deðil.

“O sýrada -gýda mevzuatý

konusunda Tarým ve Saðlýk

Bakanlýklarýndan baþka

yetkili olan bir kurum da

Türk Standartlar Enstitüsü

idi. O da aslýnda çok garip bir

þey: Bir yerde bir yasa var, bir

de bir standart var. Bazen

ikisi ters düþüyor, birbirine

uymuyor.”
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- Amerika’da böyle bir þey yok deðil mi?

Avrupa’da bu iþler çok katý. Biz Avrupa’ya daha yakýnýz bu konuda. Ame-

rika’nýn kendi içinde kurallarý var.

- Amerika’daki çikolatalar hiçbir þeye benzemiyor da?

Hiç sevmem ben. Ama nedense Amerikalýlar onu seviyor. Onlarýn ayrý tar-

zý var.

Yani bunlar her grup içinde... Mesela kolacýlarýn, sucularýn hep kendi ku-

rallarý var; kaynak sularý, içme sularý ayrý bir yasa. Gýda yasalarýnýn içinde

deðil. Neden öyledir? Su kurallarýna uymaz. Hepsi bir bütündür, o zaman

öyleydi. 

Gýdadan çok uzaklaþtýðým için ne duruma geldi bilmiyorum. Böyle garip

mücadeleler verirdik. Dünyadan çok uzaktýk. O dönemde bizim gýda iþve-

renleri sendikasýnýn o yasalarýn düzenlenmesinde, yeni bir þekil almasýnda

çok etkisi oldu.

- Nasýl bir çalýþma, plan yaptýnýz o dönemde?  

Benim resmen Saðlýk Bakaný’nýn “gýda sanayi danýþmaný” sýfatým vardý.

Toplantýlarda üç tane danýþmandan biriydim. Bir tane üniversiteden, bir ta-

ne bakanlýktan, sanayiden de ben yer alýrdým. Bütün sanayiyi ben organize

ettim. Her daldan mesela tuz dalýnda bütün tuz üreticilerini bir araya geti-

riyorduk. Onlara yazý yazýyorduk, görüþlerini getiriyorlardý. Üniversiteden

o konuyla ilgili uzmanlar geliyordu. Bakanlýktan bu konuyla ilgili uzman-

lar geliyordu. Yasanýn ne hale gelmesi gerektiðini orada tartýþýp son þeklini

veriyorduk. Bunlarý aþaðý yukarý 200 alt sektör için yaptýk, tek tek uðraþ-

týk. Nereden bulduk o kadar sektörü bilmiyorum. Bana say desen, 10 tane-

sini sayamam þimdi. Tabii bunlarýn içinde müþterek taraflarý bulup genel

kurallar koyduk. Ambalaj malzemeleri nedir? Nasýl olacak? Ambalaj stan-

dardý nedir? Onlar konusunda çalýþmalar yaptýk.
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“Benim resmen Saðlýk

Bakaný’nýn “gýda sanayi

danýþmaný” sýfatým vardý.

Toplantýlarda üç tane

danýþmandan biriydim.

Bir tane üniversiteden,

bir tane bakanlýktan,

sanayiden de ben yer alýrdým.”



- Direnç oldu mu?  

Kural koymak mümkün deðil ama eski kontrol ve uygulamalarýný, yetki-

lerini devam ettirmek isteyenlerin daima bir direnci oluyor. Ama onun dün-

yada bir geçerliliði kalmamýþ; bizde nasýl devam ettireceksin, nereye kadar

devam ettireceksin? Zaman içinde hep kýrýldý. Ama çok ciddi dirençlerle

karþýlaþtýk. Bakanlýkta bizi çok sýkýþtýranlar, baský yapanlar oldu. Bir Fahri-

ye Haným vardý -Allah selamet versin, hayatta mýdýr bilmiyorum- çok çek-

tik ondan.

- Derdi neydi onun?

Onun bir tüzüðü var. Onu uygulamak, derdi. Tüzük yanlýþ. Yanlýþ veya

doðru onu uygulayacaksýn kardeþim. Senin baþka bir þansýn yok.

- Bakanlýkta görevi neydi?

Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðüne baðlý Gýda Ýþleri Müdü-

rü’ydü. Kadýnýn kendi þahsýndan mý geliyor, yasanýn kendi tutuculuðundan

mý geliyor bilmem ama böyle þeyler vardý. Bunlarýn gevþetilmesinde, dünya

standartlarýnýn gelmesinde bizim sendikanýn çok önemli görevleri oldu. Bi-

zim o dönemde birçok dördüncü 5 yýllýk plan da yaptýk. Özel ihtisas komis-

yonu baþkanlýklarý yaptýk, raportörlükler yaptýk. Standartlar Enstitüsü’nde

raportörlükler yaptýk. O sýrada çok þey yaptýk. 

Tanýl (Küçük. Elit Çikolata’nýn sahibi ve halen ÝSO Baþkaný) Bey ile o sý-

rada tanýþtýk. Tanýl Bey’i o zaman bu çalýþmalara davet ettik.

- Tanýl Bey o zaman da çikolata iþinde miydi?

Çikolata iþindeydi. O zaman küçük bir çikolata iþindeydi ama belliydi, ço-

cukta bir þeyler var. Ondan önceki Sanayi Odasý Baþkaný Memduh Hacýoð-

lu, o da ayný þekilde. Benim davetimle girmiþlerdir.

Memduh Hacýoðlu 

1947 yýlýnda Üsküp’te doðdu. Ýþletme Ýktisadý

ve ABD Harvard Üniversitesi Makro Ekonomi

Dalý’nda Ýhtisas yapan Hacýoðlu, Ýstanbul Sa-

nayi Odasý (ÝSO ) Yönetim Kurulu Baþkanlýðý,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB ) Sa-

nayi Konseyi ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu

(DEÝK ) Yönetim Kurulu Üyeliði yaptý. 22’nci

Dönem Ýstanbul Milletvekili olan Hacýoðlu,

evli ve bir çocuk sahibidir.

Dünyaca ünlü gýda þirketlerine üretim yapan

Karin Gýda’nýn da sahibidir. 



Doðan Alnar
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Avukat



Ýstanbul’da doðup büyüyen Doðan Alnar, genç bir avukat olarak iþ huku-

kunda tanýnmaya çalýþýyordu. 1970’lerin baþýnda avukatlar açýsýndan cazip

olduðu söylenemezdi. Ýki arkadaþ tek ofisi kullanýyorlardý ama gelen iþler

geçimlerini saðlayamýyordu. 

Bir iþadamý arkadaþýnýn TÜGÝS’in avukat aradýðýný söylemesiyle, sendika-

ya müracaat etti. Mülakata geldi. Dönemin Genel Sekreteri Oðuz Bayrak-

tar’la biraz sohbet ettiler ve sendikada çalýþmaya baþladý. 

O yýllarda hem sendikacýlýk soðuk bir kavramdý hem de iþçileri de kuþatan

siyasi bir gerilim hâkimdi. Aslýnda böyle bir müracaat cesaret gerektiriyor-

du. Hiç o konularý düþünmeden Doðan Alnar kadrolu olarak sendikanýn

avukatý oldu.

Aslýnda onu tanýmak için öðrenciliðinde yaþadýðý bir olayý buraya almak

gerekiyor: Prof. Dr. Orhan Aldýkaçtý ve Prof. Dr. Kemal Oðuzman ile cid-

di tartýþma içine girer. Aldýkaçtý ile tartýþmanýn konusu, Türkiye’de askerli-

ðin bir hak mý ödev mi olduðu konusundadýr. Genç bir öðrenci olan Alnar,

“Türkiye’de bir haktýr” diye fikrini savunur. Aldýkaçtý, Doðan Alnar’ýn ýsra-

rý üzerine onu kovar. 

Oðuzman ile tartýþmanýn konusu ise “Ýþ Hukuku” nun bir kamu hukuku

olduðu konusundadýr. “Özel Hukuk” diye hocaya karþý gelince, seminer ça-

lýþmasýndan çýkarýlýr. 

Yýllar sonra 12 Eylül sonrasý Anayasa çalýþmasý hazýrlanýrken, TÜGÝS’i

temsilen de Doðan Alnar komisyona davet edilir. Her iki öðretim üyesi de

komisyondadýr. Alnar, o günleri þöyle anlatýyor: “Anayasa Komisyonu’yla

Tarabya’da toplanmaya gidiyoruz. Beni de Gýda Ýþveren Sendikasý’ný temsi-

len gönderiyorlar. Aldýkaçtý, 82 Anayasasý’na ‘askerlik siyasal haktýr.’ diye

yazýnca itiraz ettim: ‘Hocam, hani hak deðildi, niye yazýyorsun?’ Ýþ Huku-

ku hükümleri üzerinde görüþmeler yapýlýrken ise Oðuzman’a itiraz ettim.

‘Hani Kamu hukuku deðildi, niye Anayasaya 30’a yakýn iþ hukuku madde-

si koyuyorsunuz.’ 

23 yýl sendikanýn avukatlýðýný yaptý 

O yýllarda hem sendikacýlýk

soðuk bir kavramdý hem de

iþçileri de kuþatan siyasi bir

gerilim hâkimdi. Aslýnda

böyle bir müracaat cesaret

gerektiriyordu. Hiç o konularý

düþünmeden Doðan Alnar

kadrolu olarak sendikanýn

avukatý oldu.
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Alnar’ýn bu medeni cesareti,  onun sendikada uzun dönem kalmasýnda et-

kili oldu. Bu süreci kendisinden dinleyelim: 

- TÜGÝS’e hizmet vermiþsiniz. Sizi hangi özelliðinizle tercih etmiþ olabilirler?  

O zaman sadece Genel Sekreter Oðuz Bayraktar benimle bir mülakat yap-

tý. Ondan sonra da “olur” dediler, geldim. Öyle ciddi bir sorgulamadan geç-

medim. Sema Haným da aþaðý yukarý benden 1 sene evvel iþe baþlamýþtý. Biz

beraber çalýþmaya baþladýk.

- Ýlk hatýrladýðýnýz dosyalarý  hatýrlýyor musunuz?

Gýda Ýþveren Sendikasý’nýn o zamanki görevi sadece toplu sözleþmeydi.

Sonradan iþler çok deðiþti fakat baþlangýçta iþveren sendikalarý sadece toplu

iþ sözleþmesi yaparlardý. 

Ve toplu iþ sözleþmesi yapmak da, bahsettiðiniz siyasi ortamda zorlu ve

ciddi bir iþti. Ýlk müstakil sözleþmemi Adapazarý’nda Maraþoðlu ile yaptým.

Kenan Maraþoðlu o zaman çocuktu daha. Babasýyla amcasý vardý iþin baþýn-

da.  

- Ýlk günlerde dramatik veya ilginç durumlar oldu mu?

Ýlk günlerde hiç dramatik bir durum olmadý. Bunu da þuna baðlýyorum:

Ýlk dönemde daha çok Türk Ýþ’e baðlý Tek Gýda Ýþ Sendikasý ile muhatap

oluyorduk. O zaman olgun, oturgan, yerleþmiþ, tecrübeli elemanlarý olan

bir sendikaydý. Onlarla aramýzda ciddi pazarlýklar oluyordu ama rahatsýz

edici problemler çýkmýyordu.

- Yani çaðdaþ sendika anlayýþý yerleþmiþ bir yerdi...

Evet, çok iyi bir sendika; o zaman öyleydi. 1973’ten 1978’e kadar sendika

hayatý bayaðý düzgündü. Hatta DÝSK’in dahi toplu sözleþmeleri gayet düz-

gün ve seviyeli bir ortamda geçerdi. 1977-1978’den sonra olaylar artmaya

baþladý.
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“1973’ten 1978’e kadar

sendika hayatý bayaðý

düzgündü. Hatta DÝSK’in

dahi toplu sözleþmeleri gayet

düzgün ve seviyeli bir

ortamda geçerdi. 1977-

1978’den sonra olaylar

artmaya baþladý.”



- Bunu neye baðlýyorsunuz? 

Þöyle söyleyeyim: O zamanlar yüksek enflasyon dönemi baþladý. Enflasyon

iþleri çok zorlaþtýrdý. Toplu sözleþmelerin marjlarýný çok düþürüyordu. Belir-

sizlikler arttý. Enflasyon kazançlarý özellikle iþçi kazançlarýný ciddi þekilde

yemeye baþladý. Tabii iþverenlerin durumlarý da ayný þekilde enflasyondan

etkileniyordu. Yani ileriye dönük bir program yapýlamaz hale geldi. Herkes

gününü kurtarmak için daha fazla kavga etmeye baþladý.  

- Sema Haným’dan sonra genel sekreterliði size teklif etmediler mi?

Hayýr. Sema Haným’dan sonra bana teklif etmezlerdi. Çünkü ben pek se-

vilen bir müþavir deðildim. 

- Agresif ve asi biri gibi durmuyorsunuz…

Size bir anekdot anlatayým. Uzun toplu sözleþmeler yapardýk. Biz toplu

sözleþme ve iþ hukukunu üniversiteden falan deðil Ülker’de öðrendik.

- Daha önce Ülker’le çalýþmanýz olmuþ muydu?

Ülker’le iliþkim sendikanýn avukatý olmamla baþladý. Ayrýca bende Ül-

ker’in özel vekâleti de vardý. Bazý özel iþ davalarýna baktým. Çok büyük üye-

lerin ve sendikayý ilgilendiren meselelerde kendi avukatlarýný görevlendirir-

di. Bu dönemdeki olaylar ve Sabri Ülker’in emsalsiz bir iþveren olmasýyla

öðrendim.

- Sizce özellikleri neydi?

Fevkaladeydi... Akýllý, fevkalade dirayetli, çok saðlam sinirli ve çok çalýþ-

kan... Ülker’i Ülker yapan adamdýr. Ülker bugün çok büyük bir müessese-

dir ve onu o hale getiren Sabri Ülker’dir. Sabri Bey’in en önemli vasfý, hiç-

bir borcunu 1 dakika geciktirmez. Hiçbir alacaðýný da gününden dýþýnda al-

maz. Muhakkak alýnýr. Ve kesinlikle riskli alacak tutmaz. Bir insanla çalýþa-

caksa, o insanýn deðerini öder. Çalýþmayacaksa, “Allah selamet versin, helal-

“Sabri Bey’in en önemli

vasfý, hiçbir borcunu

1 dakika geciktirmez.

Hiçbir alacaðýný da

gününden dýþýnda almaz.

Muhakkak alýnýr.

Ve kesinlikle riskli

alacak tutmaz.”
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leþelim.” der. Ýþini öðrenmeyen adamý yanýnda tutmaz. Yorulan adama da

“güle güle” denir. Hatta þöyle olurdu: Toplu sözleþmelerde biz iþçi sendika-

sýný düþünürdük. Ekrem (Yücesoy) Aðabey’le beraber çalýþýrdýk. Ýþte “Þu fi-

yata olur”; ben “Olmaz o fiyata”; derdim, “Bu fiyata Sabri Bey toplu sözleþ-

me yapmaz, çok düþük.” Ve Sabri Bey’e giderdik: “Bu fiyatý sendikayý razý

ettik.” deyince, “Olmaz.” derdi. 

- Bir arkadaþ bir olay anlatmýþtý: Bazý iþçilere ekstra para verildiði için iþçiler is-

yan etmiþ…  

Bazý iþçilere takdir olarak ekstradan para verilmedi. Olaylarýn çoðu, biz

toplu sözleþmeyle çalýþan-çalýþmayan iþçiyi ayýracak hükümler koymak iste-

diðimiz için çýktý. Esas o sendikanýn iþine gelmedi. 

- Sübjektif bir deðerlendirme deðil mi?

Ülker’de sübjektif bir þey olmaz. Hakikaten çalýþana verilirdi o. Yani ben

birçok iþveren için böyle konuþmam, sübjektiftirler. Ama Ülker’de olmaz.

- Alkollü içki ve gýda üreticileri niye üye olmadý?  

Mevzuatla falan alakalý deðil. Alkollüler o zamanlar devletteydi, tekeldi.

Özel sektörde sadece bira ve þarap vardý. Þarapta üyelerimiz vardý. Kavaklý-

dere üyemizdi. Belki hâlâ üyemizdir, bilmiyorum. Baþka þarap imal eden

üyelerimiz de vardý. Esas piyasaya  Tekel hakimdi ama üyemiz deðildi. Son-

radan biz devlet sözleþmeleri de yaptýk. Ben 3 tane büyük devlet sözleþme-

si yaptým ve çok da ciddi sözleþmelerdi. Sonucu bakanlar baðlýyor. Çaykur,

Süt Endüstrisi Kurumu, Et-Balýk Kurumu sözleþmesi yaptýk. Onlar da cid-

di tecrübelerdi. Çok enteresan tecrübelerdi. 

- Niye Koç Holding yoktu?  

Koç Holding’in bünyesi biraz deðiþik olduðu için… Zaten büyük holding-

lerde benzer tutumlar vardý. Kendilerinin iþveren sendikasýndan daha fazla

iþ hukuku tecrübesine sahip bürolarý vardý.

“Toplu sözleþmelerde biz iþçi

sendikasýný düþünürdük.

Ekrem (Yücesoy) Aðabey’le

beraber çalýþýrdýk. Ýþte “Þu

fiyata olur”; ben “Olmaz o

fiyata”; derdim, “Bu fiyata

Sabri Bey toplu sözleþme

yapmaz, çok düþük.” Ve

Sabri Bey’e giderdik: “Bu

fiyatý sendikayý razý ettik.”

deyince, “Olmaz.” derdi.”



- Ama MESS’te çok aktifler.

MESS’te aktifler çünkü ana faaliyet alanýna giriyor. Bu iþ kolunda pek çok

þirketleri var. MESS’e hâkimler zaten. Baþkanýný bir nevi tayin ediyorlar. 

- MESS ile TÜGÝS arasýndaki fark  nedir?

TÜGÝS’te þundan korkuyorlardý: Biz defalarca Koç Holding’e anlatmaya

uðraþtýk, baþaramadýk. “Koç Holding’de Nazým Düzenli’den çekiniyorlardý.

Çünkü deðirmenciler onu baþkan seçiyorlar. Arkasýnda da 120 tane deðir-

men var. Aklýna esen deðirmen yapmýþ.  Koç, demek istiyor ki: “Ben deðir-

mencilerin kontrolündeki bir sendikaya girmem.” 

- Yani Gýda Ýþveren Sendikasý’na iþverenlerin ihtiyacý yok muydu?

Aslýnda, hiçbir iþveren sendikasýna ihtiyaç duyulmadý. Ýþveren Sendikasý’na

üye olduðunuz zaman ciddi bir menfaatiniz olmuyor ki.  

- Ýþçi açýsýndan bakarsak?

Ýþçi açýsýndan, zaten iþveren sendikasýný iþçi ne diye ilgilendirsin?

- Olabilir. Kurumlaþmýþ, statükosu belli, diðer iþyerleriyle ayný hayat standardýna

sahip olmasýný saðlayacak bir muhatap...

O dediðiniz doðru. Allah rahmet eylesin Ergun Kaboðlu diye (Beþiktaþ

Çarþýsý’nda 1978’lerde vuruldu) bir iþçi sendikasý yöneticisi vardý. Yaþasaydý

Türk-Ýþ Baþkaný olabilirdi. Çok dirayetli bir iþçi sendikacýsýydý. Ergun Ka-

boðlu o dediðiniz iþçilikteydi. Ýþçi sendikasý olarak da grup sözleþmesi yap-

mayý, iþ deðerlendirmesi yapmayý, bütün iþçileri standardize etmeyi ve iþçi-

lerin topluca hayat standardlarýný yükseltmeyi Ergun Bey dile getiriyordu.

- Ýþ deðerlendirmesi, görev tanýmlarý, iþlev tanýmlarý önemlidir.

Bizim sektörümüzde bir ilki bu sendika yaptý. Milli Prodüktivite Merke-

“Ergun Kaboðlu diye (Beþiktaþ

Çarþýsý’nda 1978’lerde

vuruldu) bir iþçi sendikasý

yöneticisi vardý. Yaþasaydý

Türk-Ýþ Baþkaný olabilirdi.

Çok dirayetli bir iþçi

sendikacýsýydý. Ýþçi sendikasý

olarak da grup sözleþmesi

yapmayý, iþ deðerlendirmesi

yapmayý, bütün iþçileri

standardize etmeyi ve iþçilerin

topluca hayat standardlarýný

yükseltmeyi Ergun Bey dile

getiriyordu.”
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zi’nin de yardýmýyla iki uzman tuttuk ve uzun süre iþ tanýmý, iþ deðerlendir-

mesi üzerinde çalýþtýlar.  Akademik kimseler yoktu. O zamanlar akademis-

yenlerin içinde iþ deðerlendirmesi yapan herhangi bir kimse yoktu. Fakat

MESS’in iþ deðerlendirme uzmanlarý vardý. Biz 2 tane eleman tutmuþtuk,

çok kýymetli çocuklardý. Hatta içlerinden Üzeyir (Ataman),  sonradan

DÝSK’in baþdanýþmaný oldu. 

- Ýþçi sendikalarý o zamanlar hem kurumsal olarak, hem de gayret olarak daha mý

ileriydi?

Tabii ki. Ýþçi sendikalarý, iþçi sendikasýydý. Hele 1978-80 arasýnda. 80 dar-

besinden sonra iþçi sendikalarý yok edildi. O zamanlar sendikalar sendikay-

dý. DÝSK’e 80 darbesinden sonra kayyum tayin edilen emekli hâkim albay,

bana þöyle demiþti: “Ben bugüne kadar DÝSK’i bambaþka tanýyormuþum,

çok mükemmel ve çok dürüst bir sendikaymýþ.” Fevkalade iyi çalýþýrdý. Tek

Gýda Ýþ de, karþýmýzdaki sendika. Türkiye’nin en büyük sendikasýydý. 200-

250 bin üyesi vardý. Büyük fonlarý olan, çok geniþ imkânlarý olan sendika-

lardý. 

- Ýþveren sendikasý olarak 80’den önce deðiþim ve kýrýlým noktalarý oldu mu? 

Ýþveren sendikalarý 80’e kadar çok ciddi çalýþýyorlardý ve toplu sözleþme

üzerine çalýþýyorlardý. Üyeler de daha baðlýydý. Fakat 80’den sonra, 1983’e

kadar baský dönemi vardý. Her iþimizi vilayete gidip vali yardýmcýsýna imza-

latýyorduk. Vilayetten çýkamýyorduk. Her þeye “müsaadeniz var mý?” diye

vilayete gidip soruyorduk.  

- Vali yardýmcýsý neye göre olur veya olmaz diyordu?

Keyfine göre veyahut kendisine verilmiþ emirlere göre. Ýþveren sendikala-

rýna bir þey demiyordu. Daha ziyade iþçi sendikalarýna karýþýyordu. Ýþçi sen-

dikalarý da kayyuma baðlanmýþtý zaten…  

“80 darbesinden sonra iþçi

sendikalarý yok edildi. O

zamanlar sendikalar

sendikaydý. DÝSK’e 80

darbesinden sonra kayyum

tayin edilen emekli hâkim

albay, bana þöyle demiþti:

“Ben bugüne kadar

DÝSK’i bambaþka

tanýyormuþum, çok

mükemmel ve çok dürüst

bir sendikaymýþ.”



TÜGÝS kapanmaktan nasýl kurtuldu?

- Teröristler sendikayý bastýklarýnda siz burada yokmuþsunuz. Olay nasýl oldu?   

O zaman, benzin kuyruklarý dönemiydi. Yokluk yýllarýydý. Benim o zaman

bir arabam vardý, park alanýnýn önünde park edilmiþti. Pencereden bakýyor-

duk, tam o sýrada benzin tankeri geldi. Bizim Oðuz Bayraktar o zaman ge-

nel sekreterdi. ”Geldi, koþ arabayý kuyruða sok.” dedi. Ben aþaðý indim.

Koþtum, gittim arabayý sýraya soktum. Benzini aldým, arabayý döndürdüm.

Tepebaþý Gazinosu’nun orada otopark var o zaman. Þimdiki TRT binasýnýn

bulunduðu yer, o zaman açýk otoparktý. Benzinciden benzini aldým, dön-

düm, geldim, arabayý park ettim. Yukarý çýktým, kapý açýk… “Oðuz Bey ka-

pýyý açýk býrakmaz” diye hayret ettim. Bir de baktým etrafta kimse yok, her-

kes arka taraftaki tuvalette. Yavaþça çýktýlar tuvaletten. Meðer o esnada bas-

kýn olmuþ, ben benzin alýncaya kadar operasyon olmuþ; kimseye bir zarar

vermemiþler. Fakat o adamlar daha sonra Aðaç Ýþveren Sendikasý’nýn Baþ-

kaný’ný vurdular.  

- Ayný kiþiler olduðunu biliyor musunuz?

Ayný kiþiler olduðu belirlendi sonra. Yakýnda Ýþ Bankasý vardý, o bankayý

soydular ayný adamlar. Aðaç Ýþveren Sendikasý’nýn Baþkaný’ný da evinde vur-

dular. O zamanlar bayaðý tehlikeli adamlardý. Sonra bizimkiler birkaç defa

gittiler, geldiler þahitlik için.  

- 1980’den sonra da basýlmýþ burasý. O nasýl oldu?

O zaman benden baþka kimse yoktu. Ben genellikle trafiðe takýlmamak

için erken gelirdim. Üst kattayýz. Ýþte 8-8.30 sularýnda kapý çaldý. Kapýyý

açtým, yüzleri maskeli, 4 tane eli tabancalý adam. Kapýdan girer girmez -

orada bir divan vardý- “Yat buraya yüzükoyun, sakýn suratýmýza bakma.”

dediler. Yattýk. Ondan sonra uyduruktan elimi ayaðýmý baðladýlar. “Kafaný

çevirirsen vururuz.” dediler. Ondan sonra tam o sýrada -bizim odacý vardý

Mehmet- Mehmet geldi, Mehmet’i de hemen düðümleyip yanýma yatýrdý-

lar. “Üst kattaki odaya bir tane bomba koyduk.” dediler. “Bomba koyduk,

sakýn yerinizden kýmýldamayýn.” dediler. Neyse, kapýdan fýrlayýp gittiler.

“Yukarý çýktým, kapý açýk…

“Oðuz Bey kapýyý açýk

býrakmaz” diye hayret ettim.

Bir de baktým etrafta kimse

yok, herkes arka taraftaki

tuvalette. Yavaþça çýktýlar

tuvaletten. Meðer o esnada

baskýn olmuþ, ben benzin

alýncaya kadar operasyon

olmuþ; kimseye bir zarar

vermemiþler. Fakat o adamlar

daha sonra Aðaç Ýþveren

Sendikasý’nýn Baþkaný’ný

vurdular.”



Doðan Alnar

167

- Bu kadar mý?

O kadar deðil. Biz kalktýk, baktýk ellerimiz çözülüyor ama biz çözene ka-

dar bomba patladý. Hakiki ses bombasý... Üst katta. Müthiþ bir sesle patla-

dý. Allah biliyor ya hiç korkmadým. Bu adamlarýn beni vurmaya niyetleri ol-

sa vururlardý, diye düþündüm. Uyduruktan da baðladýlar. Demek ki çözme-

mi de bekliyorlar. Benim için korkacak bir þey yok. Ama “Eyvah, Nazým

Bey’le baþým derde girer.” dedim. Bu hikâyeyi Nazým Bey’e ben nasýl anla-

týrým. Nazým Bey ve polis esas korktuðumdu. Hakikaten ondan sonra ben

1,5 ay Gayrettepe Emniyet’e taþýndým durdum. Þahit diye dünya kadar ha-

karet: “Sen niye adamlarýn yüzüne bakmadýn?”. Ya arkadaþ 4 tane tabanca-

lý adam, yüzleri maskeli, baþlarý kasketli... Nasýl bakayým adamlarýn yüzü-

ne? 

- Baksanýz ne olurdu?

Yani baksam ne olur? “Niye cesaret edip de adamlarýn yüzüne bakmamý-

þým?”. Tabii ayný hikâyeler Nazým Bey tarafýndan da uzunca dönem iþlendi.

Sanki kabahat bizde… 4 tane silahlý adama karþý ne yapabilirim ki? 

- En ilginç anýlarýnýza gelelim mi? Size göre yaþadýðýnýz en komik ve en dramatik

olaylar nedir burada, 23 yýl içerisinde?

En dramatiðini anlatayým; Yine o senelerde toplu sözleþme yapýlýyor. Bi-

zim -Allah rahmet eylesin beni çok severdi- oldukça da katý bir iþverenimiz

vardý: Salat Yaðlarý’nýn sahibi Ýsmail Özdoyuran’ýn fabrikasýnda toplu söz-

leþme yapýyoruz. Her zamanki gibi uyuþmazlýk çýktý. Derler ki: “Ýsmail Öz-

doyuran’la uyuþmazlýk olmadan toplu sözleþmesi olmaz.” Mutlak surette

kavga çýkardý. Yine öyle oldu ve greve gidildi.  Bir tek iþyeri o zaman. Gru-

ba girmedi, çünkü Ýsmail Bey de acayip bir adam. Neyse, bir tek iþyeri için

bizim Yönetim Kurulu lokavt kararý almaya kalktý. “Lokavt kararý almayýn.

Bir tek iþyeri için lokavt kararý alýnmaz.” dedim. Neyse, ben Ýsmail Bey’e

dedim ki: “Ýsmail Bey, lokavt kararý almayýn, lüzum yok. Tek bir iþyeri için

lokavt kararý alýnmaz. Baþýmýza bela olur bu iþ. Grev olur, istediðin zaman

býrakýrsýn, üstelik grevde iþçi çalýþtýrma þansýn da var. Adamlarý kandýrýrsýn,

“Ondan sonra ben 1,5 ay

Gayrettepe Emniyet’e

taþýndým durdum. Þahit

diye dünya kadar hakaret:

“Sen niye adamlarýn

yüzüne bakmadýn?”. Ya

arkadaþ 4 tane tabancalý

adam, yüzleri maskeli,

baþlarý kasketli... Nasýl

bakayým adamlarýn

yüzüne?”



götürürsün, çalýþtýrýrsýn. Grev kýrýlýr, bilmem ne olur... Ama lokavt olursa

yapamazsýn, yapmayýn bunu”. Bizim Baþkan’a da söyledim. Lokavt kararý

alýndý, arkasýndan Ýsmail Bey “çamura yattý” bir nevi.  Açmýyor fabrikayý. 6

ay geçti, 8 ay geçti, 1 sene geçti fabrika açýlmýyor. Ýþçi sendikasý da  “kanun-

suz lokavt  davasý”ný açtý. Ýþyeri kapatmak gayesiyle lokavt yapmak kanun-

suzdur. Ýþyeri kapatmak gayesine döndü. Hakikaten iþyeri harabeye döndü.

“Açayým” desen, açýlmaz hale geldi ve kanunsuz lokavta girdi. Gýda Ýþveren-

leri Sendikasý’nda en zorlandýðým olaydýr. Kanunsuz lokavtta, iþveren sendi-

kasýný kapatýrlar. Üstelik anormal bir tazminat da ödersiniz. Zaten sendika-

nýn maaþ ödeyecek hali yok, nereden tazminat ödeyecek. Yani iþyerimiz ka-

panacak duruma geldi. Ne yaptýlar? Kapý kapý dolaþtýlar “kim bakar bu da-

vaya?” diye. Can (Tuncel) Bey vardýr profesör, ona gittiler. Can Tuncel de

benim  Hukuk Fakültesi’nden seminer arkadaþýmdýr. Gittik, Can anormal

bir para istedi. Sendikanýn ödeyecek gücü yok tabii. Gittik, araþtýrmalar

yaptýk. Ýþveren sendikalarýndaki bütün hukukçularý geziyoruz. Herkes gü-

lüyor: “Kazýðý yediniz, kapanýrsýnýz. Bu davanýn kurtuluþu yok.” Çünkü iþ-

yerinin hali belli…

- 1 yýl geçti öyle mi?

1,5 yýla geliyor. Ýþyeri dönmüþ harabeye. Adam bir bilirkiþi getirse, iþye-

rinde tespit yapsa iþ bitti.  Sonunda davaya benim bakmam gerektiði orta-

ya çýktý. Davaya Edirne’ye ben gideceðim. Davayý açan Tek Gýda Ýþ Sendi-

kasý... Tek Gýda Ýþ’in de genel merkezi “açmayýn” diyor, fakat bölge þube

“açacaðým” diyor. Bölge þubenin iki tane avukatý vardý. Bir tanesi de Kaya

Bey. “Kaya Aðabey, ne olacak bu iþ?” diye sormaya gittim. “Doðan, ben o

davaya girmem.” dedi. “Niye girmiyorsun Aðabey? Elin kuvvetli.” dedim.

“Sen varsýn, onun için girmem. Sen ne yapar eder, o iþin içinden çýkarsýn.”

dedi. “Sen müvekkillerin avukatý deðilsin, avukatlarýn avukatýsýn.” dedi ba-

na. “Ben baþým sýkýþtýðý zaman müvekkile sormuyorum, sana soruyorum.

Ben senin karþýna o davaya çýkmam.” dedi. “Allah razý olsun ama gel be

Aðabey beraber gideriz geliriz.” dedim. “Yok, gelmem.” dedi. Öteki avukat

yine benim hukuk fakültesinden sýnýf arkadaþým. “Yok, tamam, ben de git-

mem. O iþ olmaz.” dedi. “Sen varsan olmaz.” dedi. “Ýyi, peki.” dedim.

“Lokavt kararý alýndý,

arkasýndan Ýsmail

(Özdoyuran) Bey “çamura

yattý” bir nevi.  Açmýyor

fabrikayý. 6 ay geçti, 8 ay

geçti, 1 sene geçti fabrika

açýlmýyor. Ýþçi sendikasý da

“kanunsuz lokavt

davasý”ný açtý. Ýþyeri

kapatmak gayesiyle lokavt

yapmak kanunsuzdur.”



Doðan Alnar

- Ýyi bir kompliman.

Þöyle söyleyeyim: Ben hiçbir zaman üyelere veya müvekkillere kendimi

fazla beðendiremedim ama meslektaþlarým beni hep beðenmiþtir. Neyse,

gittik davaya. Hâkim sert bir adam. Karþý tarafýn avukatý da genç biriydi.

Ben arasam bulamam: Çocuk aradý, uðraþtý; þirketin ne kadar belgesi varsa

getiriyor, hâkimin önüne koyuyor. Hâkim diyor ki: “Var mý diyeceðin?”,

“Yok, doðrudur.” diyorum. Çünkü o belgeleri bulsam benim iþime yaraya-

cak, onun iþine yaramaz. Onun esasýnda keþif istemesi lazým “Bu fabrika açý-

lýr mý, açýlmaz mý” diye. Adam keþif istemiyor. 

-  Mevzuata bakýyor.

Mevzuata bakýyor. Sýra karara geldi, reddetti: Þirket hakikaten mevzuata

uygun olduðundan “kanunsuz deðil” dedi. 

- Bu kitaplara girecek bir örnekmiþ.

Öyle kolay çözdük ama yönetimden kimse umursamadý. Sonrasýnda “afe-

rin” diyen de olmadý.  

- Yýlý hatýrlýyor musunuz efendim?

Yýlý hatýrlamýyorum ama size þöyle söyleyeyim: Yürütme Komitesi’nde

Nazým Düzenli, Kenan Maraþoðlu ve Yakup Tahincioðlu vardý. Yakup Bey

çok iyi bir iþverendir. Ama Yakup Bey, Gýda Ýþveren Sendikasý’yla hiç ilgi-

lenmedi. Tamamýný Nazým Bey’e býraktý. Ondan sonra Sema tahammül

edemedi, emekliliðini istedi. Benim daha emekliliðime vakit vardý. O za-

man da Mustafa Aðan geldi. Mustafa Aðan da az bulunur bir yöneticidir.

Aðabeyim gibi severim. Benden 1 yaþ büyüktür gerçi ama Mustafa Aðan’la

biz çok güzel çalýþtýk. 2 sene boyunca rahat ettim. Hiç deðilse Nazým Bey

telefonu açýp “Ben 7.30’da geleceðim.” dediði zaman, “Olmaz öyle zýrva-

lýk!” deyip kapatabiliyordu. Benden sonra Mustafa Bey de geçinemedi bu-

rada ve ayrýldý. Ondan sonra sendika da zaten kâðýt üzerinde kalmýþtý. Son-

ra gelen yönetim, nedense “canlandýralým burayý” demiþler. Hayýrlý olsun…
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“Karþý tarafýn avukatý da genç

biriydi. Ben arasam bulamam:

Çocuk aradý, uðraþtý; þirketin

ne kadar belgesi varsa getiriyor,

hâkimin önüne koyuyor.

Hâkim diyor ki: “Var mý

diyeceðin?”, “Yok, doðrudur.”

diyorum. Çünkü o belgeleri

bulsam benim iþime yarayacak,

onun iþine yaramaz. Onun

esasýnda keþif istemesi lazým.

Sýra karara geldi, reddetti:

Þirket hakikaten mevzuata

uygun olduðundan “kanunsuz

deðil” dedi.”
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Trakya Yað Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný ve
TUGÝS Eski Yönetim Kurulu Üyesi



1939’da Bozüyük’te dünyaya geldi. Babasýnýn memuriyeti dolayýsýyla ilk

ve orta okulu Adapazarý’nda, Liseyi Balýkesir’de okudu. 1957’de ÝTÜ

Elektrik Fakültesi’ne girdi. “Kuvvetli Akým”ý uzmanlýk alaný olarak seçti ve

1962’de mezun oldu.

Devlet Planlama Teþkilatý’nýn kuruluþ dönemiydi. Ankara’da pek çok uz-

mana ihtiyaç vardý. Ayný yýl Aralýk ayýnda Ankara’da Elektrik Ýþleri Etüd

Ýdaresi’nde Proje Mühendisi olarak göreve baþladý. Aslýnda o seçilmiþti.  Ýda-

renin baþkanlýðýný yapan Turgut Özal, kendi mezun olduðu ÝTÜ yöneticile-

rine baþarýlý ve kabiliyetli gençleri istediðini söylemiþti. Bir hocasý da onu

tavsiye etmiþti. 

1963-1965 döneminde Genel Kurmay Baþkanlýðý’nda vatani görevini

yaptý. Tekrar görev aldýðý EÝE Ýdaresi’nde 1974 yýlýna kadar çalýþtý. Bu ara-

da, 1967-68 ve 1970-71 dönemlerinde Ýngiltere’de Hull Üniversitesi’nde li-

sansüstü ekonomi eðitimi gördü. 1974 yýlýnda Devlet Planlama Teþkilatý

Ýktisadi Planlama Dairesi’ne geçti. DPT’de enerji sektöründen sorumlu uz-

man olarak görev yaptý. 

O dönemde Özal, yurtdýþý eðitimlere önem veriyordu. Yeni gelen her gen-

ci Amerika’ya, Ýngiltere’ye gönderiyordu. Okyar Bey’i de Ýngiltere’ye eðiti-

me gönderdi. Bu sebeple bir süre de Amerika’ya gidip incelemeler yaptý. 

1978 yýlýnda Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevi-

ne atandý. 1980 yýlýnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý’nda müþavirlik

görevi verilmesi üzerine istifa ederek devlet memuriyetinden ayrýldý. Bu dö-

nemde aile zaten iþleri yürütecek ve yardýmcý olacak birini arýyordu. Ayrýl-

mak için baþka bir neden daha bulununca Ankara’ya veda etti. 

1980 yýlýnda ailesinin ortak olduðu Edirne’de kurulu Edirne Yað Sanayi ve

Ticaret A.Þ.ye Genel Müdür oldu. Okyar Bey, kamudan özele, memuriyet-

ten profesyonel yöneticiliðe geçiþte zorlanmamasýný ve yabancýlýk çekmeme-

sini þuna baðlýyor: “Yabancýlýk çekmedim. Kayýnpederim Yönetim Kurulu

Baþkaný’ydý. 1988’e kadar o iþin baþýndaydý, ben genel müdürdüm. Vefatýy-

la birlikte ben Baþkan oldum. Kayýnbiraderim küçüktü. Onun yetiþmesiyle

Özal, onu elektrik uzmaný olarak seçmiþti

Ayný yýl Aralýk ayýnda

Ankara’da Elektrik Ýþleri

Etüd Ýdaresi’nde Proje

Mühendisi olarak göreve

baþladý. Aslýnda o seçilmiþti.

Ýdarenin baþkanlýðýný yapan

Turgut Özal, kendi mezun

olduðu ÝTÜ yöneticilerine

baþarýlý ve kabiliyetli gençleri

istediðini söylemiþti. Bir

hocasý da onu tavsiye etmiþti.
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birlikte 1994’te o Genel Müdür oldu, ben baþkanlýða devam ediyorum. Ben

geldiðimde Þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Rahmi Akýncan’dý. Rahmi

Bey, bizimkilerin ortaðýydý”.

Üretimi olan “Olin” markalý sývý yað ile tanýnan ayný Þirket’in 1988 yýlýn-

da Yönetim Kurulu Baþkanlýðý’na geldi Halen bu görevine devam ediyor.

Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði (BYSD)’nde uzun yýllar Baþkan Vekilliði

yaptý. Ülke çapýnda ambalaj kaplama ve ambalajlý ürün üreten sanayicilerin

kurduðu ÇEVKO Vakfý’nýn Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini 1993 yý-

lýndan beri sürdürüyor. Ayrýca Edirne Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ED-

SÝAD)’nin Baþkanlýðý ve Türkiye Gýda Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kuru-

lu Üyeliði görevlerinde bulunuyor.

Okyar Yayalar, 1970 yýlýnda evlendiði Aysun Aðaoðullan ile Ýstanbul’da

oturuyor. Tolga ve Neþve adýný koyduklarý iki çocuklarý bulunuyor.
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BYSD’de uzun yýllar Baþkan

Vekilliði yaptý. ÇEVKO

Vakfý’nýn Yönetim Kurulu

Baþkanlýðý görevini 1993

yýlýndan beri sürdürüyor.

EDSÝAD ve TÜGÝS

Yönetim Kurulu üyeliði

görevlerinde bulunuyor.



“Rahmi Bey ölünce Bitkisel

Yað Sanayicileri Derneði’ne

de girdim. Yeter bu kadar

deyip, üç sene önce çýktým.

Yaþlandýðým için aday

olmak istemedim. Benden

baþka herkes genç, biraz

tuhaf oluyor. Ama Yönetim

Kurullarýna hala gidiyorum,

davet ediyorlar.”

- Sizin sendikalarla tanýmanýz, uðraþmaya baþlamanýz Ankara’dayken oldu saný-

rým?

Evet, o zaman duydum. Planlama’da iken sendikalarla çok uðraþtýk. Bili-

yoruz ama yakinen tanýmam ve ilgimi çekmesi Edirne’ye gelince oldu. Tes

Ýþ’te nelerle uðraþtýk? Elektrik kesilmelerinin zirve yaptýðý dönemdi. Sendi-

kalarý ben TEK’teyken tanýdým. Genel Müdür Yardýmcýsý’yým. Çalýþma ha-

yatý bana baðlý deðildi ama haliyle konular yönetime geliyordu. Edirne

Yað’a gelince, Rahmi (Akýncan) Bey TÜGÝS’in Yönetim Kurulu’ndaydý. 

- TÜGÝS’in sizin sorumluluk alanýnýza girmesi hangi tarihte oldu?

Rahmi Bey, 1986’da vefat etti. Ondan sonra yönetime þirketi temsilen gir-

dim. Beni yönetime aldýlar ve halen Yönetim Kurulu’nda görev yapýyorum. 

- Herhalde sizin kadar kesintisiz Yönetim Kurulu’nda görev yapan baþka yok.

26 sene. Bilmiyorum olabilir. Benim bir özelliðim var. Kendi özelliðimi

söylemem tuhaf olur ama ben bir yere girdim mi çýkmam. ÇEVKO’da Yö-

netim Kurulu Baþkaný’yým. 1993’ten beri yönetim kurulu baþkanýyým.

Rahmi Bey ölünce Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði’ne de girdim. Yeter bu

kadar deyip, üç sene önce çýktým. Yaþlandýðým için aday olmak istemedim.

Benden baþka herkes genç, biraz tuhaf oluyor. Ama Yönetim Kurullarýna

hala gidiyorum, davet ediyorlar. 

- Sizin þirkette sendika var mý? Ýlla sendikayý þart görüyor musunuz?

Bizde iþçi sendikasý var. Toplu sözleþme yapýyoruz. Ben Edirne Yað Sana-

yi’ne geldiðimde sendika ile aramýzda yetki uyuþmazlýðý vardý. Haliyle iþçi-

ler arasýnda da bir kavga vardý. 

- Hangi sendikalar ve konfederasyonlardý?

Tek Gýda Ýþ yetkiliydi sanýyorum. DÝSK’in sendikasý da araya girmiþ ve

yetki uyuþmazlýðý sebebiyle toplu sözleþme yapýlamýyordu.  O esnada ihti-

“Ben bir yere girdim mi çýkmam”



Okyar Yayalar
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lal oldu. Sendikasýz bir dönem oldu. Ondan sonra Tek Gýda Ýþ yetki aldý ve

toplu sözleþme imzaladýk. Bir ara grup sözleþmesi yapýldý, daha sonra ondan

da vazgeçildi. Biz de bir kere grev kararý alýndý. 

- Siz üye olduðunuz dönemde TÜGÝS’in gündeminde önemli maddeler var mýydý?

Hedefleriniz veya çalýþma programýnýz var mýydý?

Pek hatýrladýðýmý söyleyemem. Aslýnda önemli gündem maddelerimiz de

olmazdý. Grev kararlarý gibi geliþen gündemler oluyordu. 

- Kiþilerle ilgili deðil de sektörel konularda ihtilaflar oldu mu? 

Ben Yönetim Kurulu’ndaydým. Edirne’deyiz. Bir de Ýcra Kurulu vardý.

Oradaki arkadaþlar bu tür konularda daha bilgili ve aktif olabilirler. Biz za-

ten sektörel konularý derneðe taþýyorduk. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði

çok güçlü ve aktifti. Ben orada baþkan yardýmcýsýydým. 

- Orada sektörün önde gelenlerinden kimler vardý? 

Turyað’ý temsilen Metin Yurdagül vardý. Unilever’i temsilen Taþkýn Tuðlu-

lar uzun süre baþkanlýk yaptý. TÜGÝS, daha çok çalýþma hayatýyla ilgili ko-

nularda öne çýkýyordu. Son dönemde Necdet Beyle birlikte yeni bir ivme

kazandý. Kapalý kalýnmadý, çalýþma hayatý dýþýndaki konularla ilgilenmeye

baþladý. Sektörün karþýlaþtýðý birçok soruna el atýyor.

- Ýþin doðrusu nedir?

Sesini duyurmasý lazýmdýr. Çalýþma hayatýyla ilgili konular önemli ama di-

ðer konulara da el atmasý gerekiyor. Nazým Bey’in yönetim tarzýyla, Necdet

Bey’in yönetim anlayýþý çok farklý. Ondan öte, Necdet Bey uzun süre büyük

bir þirketin yönetiminde bulunmuþ biri. Kendisi yöneticilik yapmýþ biri. Na-

zým Bey’in böyle bir görevi de olmamýþ. Küçük bir un fabrikasý var. O dev-

rin adamýymýþ. Bizim Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Rahmi Bey, bu dönem-

de olsaydý o da baþarýsýz olurdu. Nazým Beyin yönetimde kalmasý biraz faz-

la olmuþ. 

“TÜGÝS, daha çok

çalýþma hayatýyla ilgili

konularda öne çýkýyordu.

Son dönemde Necdet

Beyle birlikte yeni bir

ivme kazandý. Kapalý

kalýnmadý, çalýþma hayatý

dýþýndaki konularla

ilgilenmeye baþladý.

Sektörün karþýlaþtýðý birçok

soruna el atýyor.”



- Sizin gerek þirkete gerekse TÜGÝS’e geldiðiniz dönem, Türkiye’nin yeniden yapý-

landýðý, dönüþüm yaþadýðý bir dönem. Yasalar deðiþiyor, kanuni düzenlemeler yapý-

lýyor. Bu konularda aktif bir görev almadýnýz mý?

Yasalarýn oluþmasýnda etkimiz, katkýmýz oldu. Bize sorarlar biz de düþün-

cemizi söylerdik ama tek tek bunlarý aktarmam zor. Baþkan, çalýþma haya-

týyla ilgili bütün yönetmelikleri takip ederdi. Bazý toplantýlar yapardý, bilgi

verirdi. Hatta sendikaya üye olmayan firmalarý bile haberdar ederdi. Faal bir

adamdý ama katýydý. Ýnsan iliþkilerinde biraz katýydý. Þirketlerle diyalogda,

onlarý üyelik konusunda iknada yeterli deðildi. Kibar bir adamdý ama.

- Üye kaydetme noktasýnda sizin bir gayretiniz oldu mu?

Oldu. Üyelik için biraz uðraþtým ama baþaramadým. Uzunköprülü yaðcý-

larla çok uðraþtým ama onlarýn üye olmasý pek mümkün deðilmiþ.

- Tepkileri nasýl oldu?

Sendika falan gibi konulara kapalýlar. Hâlâ da çoðunda sendika yoktur.

Bunlarýn çoðu küçük sayýlmaz ama KOBÝ niteliðinde þirketler. KOBÝ nite-

liðinde þirketlerde sendika olmaz. Çünkü adamlar katýlar. Aslýnda sendika

olmasa bile, çalýþma hayatýyla ilgili konularda iþveren sendikasý danýþmanlýk

yapýyor. Maliyeti olmayan güzel bir oluþumdur. Necdet Bey’in yönetiminde

de bu anlayýþý taþýyoruz. Yarýn bir iþçi sendikasý gelirse nasýl bir yol çizilme-

si ve hareket edilmesi gerekeceðini de anlatýyor, yardýmcý oluyoruz. 

- Komik veya dramatik anýlarýnýz var mý?

ÇEVKO ve Yað derneðini sorsanýz çok var da Sendika’yla ilgili az. TÜ-

GÝS’te benim için en ilginç olay, Sabri Bey’in Yönetim Kurulu’na vekil gön-

derdiði toplantýdýr.

- Üyelik kayýplarý yaþanmýþ. Bu kayýplara sebep olarak neyi gösteriyorsunuz?

Baþkanýn diyalog noksanlýðýndan kaynaklanýyor. Bir ara dört üyeye indi.
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Bazen gelir yokluðundan biz de cebimizden para verirdik. Mesela ofisi cebi-

mizdeki paralarla aldýk. Binayý yapan Rahmi Akýncan’ýn komþusuydu.

Türkpetrol’ün yani Ahmet Aydýn Bolak’ýn binasýnda kiracýydýk. Üvey oðlu

Varol Dereli bizi çýkarmaya kalktý. Biz de “uðraþmayalým” dedik. 

Ondan sonra Aslý Han’daki yeri satýn aldým. Rahmi Bey, “Biz burada yer

alýyoruz, üst katýný da sendikaya alalým.” diye söylemiþ. Böyle karar verildi.

O dönemde biraz paramýz vardý. Daha sonra çalýþanlarýn paralarýný bile biz

verir hale geldik. Biz alt katta olduðumuz için bizden alýrlardý acil paralarý.

Bizim bir muhasebecimiz vardý, dert yanardý: “Yine bunlara para verdik, ne

zaman geri alacaðýz.” diye. Biz oradan üç sene önce ayrýldýk. 

Bir kere Beyoðlu ana-baba günü olmaya baþladý. Gidip gelmek zorlaþtý.

Orada iþ yeri olmaz, diye buraya geldik. Oradaki ofisimizi de sattýk. 

- Dünyada ve Türkiye’de deðiþim var... Sendikacýlýk nereye doðru gidiyor?

Sendikacýlýkta þöyle bir durum oldu: 80’lerin öncesinde azgýn bir sendika-

cýlýk yaþanýyordu. Daha sonra toparladý, sonra tekrar sertleþmeye baþladý.

Zorluklar oldu, tartýþmalar oldu. Yaklaþýk 10 yýldýr karþýlýklý anlayýþla iþle-

rin yürüdüðü bir dönem oldu. 

Dünyadan kopuk deðiliz. Dünyada da benzeri bir durum var. Küreselleþ-

menin etkisi midir, bilmiyorum ama anlayýþ içinde bir dönemden geçiyoruz.

Toplu sözleþme dönemleri daha rahat geçiyor. Sendikal anlayýþ; iki tarafta da

daha seviyeli görünüyor. Belki bazý kanunlarýn deðiþmesi bunu saðlamýþ

olabilir. 

- Peki, bundan sonrasýný nasýl görüyorsunuz, nereye gidiyor?

Bu çizgi devam eder. Ýþveren sendikalarýna düþen görev, bu barýþ ortamýný

sürdürmek ve olduðunca istihdamý artýrmak için her türlü imkânlarý zorla-

mak; istihdamý zorlayan engeller olursa gerekli düzenlemeleri yapmak için

üzerinde çalýþmaktýr. Sektörlerin ileriye gitmesi ve dýþarýya açýlmasý için fa-

aliyet göstermesi gerekiyor. 
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“80’lerin öncesinde azgýn bir

sendikacýlýk yaþanýyordu.

Daha sonra toparladý, sonra

tekrar sertleþmeye baþladý.

Zorluklar oldu, tartýþmalar

oldu. Yaklaþýk 10 yýldýr

karþýlýklý anlayýþla iþlerin

yürüdüðü bir dönem oldu.”



- Bu þartlarda yeni üyeler gelir mi? Gerekli çalýþma yapýlýrsa ne kadar daha üye

geleceðini düþünüyorsunuz?

Size ÇEVKO’dan örnek vereyim: Ambalajlý ürün satan bütün þirketler her

yýl Çevre Bakanlýðý’na beyanname verirler. Ýlk yönetmelik çýktýðýnda bu

200 civarýnda firmaydý. 2008’e kadar 1000 firmaya geldik. Geçen yýl 5 bin

firma beyanname verdi. Bu yýl rakamýn 8 bin firmayý geçmesi bekleniyor.

Þimdi ÇEVKO’nun bir rakibi kuruldu. TÜKÇEV diye bir vakýf oluþtu. Ba-

kanlýðýn beklentisi 50-60 bin adet firma. Bizim üyelerimize baktýðýmýz za-

man; bizde aþaðý yukarý 1050 üye var. Bu þirketlerin 600-700’ü gýda ile il-

gili. Bunlarýn yarýsý gelse, en az 300 firma sendikaya üye olmasý lazým.

Azýmsanacak bir rakam da deðil. 

- ÇEVKO’dan elde ettiniz deneyime göre alternatif bir oluþum gerekiyor mu?

TÜGÝS’e baktýðýmýzda çok sayýda büyük firma sendikaya üye deðil. Uni-

lever, Nestle üye deðil.  Bunlar diyorlar ki: Benim bir insan kaynaklarý de-

partmaným var. Çok iyi avukatlarým da var. Bu departmaným TÜGÝS’in ya-

pacaðý pek çok görevi zaten yapýyor” Bir beklentisi yok buradan. Onun için

sektörün ilerlemesiyle ilgili çok daha ileride çalýþmalar yapmasý gerekiyor.

Özellikle de devlet kademelerinde. 

- Neler olabilir?

Çýkan bir sürü yönetmelik var. Gýda Kodeksi var. Devamlý çýkan mevzu-

atlar var. Bütün bunlarla ilgili aktif olmasý gerekiyor ve daha fazla yönelme-

si lazým. Bunlarla büyük þirketler sendikaya çekilebilir. Bir de iþ barýþý bo-

zulursa, grevler baþlarsa üyelik artar.  

“Gýda Kodeksi var.

Devamlý çýkan mevzuatlar

var. Bütün bunlarla ilgili

aktif olmasý gerekiyor ve

daha fazla yönelmesi

lazým. Bunlarla büyük

þirketler sendikaya

çekilebilir.”
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TUGÝS Eski Yönetim Kurulu Üyesi



1949 yýlýnda Zonguldak Devrek’te doðan Ömer Taþçý, Haydarpaþa Lise-

si’nden sonra Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi’nde üniversite eðitimini

tamamladý.

1970’de okulu bitirip askere gitti. Amacý hesap uzmaný olmaktý. Askerlik

eðitim sýrasýnda hesap uzman muavinliði sýnavýna hazýrladý. Yani askere on-

larca kitapla gitti. 

Fakat iþ hayatýna 1972 yýlýnda Çelik Halat’ýn muhasebesinde baþladý.

Amacý burayý hesap uzmanlýðýna geçiþ olarak kullanmaktý. Belki ileride özel

sektöre yine geçmeyi düþünmekteydi ama profesyonel yönetici olarak. Bu-

nun için mali konularda, finansman, muhasebe teknikleri ve bilgisinde iyi-

ce yetiþmeyi düþünüyordu. Maliyet muhasebesi elemaný olarak Çelik Ha-

lat’ta iþe baþlarken bu düþünceler vardý kafasýnda.  

Okulda hocalarýnýn verdiði temel bir bilgi vardý: Maliyet muhasebesi bir

sanayi þirketi için en önemli konulardan biridir. Yani Ömer Bey, stratejik bir

noktada olduðunun farkýndaydý. Yetiþmesi için burasý tam aradýðý yerdi.

Taþçý bu süreci þöyle anlatýyor: “Ýzmit’te fabrikada görev yapýyordum. Bir

sanayi kuruluþunun ne þekilde çalýþtýðýný görme fýrsatý buldum. Ýki yýl fab-

rikada görev yaptýktan sonra Genel Müdürlük Ýstanbul’a taþýndý. Ben de Ýs-

tanbul’da görev yaptým. Bir süre sonra maliyet muhasebesi þefi oldum. O

süre içerisinde þirketin bütçe çalýþmalarý, finansman ve fizibilite raporlarýnýn

hazýrlanmasý gibi konular da benim sorumluluðumda oldu. Böylece üst yö-

netime, yönetim kuruluna  bu tür raporlarý hazýrlayan ve genel müdüre ya-

kýn çalýþan bir kiþi olarak da kendimi orada geliþtirmiþ oldum”

Gerçekten 1981 yýlýnda beklediði teklifi aldý. 1917 yýlýnda kurulmuþ kök-

lü ve itibarlý tekstil þirketlerinden Çift Geyik Karaca’ya Mali Ýþler Müdürü

olarak transfer oldu. 

Bandýrma’da çorap atölyesi olarak kurulmuþ olan Karaca, 1949 yýlýnda Ýs-

tanbul’a taþýnmýþ ve örme sanayinde Türkiye’nin trendlerini belirleyen þir-

ket olmuþtu. 

En farklý sektörlerde deneyim kazanmýþ bir gýdacý

Çelik Halat

Konusunda uzman, lider ve köklü bir kuruluþ

olan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Þ. 1962 yýlýn-

da ülkemizin yüksek karbonlu çelik tel ve ha-

lat ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacý ile ku-

ruldu ve1968 yýlýnda faaliyete geçti. 

1986 yýlýnda halka açýlan Çelik Halat’ýn hisse-

lerinin büyük bir bölümünün, 1997 yýlýnda

Doðan Grubu tarafýndan satýn alýnmasýyla bir-

likte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Þ., yeni bir

atýlým dönemine girdi. Bugün, uluslararasý

standartlara uygun olarak yapýlan üretimin

büyük bir bölümü ihraç ediliyor. 

Yýlda 4500 ton kapasite ile tek ve çok demetli

halat, galvanizli tel ve yaylýk tel ürünleri ile

üretime baþlayan Çelik Halat, daha sonra geli-

þen pazar þartlarýna uygun entegrasyon ile ürün

yelpazesine öngerilmeli beton teli ve lastik teli-

ni, en son olarak da, öngerilmeli beton teli de-

metini ekleyip kapasitesini arttýrdý.
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Burada Hayrettin Karaca ile uzun dönem çalýþma fýrsatý buldu. 18 yýllýk

süre zarfýnda Genel Müdür Yardýmcýsý, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

üyesi olarak yönetimde büyük deneyim kazanýr. 1998 yýlýnda Tekfen’e satýl-

dýktan sonrada bu görevini sürdürdü ve 1999 yýlýnda emekliye ayrýldý.

Ayný yýl, Ömer Taþçý’ya bu sefer de Cadbury Kent’ten teklif geldi. Emek-

liliði tercih etmiþti ama boþ oturamazdý ve bu sefer de gýda sektörüne baþ-

ladý. Taþçý, demir-çelikten tekstile, tekstilden gýdaya geçiþin farklýlýklarý ya-

ný sýra avantajlarýnýn da farkýndaydý: “Farklý faaliyet konularý da olsa iþlet-

menin yönetiminin temel prensipleri ayný. Yani bir sanayi kuruluþunu yöne-

tiyorsanýz tabii ki üretim konusuna baðlý olarak edinilmesi gereken bir ta-

kým deneyimler var þüphesiz. Ama iþletmenin yönetimiyle ilgili genel poli-

tikalara, prensiplere baktýðýnýz zaman gerek finansal konular gerekse insan

kaynaklarý, organizasyon gibi temel konular bütün iþletmeler için ayný.

Farklý sektörlerde çalýþmak aslýnda farklý bakýþ açýlarý kazanmayý saðlýyor ve

deneyim kazanmada olaylarý deðerlendirirken farklý açýlardan bakma yete-

neði kazanýlmasýna da imkân tanýyor.” 
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Farklý sektörlerde çalýþmak

aslýnda farklý bakýþ açýlarý

kazanmayý saðlýyor ve

deneyim kazanmada olaylarý

deðerlendirirken farklý

açýlardan bakma yeteneði

kazanýlmasýna da imkân

tanýyor.



“DPT’nin 5 yýllýk plan

çalýþmalarý baþlamýþtý. 2000

yýlýydý zannedersem. Orada

Edip Tahincioðlu ile beraber

görev aldým. Biz þekerli

mamuller alt sektöründe plan

çalýþmalarýnda görev almýþ

olduk. Güzel bir çalýþma oldu,

ben de bu sayede sektörü

yakýndan tanýma fýrsatý

buldum. ” 

- Karaca’da çalýþtýðýnýz dönemde de Tekstil Ýþverenleri Sendikasý’nda þirketinizi

temsil ediyordunuz. Ayrýca bütün bu yýllar sürekli çalýþma hayatýna yakýn oldunuz

ve sendikalarý tanýma fýrsatý buldunuz. 

Evet, Karaca’da iken ben þirketim adýna Sendika’da Danýþma Kurulu üye-

liði görevinde bulundum. Toplu sözleþmelere yönetim kurulu üyeleri katý-

lýrdý. Danýþma Kurulu olarak da bizler belli aralýklarla bir araya gelir ve Yö-

netim Kurulu’ndan bilgi alýrdýk. Hem gidiþatý sorardýk hem de görüþlerimi-

zi, önerilerimizi bildirirdik. 

- Kent’e geldiðinizde size sendikacýlýkla ilgili çalýþmalara hemen baþla dediler mi? 

Hemen oldu. Deneyimlerimi biliyorlardý. 

- Yakup (Tahincioðlu) Bey ile ilk karþýlaþmanýz nasýl oldu? Tanýþýyor muydunuz

daha önceden? 

Benim onunla ortak arkadaþýmýz vardý: Avukat Haluk Erdem ayný zaman-

da Karaca’nýn da hukuk müþavirliðini yapýyordu. Biz kendisiyle 1981 yýlýn-

dan beri tanýþýrýz. Çok sevdiðim saydýðým bir insandýr. Karaca’dan ayrýlma-

ma istinaden, Haluk Bey beni Yakup Bey ve Özcan (Tahincioðlu) Bey ile ta-

nýþtýrdý. Þiþli-Bomonti’deki fabrikalarý vardý o dönemde. Orada yaptýðýmýz

görüþmede, Kent gýdada görev yapma konusunda prensiplerde anlaþtýk. Fa-

kat o sýrada Þiþli fabrikasýnýn ve Kartal’daki çikolata fabrikasýnýn Çayýro-

va’ya taþýnma projesi vardý. Þiþli fabrikasý artýk þehrin içerisinde kalmýþtý ve

fabrika olarak faaliyette bulunmanýn çeþitli sýkýntýlarý vardý. Daha fazla bü-

yüyemiyor. Çayýrova’daki fabrika büyütülmüþ, yeni binalar yapýlmýþ, bit-

mek üzereydi. Taþýnma tamamlandýktan sonra göreve baþlama konusunda

da bir karar aldýk ve ben Þiþli fabrikasý taþýnýr taþýnmaz 1999 yýlýnýn Mayýs

ayý baþýnda göreve baþladým. Yakup Bey’in o zamanlar bana vermiþ olduðu

birçok önemli görevler vardý. Bunlardan bir tanesi þirketin yeniden yapýlan-

dýrýlmasýyla ilgiliydi. Çünkü çikolata fabrikasý da taþýndý, üç fabrika bir ara-

ya geldi; yönetim merkezi de oraya taþýndý. Yakup Bey bu görevi verdi ba-

na ve biz þirkette hem o yeni yapýyý oluþturduk, ayrýca kurumsal bir þirkete

Sendikayý ayaða kaldýrmak 
yeni üye kazanmakla olur
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dönüþmek için çalýþmalar yaptýk. Yani aile þirketinden kurumsal bir þirkete

dönüþmenin adýmlarýný attýk. Yakup Bey bana ayrýca bir görev daha verdi:

DPT’nin 5 yýllýk plan çalýþmalarý baþlamýþtý. 2000 yýlýydý zannedersem.

Orada Edip Tahincioðlu ile beraber görev aldým. Biz þekerli mamuller alt

sektöründe plan çalýþmalarýnda görev almýþ olduk. Güzel bir çalýþma oldu,

ben de bu sayede sektörü yakýndan tanýma fýrsatý buldum. 

- Kimler katýlýyordu? 

Biz Þekerli Mamül Sanayicileri Derneði olarak katýldýk; bir görev bölümü

yaptýk ve o görev bölümünde de bize düþen görevleri yaptýk. Sakýz, çikola-

ta, kakaolu ürünler, helva, lokum, þeker vs... Bizim araþtýrma konumuz

buydu. Bu konuda 5 yýllýk plan çalýþmalarýný tamamladýk. Gerçekten benim

açýmdan da çok büyük bir deneyim oldu.

- Sektörün dýþarýdan gelen yeni bir ferdi olarak en garibinize giden durum neydi

sektörle ilgili? 

Sektörün küçük aile iþletmelerinden oluþmasý, kayýt dýþýnýn yaygýn olmasý,

küçük iþletmelerin çok yaygýn olmasý, büyük teknoloji ve kapasitelerle çalý-

þan firmalarýn az olmasý dikkatimi çekti. Gýda sektörünün halen yapýsý böy-

ledir. Bir de Yakup Bey’in bana verdiði ve bir ara birlikte çalýþtýðýmýz bir gö-

rev de firmayý dýþarýda muhtelif kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnda temsil

görevi oldu. Sanayi odalarýnda görev almamý arzu etti. Dedi ki: “Bir de Gý-

da Ýþverenleri Sendikasý var, ben orada uzun yýllar görev yaptým ama artýk

kendimi emekliye ayýrmak istiyorum. Benim yerime bu sendikada senin gö-

rev almaný arzu ediyorum.” 

- Daha önce bilginiz var mýydý TÜGÝS ile ilgili? 

Hiçbir bilgim yoktu. Ýsmini duymuþtum ama ben MESS’i çok yakýndan

bilirdim.  MESS’in üyesiydik Çelik Halat olarak. Karaca’dan dolayý da Teks-

til Ýþverenleri Sendikasý’ný tanýdým. Tabii sendikacýlýðý, toplu sözleþmelerin

ne olduðunu biliyorum. O konular benim çalýþma hayatýmýn parçalarý oldu. 

“Sektörün küçük aile

iþletmelerinden oluþmasý,

kayýt dýþýnýn yaygýn

olmasý, küçük iþletmelerin

çok yaygýn olmasý, büyük

teknoloji ve kapasitelerle

çalýþan firmalarýn az

olmasý dikkatimi çekti.

Gýda sektörünün halen

yapýsý böyledir.”



- Esasýnda sizin sendika ile þirket olarak sorununuz pek çýkmadý deðil mi? Ýþyerle-

rinizde grev olmadý sanýrým? 

Ufak tefek münferit olaylarý ayrý tutarsak bir sorunumuz olmadý. Grev ol-

madan biz bu günlere kadar geldik.  

- Peki, sendikaya geldiðinizde, göreve baþladýðýnýz dönemde sendikanýn gündemi neydi? 

Ayrýlmalar olmuþ ben gelmeden önce. Bir de yabancý þirketlerin durumu

var. Sabancý’nýn Marsa þirketi ile yabancýlar yollarýný ayýrdýlar. Ýliþkiler ko-

puyor zayýflýyor zaman içerisinde. Büyük þirketlerle, ayrýlanlarla ve yeni

üyelerle iliþkileri yönetecek bu iþi yapacak kimse yok.  Ben veya bir de Car-

gill’den Füsun Haným vardý ama onun da farklý görevleri bulunuyordu.

Þimdi ben bunlarý anlattým Yakup Bey’e, bilgi veriyorum toplantýlara katýl-

dýkça. Onun da görüþlerini tavsiyelerini alýyorum. Yeni üye kazandýrmanýn

yolundan geçiyor sendikayý ayaða kaldýrmak. Baþka bir þey yok. Üye olma-

yýnca, aidat olmayýnca ne yapacaksýnýz? Hiçbir þey yapamazsýnýz. Bunun

üzerine o dönemde ben bu görevi üstlendim sendika adýna ve yeni üye ka-

zanýlmasý için çeþitli faaliyetlere baþladým. 

- Bu sizin talebinizle mi oldu, yönetim kurulu kararýyla mý oldu? 

Yönetim kurulu kararýyla oldu. En yeni üye, en heyecanlý olur. Ve ben yö-

netim kurulu adýna çeþitli Sendika’yý tanýtma faaliyetlerine ve üyeliðe davet

etme çalýþmalarýna baþladým. 

- Nasýl bir strateji izlediniz?

Önemli olan fazla üyeden ziyade gerçekten sendikaya maddi manevi güç

verebilecek az sayýda ama saðlam üye yani sektörün büyükleri ve liderlerini

aramýza alarak sendikayý ayaða kaldýrmaktý. Halen de bu stratejiyi izliyoruz. 

- Mutlaka ilk düþündüðünüz isimler vardý? 

Eski üyeleri kazanmak vardý birincisi. Dolayýsýyla Ülker’i, Eti’yi kazanmak.

“Ýþveren sendikasý olmak

baþka, iþçi sendikasý olmak

baþka þekilde zordur. Ýþçi

sendikasý, iþçinin menfaatine

verebileceðine inanan ama

iþverenin de verebileceðini

teklif ederse doðrudur. Ýþveren

sendikacýlýðý daha rahattýr.”
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Bunun gibi baþka firmalar da var. Ýkincisi uluslararasý firmalarý da yanýmýza

çekmekti. Yani gýdada önde gelen Nestle gibi, Unilever gibi firmalar… Be-

nim hedefim bunlar oldu yani Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancý fir-

malarý. 

- Unilever ve Nestle halen üyeniz deðil? 

Deðil. Þöyle bir çalýþma yaptým: Türkiye’nin önde gelen firmalarýný

ÞEMAD vasýtasýyla tanýmýþtým ama ben ÞEMAD’ýn yönetim kurulu üyesi

deðildim o zamanlar. Þu anda üyesiyim. Edip Tahincioðlu üyesiydi. Bu ara-

da bir de Þekerli Mamül Sanayicileri ÞMS isminde bir þirket kuruldu. 20 ta-

ne ortaðý vardý. Bu, özelleþtirmelerden þeker fabrikasý almak amacýyla kuru-

lan bir þirketti. 20 tane þeker kullanan üreticisi var. Bunlarýn arasýnda Eti de

var, Ülker de var. Sektörün önde gelen firmalarý var. Ben de Tahincioðlu

Holding’i temsilen orada Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapýyordum.

Biz þirket olarak da sýk sýk bir araya geliyorduk. O sayede ben sektörün

temsilcileri ile tanýþma fýrsatý buldum ve onlarý üyeliðe davet ettim. 

- Zaten bunlarýn mesleki örgütleri, odalarý, dernekleri var. Niye sendikaya gelsinler?

Ben de þunu söyledim: Bakýn TÜGÝS yasayla kurulmuþ bir kurum ve

TÝSK gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarýnýn bir üyesi. TÝSK çok önem-

li bir kuruluþtur. TÜGÝS bunun desteðini alan bir sendika dolayýsýyla eðer

biz sektör olarak sorunlarýmýzý çözmek istiyorsak, özellikle çalýþma hayatýy-

la ilgili ve gýda sektörüyle ilgili burayý bir önemli bir güç olarak kullanma-

mýz gerekiyor. Bu bizim için bir fýrsat, ortada duruyor. Kullanmamak sek-

törün ayýbý olur, hatasý olur. 

- Ýlk olarak cevap nereden geldi? 

Toplu olarak geldi. Ülker, Eti, Birol (Altýnkýlýçlar) Bey’in firmasý Altýnký-

lýçlar; ondan sonra Elit Çikolata ve bunun yanýnda birkaç firma daha ayný

anda üye oldular. Bir akþam hep beraber bir yemek yedik, ben orada anlat-

tým olaylarý Tanýl (Küçük) Bey de gelmiþti. Biz aþaðý yukarý 8-10 firma tem-

silcisi bir araya geldik. Ve o yemekten sonra da üyelik kararlarý alýndý. Aka-

“TÜGÝS yasayla kurulmuþ

bir kurum ve TÝSK gibi

Türkiye’nin önde gelen

kurumlarýnýn bir üyesi. TÝSK
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biz sektör olarak sorunlarýmýzý

çözmek istiyorsak, özellikle

çalýþma hayatýyla ilgili ve

gýda sektörüyle ilgili burayý

bir önemli bir güç olarak

kullanmamýz gerekiyor.”



binde de genel kurul vardý. Genel kurul yapýldý ve yeni bir yönetim kurulu

göreve baþladý. 

- Peki, Nestle, Unilever niye kabul etmedi?  

Þöyle anlatayým. Nestle’yi ziyarete gittim ben. Görüþtüðüm kiþi de Ku-

rumsal Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ahter Kutadgu idi.

ÞEMAD’a yeni üye olmuþlardý. Üyeliðe davet edince “Bizim YASED’de gý-

da çalýþma gurubumuz var. Ben sizi davet edeyim, grup toplantýsýnda taný-

týn ve üyeliðe davet edin” dedi. YASED’i yakýndan tanýma fýrsatý buldum.

O sýrada hakikaten çok önemli yabancý kuruluþlar vardý. Coca-Cola, Unile-

ver, Pepsi gibi... Hepsi oradaydý. Onlara anlattým, gerekçelerini anlattým.

Uluslararasý firmalarda karar almak, özellikle bir kuruluþa üye olmak Türk

firmasý kadar kolay olmuyor. Hele sendika ise çekingenlik oluþuyor. Ama sý-

cak karþýladýlar, en azýndan iþbirliði içerisinde olmamýz gerektiði, yararlý ola-

caðý düþünüldü. 

- Ýlk göreve baþladýktan yönetimin deðiþmesine kadar süreçte sendikada önemli so-

runlar çýktý mý?  

Sendika zaten o dönemlerde  grup toplu iþ sözleþmesi deðil ferdi olarak  iþ

sözleþmesi yapýyordu. Ve bahsettiðim gibi pek fazla üyesi de olmadýðý için o

firmalar da -Cargill, Kent Gýda gibi- toplu iþ sözleþmelerini kendileri yapý-

yordu. Þekil olarak yine sendika üzerinden geçiyor ama fiilen müzakereyi

yapan þirketler oluyordu. 

- 10 yýlda kaç üye kazandýnýz?  

Kazanýldý. Mesela son iki yýlda Ýcra Kurulu, Yürütme Kurulu olarak Ban-

vit’e  gittik, Yaþar Holding’e gittik. Banvit, Türkiye’nin en önemli kuruluþ-

larýnda birisi ve üyemiz oldu. Ondan sonra Pýnar Et, Uno üyemiz oldu. Mar-

sa tekrar üyemiz oldu. Aktif olarak 40’ýn üzerinde üyemiz oldu. Belli bir bü-

yüklüðü hedeflediðimiz o günkü koþullarda üye sayýsýný aþaðý yukarý yaka-

ladýk. Mevcut üyelerimizle gerekli çalýþmalarýmýzý yapacaðýz ama potansiyel

olarak bir o kadar daha yani 100’e doðru gitmemiz iyi olur. 

“son iki yýlda Ýcra Kurulu,

Yürütme Kurulu olarak

Banvit’e  gittik, Yaþar

Holding’e gittik. Banvit,

Türkiye’nin en önemli
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- Bu dönemde, üye kaybederken veya alýrken komik, dramatik olaylar yaþadýnýz mý? 

Ýsteðimizle ayrýlmalarýn dýþýnda kendi isteðiyle ayrýlan bir tek Marsa oldu. O

da kendi koþullarýndan kaynaklanan ama onun dýþýnda ben memnun deðilim

ya da þu nedenden dolayý ben ayrýlmak istiyorum, diyen bir firma çýkmadý.

- TÜGÝS olarak yeni dönemde üniversitelerle de diyaloga geçtiniz. Ýlgi var mý?

Biz üniversite ile sendikanýn iþbirliði çalýþmalarý da somut hale getirmek

istiyoruz. Görüþmelerimiz hâlâ devam ediyor. Üniversiteleri hep ziyaret edi-

yoruz. Geçenlerde de en son Ýzmir’e gittik. Ayrýca Ege Üniversitesi’ni de zi-

yaret ettik. En eski gýda fakültelerinden biri Ege’dedir. Orada hocalarýmýz-

la oturduk konuþtuk “iþbirliklerimiz neler olabilir” diye, onlarý da planladýk.

Þimdi böyle üniversite ayaðý çalýþmalarýmýz da var. Ama bunun öncesinde

iki sene evvel arama konferansý yaptýk Þile’de bir hafta sonu.  

- Konu neydi? 

Konu TÜGÝS’in vizyonu misyonu ve hedefleri neler olmalýdýr?  Sonuç þu:

Türkiye’de sivil toplum kuruluþlarýnýn önemi artýyor. TÜGÝS’de TÝSK’e

baðlý çok önemli bir kuruluþtur, imkânlarý olan ve kamuoyunca bilinen

önemli bir kuruluþtur. Dolayýsýyla gýda sektörünün geliþmesinde önemli bir

rolü olmalýdýr, olabilir. Bunun için de yapmasý gereken faaliyetler þunlar

þunlardýr diye belirledik. Bu faaliyetlerden bir tanesi tabii ki üniversitelerle

iþbirliði içersinde olmak, kamuoyunu doðru bilgilendirmekti. Biliyorsunuz

gýda ile ilgili özellikle TV’lerde çok yanlýþ açýklamalar da yapýlýyor. Herkes

tartýþýyor birbirleriyle ve doðruyu öðrenemiyor kamuoyu; halký yanlýþ bilgi-

lendirme de var. Bizim orada Ýþverenler Sendikasý olarak doðrularý anlatma

konusunda bir görevimizin de olduðunu düþünüyoruz. Ayrýca Tarým Bakan-

lýðý ile çok yakýn iþbirliði içinde olarak sektörün sorunlarýný iletmek Bakan-

lýða ve bunlarýn çözümüne yönelik de çalýþmalar yapmak. 

“Biliyorsunuz gýda ile ilgili

özellikle TV’lerde çok yanlýþ

açýklamalar da yapýlýyor.

Herkes tartýþýyor birbirleriyle

ve doðruyu öðrenemiyor

kamuoyu; halký yanlýþ

bilgilendirme de var. Bizim

orada Ýþverenler Sendikasý

olarak doðrularý anlatma
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olduðunu düþünüyoruz.”



“Bugün geldiðimiz noktaya

baktýðýmýz zaman iþçi

sendikalarý da bir numaralý

konunun “iþ güvenliði”

olduðunu anladýlar. Bugün

iþletmelerimiz varsa, ayakta

duruyorsa bizim iþimiz

garantidir. Ýþçi sendikalarý

da bu anlayýþa geldi.”

- Peki, sendikacýlýk nereye gidiyor? 

Sendikacýlýk eskiden çok kötü anlaþýlýyordu. Özellikle 70’li 80’li yýllarda

ve çok yanlýþ uygulamalara neden oldu; hatta 90’lý yýllarýn baþlarýnda. 

- O zaman aðalar vardý. 

Evet, öyle görülüyordu. Ben size Karaca’daki dönemden bir anýmý anlata-

yým: Sendikacýlýðýn yanlýþ anlaþýldýðý ve yanlýþ uygulandýðý bir dönemdi.

Grev olmasýn, üyelerimiz maðdur olmasýn diye. Tekstil iþ kolunda  bir top-

lu iþ sözleþmesi imzalandý. Tekstil-Ýþverenleri Sendikasý iþçinin teklifini ka-

bul etti. Fakat biz hatýrlatma da yaptýk: “Verilenle iþletmelerin ayakta kal-

masý mümkün deðildir. Bundan siz zararlý çýkarsýnýz.” diye de ikaz ettik. Bu

toplu iþ sözleþmesi yapýlmadan önce iþçi sendikasýna baðlý iþçi sayýsý 100

bindi. Toplu iþ sözleþmesiyle ücret artýþý yüzde 323 veya 326 öyle bir rakam

oldu. Ve daha sonra üye sayýsý 50 bine düþtü. 

Biz sendikaya söylemiþtik. Daha sonra dedik ki: “Siz bu toplu iþ

sözleþmesini yapmakla üyenize hizmet mi verdiniz yoksa zarar mý, takdirini

size býrakýyoruz.” Benzer oranlarda farklý sektörle de sözleþmeler imzalandý:

Lastik iþ kolunda, kimyada anormal derecede yüksek oranlarda ama bugün

geldiðimiz noktaya baktýðýmýz zaman iþçi sendikalarý da bir numaralý konu-

nun “iþ güvenliði” olduðunu anladýlar. Bugün iþletmelerimiz varsa, ayakta

duruyorsa bizim iþimiz garantidir. Ýþçi sendikalarý da bu anlayýþa geldi. 

- Dünyada gýda yeni bir eðilim, çok güçlü bir dalga halinde tekrar önemini kaza-

nýyor.  TÜGÝS’in bu noktada çok daha ciddi bir rol oynama iddiasý var mý? 

Ben de bunu söyleyecektim. Sanayi Bakaný Zafer Çaðlayan olduðu dö-

nemde, uluslararasý firma temsilcilerini bir çalýþtaya davet etti. Arama kon-

feransýnýn konusu “Türkiye’nin sanayi ve ticaret politikalarý ne olmalýdýr?”

olarak seçilmiþti. Biz aþaðý yukarý 60 tane firma temsilcisi katýldý. “Ýþte ora-

da sonuç olarak þu çýktý: Türkiye’nin geleceði 2 sektörde yatýyor. Enerji ve

gýda. 

Dünyadaki trendlere baktýðýmýzda da Türkiye’nin imkanlarýna baktýðýmýz

zaman da tarým, hayvancýlýk, su ürünleri ve bunlara entegre olmuþ gýda sek-

törünün çok önemli olduðunu ve Türkiye’nin bu alanda potansiyeli olduðu-

Gýdanýn önemi dünyada artýyor
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nu gördük. Çünkü dünyada gýda üretimi þu anda aslýnda toplam talebi kar-

þýlayacak durumda ama daðýlýmdaki adaletsizlikten dolayý bazý ülkeler þiþ-

manlýyor, obez hastalýðýna yakalanýyor; bazý ülkelerde de Dünya Gýda Teþ-

kilatý’nýn verilerine göre 1 milyar civarýnda insan açlýk sýnýrýnýn altýnda ya-

þýyor. Çocuklarýmýza et, süt, yumurtayý yeterince tükettiremezsek o zaman

saðlýklý bir nesil yetiþtirebilir miyiz? 

- Yani sendika ve diðer mesleki örgütler bir sorumluluk yüklenmek zorundalar? 

Burada sendikanýn vizyonu da çýkýyor ortaya. Türkiye’nin geleceðini gü-

vence altýna almak istiyorsak Türk haklýnýn saðlýklý beslenmesini, özellikle

çocuklarýn saðlýklý beslenmesini temin etmek zorundayýz.
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Emekli Asker, Avukat



Ekrem Yücesoy, iyi bir subaydý. Uzun bir dönem askeriyede görev yaptý.

Orduda yüzbaþýyken Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ancak mesleki çalýþmalara

fýrsatý olmadý. 

Ekrem Bey’in farklý alanlara olan ilgisinin öncesi de vardý. Teðmen olduðu

dönemde Boðaziçi Üniversitesi’ne girip mühendislik eðitimine baþlamýþtý.

Ancak 27 Mayýs Darbesi ile orduda tasarrufa gidiliyor ve kýþlaya geri dön-

mek zorunda kalýyordu. 

Tank tabur komutanlýðýna kadar yükseldi. 1973 yýlýnda askeri iþ müfetti-

þi sýnavýna girip kazandý. Ýþ dünyasý ile tanýþmasý ve çalýþmasý bu dönemden

sonra oldu. 

Aslýnda askeriyenin özel iþ yerleri ve kiþilerle iliþkileri yoðundu. Ýþ ve Ýþçi

Münasebetleri Þube Müdürlüðü yaptý. Silahlý Kuvvetler’in iþ yerleriyle ilgi-

li bütün sorunlarda onunla birlikte dört hukukçu subay görevliydi.

Bir dönem Baðdat’a özel bir görevle gitti. Dönüþte iþçi sorunlarýyla ilgili

olarak Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri’nde müfettiþlik yapmaya baþladý.

Özellikle Deniz Kuvvetleri’nde tersanelerde bir sürü iþçi istihdam edili-

yordu. Jandarma’nýn dikimevleri vardý. Bütün komutanlýklarýn tamir fabri-

kalarý bulunuyordu. Onun baþladýðý dönemde ordunun 42 bin iþçisi vardý.   

Bu dönemde iþçilerle yoðun iliþkileri sebebiyle, iþ hukukunda uzmanlaþma

fýrsatý buldu. Sadece belli bir komutanlýk ve kýþlada deðil, bütün Türki-

ye’deki askeri iþyerleri ve çalýþanlarýyla ilgili sorunlar için sürekli gezmesi ge-

rekiyordu. Fazla gezme ve dolaþma sebebiyle 1979 yýlýnda eþi, onun ordu-

dan ayrýlmasýný istedi. 

Zaten emekliliði de gelmiþti. Askeriyeden ayrýlýp avukatlýk yapmaya baþ-

ladý. Uzmanlýðý sebebiyle mahkemelere bilirkiþi olarak davet ediliyordu. Bi-

lirkiþilikten sonra Ekrem Bey’e arabuluculuk görevleri de verildi. 

Bu görevleri sebebiyle 1981 yýlýnda Ülker’in bir davasýnda taraf oldu.  Ül-

ker yöneticileriyle tanýþmasý da bu dönemde oldu. Daha sonralarý Ulaþtýrma

Tank komutanlýðýndan avukatlýða

Orduda yüzbaþýyken Hukuk
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Bakanlýðý da yapmýþ olan Yaþar Topçu, o dönemde Ülker’in avukatýydý. Ek-

rem Bey, Ülker aleyhine bir dava açtý ve kazandý.  Kararý icraya koydu ve

parasýný da tahsil etti. 

Olayýn seyrini Ekrem Bey’in ifadelerinden dinleyelim: “Parayý aldýktan bir

gün sonra iþçi bana geldi, dedi ki: ‘Mahkeme kararýný bana verir misin?’

Tuttum verdim. Bir iþçi adýna açmýþtým.  Ýþyerine 10 dakika geç gelmiþ ve

bu sebeple iþten atýlmýþ. Yaþar Topçu’nun o tarihte böyle uygulamasý var.

Maharete gerek olmayan bir davaydý. Kazandým, parayý aldým. Ýþçi mahke-

me kararýný aldýktan bir-iki gün sonra elinde bir mektupla geri geldi. Diyor

ki: ‘Beyefendi, buyurun gelin paranýzý alýn’. Ben iþçiye kýzdým: ‘Bu nedir, biz

hýrsýz mýyýz? Beni kullanarak iþyerini mi dolandýrýyorsun. Eðer öyleyse val-

lahi de, billahi de fabrikanýn ortasýnda seni döveceðim. Nerede bu fabrika?

Hadi gidelim.’ dedim. O zaman fabrikanýn yerini de bilmiyorum. Anka-

ra’da Çankýrý yolundaymýþ. Gittik, beni toplantý odasýna aldýlar. Yaþar Top-

çu da oradaydý. ‘Fabrika sahibi altý ayda bir geliyor.’ demiþlerdi bana. Ýçeri-

dekilerin kim olduðunu bilmiyorum. Mektubu uzattým. ‘Buyurun muhase-

beye, parayý tahsil edin.’ dediler. Ben de kýzdým. ‘Ben paramý aldým, bu na-

sýl iþtir. Siz böyle yaparsanýz fabrikayý batýrýrsýnýz.’ dedim. Meðerse içeride-

kilerin biri Sabri Bey’miþ. ‘Evet, öyle...’ dedi Sabri Bey. Yaþar Topçu ‘sus’ iþa-

reti yapýyor. Bazý olaylar olmuþ, bir-iki yönetici ile bir avukatý da iþten çý-

karmýþlar sanýrým. Sonra öðrendim bunu. Bu toplantý da o sebeple yapýlmýþ.

Sonra ekledim: ‘Bu adam benim ismimi kullanarak ikinci kere para almaya

kalkmýþsa, söz verdim bunu döveceðim.’ ‘Yok...’ dediler, ‘Senin ismini kul-

lanmadý.’ Bana bir kutu bisküvi vermeye çalýþtýlar. ‘Hem sizi fýrçaladým,

hem bisküvinizi mi alacaðým.’ dedim. Israr ettiler; kýrmamak için aldým,

gittim. Oranýn genel müdürlüðüne bakan Hilmi Bey beni aradý; ‘Patronu-

muzun ricasý var, avukatýmýz olur musunuz?’ ‘Peki, Yaþar Bey ne olacak?’

dedim. ‘Yaþar Bey bizden ayrýldý.’ dedi. Yani benim Ülker’e giriþim ne tor-

pil ne de baþka þeyle oldu. Ne beni kimse tanýyor, ne de ben kimseyi taný-

yordum.” 

Ekrem Yücesoy, avukatlýða devam etti ve TÜGÝS’in de vekilliðini yürü-

tmeye baþladý. 
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“Deðirmencilerin þikâyeti

þuydu: “Bu sendikayý büyük

þirketler yönetiyor, sen de

onlarýn istediði gibi

yapýyorsun. Kazanamýyoruz,

krizdeyiz. Bize sýfýr zam veya

çok az zam yapýn.” 

- Sendikayla iliþkileriniz nasýl baþladý?

Zannedersem sene 1983’tü. Ömer Faruk Berksan beni aradý: “Görüþebilir

miyiz?” dedi. Otelde beni bekliyordu. Bu arada bir-iki toplu sözleþme gö-

rüþmesine katýlmýþtým. Sendikalar yeniden faaliyete baþlamýþtý. Mücadeleler

devam ediyordu. “Bizim iþveren sendikasýna seni almak istiyoruz, bizi kýr-

mazsýnýz umarým.” dedi. “Ne yapacaðým?” dedim. “Ýzmir’de Cem Baþerler

diye avukat arkadaþ var. Ýzmir Bölgesi’ne bakýyor, sen de Ankara Bölgesi’ne

bakarsýn, hem de bizim buradaki toplu sözleþmelerimize katýlýrsýn.” dedi.

Kabul ettim. Gýda Ýþveren Sendikasý’na yönetim kurulu kararýyla beni aldý-

lar.  

- Haliyle bundan önce sizin 15 senelik bir çalýþma hayatý deneyiminiz var. 

Tabii tabii… Benim arkadaþlara nazaran deðiþik bir deneyimim oldu. Gir-

diðimde beþ avukat olduk. Bir tanesi Genel Sekreter Oðuz Bey’di. Doðan

Alnar, Sema Serçe diðeri de Ýzmir’deki Cem Bey’di. Ýþveren Sendikasý’nýn da

yüzden fazla üyesi vardý. Bildiðim kadarýyla o tarihte geliri de iyiydi.   Mü-

zakereler yapýlýyor, sözleþmeler imzalanýyor ama deðirmenciler bir türlü

bunlardan memnun kalmýyorlardý. Baþkan Nazým Düzenli Bey de deðir-

menci. Onlarla iliþkileri iyiydi. Onlarýn nazý geçtiði için deðirmenciler de

onu sýkýþtýrýyor. Bunun sonucu olarak deðirmencilerle sýkýntýlar baþladý. On-

larýn þikâyeti þuydu: “Bu sendikayý büyük þirketler yönetiyor, sen de onla-

rýn istediði gibi yapýyorsun. Kazanamýyoruz, krizdeyiz. Bize sýfýr zam veya

çok az zam yapýn.” mücadelesi baþladý.  

- Hangi yýlda oldu bu?

Tam söyleyemeyeceðim ama 1989-1991 arasý Ýmren Aykut’un Çalýþma

Bakaný olduðu yýllardý. Baþbakan da Mesut Yýlmaz’dý.  Ýstanbul’da bir top-

lantý yapýldý. Deðirmenciler, “Bize Ülker’le, Kent’le, Turyað’la grup sözleþ-

mesi yap.” dediler.  Ýleri-geri bir sürü þey de konuþuldu. Nazým Bey de söz

verdi: “Evet.” dedi.  Bu sefer deðirmencilerin ileri gelenlerinden bir tanesi:

“Biz kabul etmedikçe hiçbir sözleþme imzalanmayacak. Grup sözleþmesi

imzalanmayacak.” dedi. Buna da “Tamam.” dedi. Grup sözleþmesini çýkara-

TÜGÝS’e büyük darbe



Ekrem Yücesoy

195

caðýz, herkes kabul etmedikçe bu sözleþme imzalanmayacak. Biz müzakere-

lere girdik. O zamanki kanuna göre, herhangi bir iþveren üyelikten istifa et-

tiði takdirde üç ay sonra üyeliði düþebiliyordu. Nikâh akdinin düþmesi gi-

bi… Sizi önemli derecede sendika baðlýyor.  Bana bir konuda talimat verdi-

ler: “Bakanlýktan grup sözleþmesi yapýlabileceðine dair bir yazý alabilirsin.”

Aldým yazýyý, toplantýya girdim. Büyük þirketler zamma razý geldiler. Uzun

mücadeleler sonunda oldu. Nazým Bey dedi ki: “Ben söz verdim, karar al-

dýk. Bütün iþyerleri kabul etmedikçe ben bu sözleþmeyi imzalamam.”  Kim

kabul etmedi? Antep’te iki tane deðirmen... Bir tanesinde yedi-sekiz kiþi,

diðerinde on-on iki kiþi çalýþýyor. “Biz zarardayýz, bu zammý kabul etmiyo-

ruz.” diyorlar. Sendika da grev kararýný aldý. Bütün gýda iþkolu batacak, felç

olacak. Büyük fabrikalar var, ihracat yapanlar var. Ýþveren Sendikasý’ný ikna

edemiyorum. “Ýstifa edin.” diyorlar. Ýstifa ederseniz edin, bu üç ay sonra ge-

çerli. Bu süre içinde grev devam edecek. Bu sefer çýkmaza girdi. Çýkmaza

girince olay Bakan’a intikal etti.

- Ýmren Aykut devreye girdi demek.

Ve bizleri toplantýya çaðýrdý. Tuna Caddesi’nde bir yerleri vardý, oraya da-

vet etti. Bakan bir saate yakýn bizi ikna etmeye çalýþtý. Nazým Bey diyor ki:

“Ben imzalamam.” Ýþçi sendikasý da diyor ki: “Ýmzalamazsan Ülker’de,

Kent’te, Turyað’da grevi devam ettireceðim.” Zaten ilan etmiþti grevi. Dý-

þarýda tartýþýyoruz. Sabri Bey var, Yakup Tahincioðlu var, sendikacýlar var.

Sabri Bey diyor ki: “Benim binlerce iþçim var, þu kadar fabrikam var. Gazi-

antep’teki yedi iþçi iþin nasýl bu grevi kabul ederim. Bu ücreti kabul ediyo-

rum, ettiðim halde nasýl greve giderim. Sen bunu nasýl götürürsün.” Nazým

Bey, “Prensip bu; karar bu ben bunu deðiþtiremem.” dedi. “Ben gidip im-

zalayacaðým.” “Ýmzalayamazsýn, yetkin yok.” Bu sefer ben dedim ki: “Ýzin

verirseniz ben bu iþi çözerim.” Sendikanýn bende bir yetkisi var zaten. “Tek

baþýna sözleþmeleri imzalamaya, anlaþma yapmaya yetkili” diye birkaç arka-

daþa yetki verilmiþti. Onlarýn bana yapabileceði tek bir þey var: Sendikadan

atmak. Ama atýlmýþ vekâlet geçerli. “Ben imzalayacaðým, onlar beni iþten

atsýn.” Yakup Bey, benim ortaokulda beraber okuduðum bir arkadaþýmdýr.

O Mardinli, ben de Mardinliyim. Yakup Bey dedi ki: Ben kabul etmiyorum.

Bizim çözemediðimizi Ekrem’in sýrtýna mý yükleyeceðiz?” Böyle bir yükü

“Nazým Bey dedi ki: “Ben

söz verdim, karar aldýk.

Bütün iþyerleri kabul

etmedikçe ben bu sözleþmeyi

imzalamam.”  Kim kabul

etmedi? Antep’te iki tane

deðirmen... Bir tanesinde

yedi-sekiz kiþi, diðerinde

on-on iki kiþi çalýþýyor.

Bütün gýda iþkolu batacak,

felç olacak.”



ben kabul etmiyorum. Böyle bir jest yaptý. Çok da sevdiðim biridir. “Niye

bizim adýmýza sorumluluk yüklensin?” manasýnda söyledi. Sabri Bey de, “O

zaman gel, biz gidelim þu sözleþmeyi yapalým.” dedi. Ben de bana verilen

yetkiye istinaden, Ülker’in sözleþmesini sendikaya gidip imzaladým. Ül-

ker’den sonra diðerleri de imzaladý ama Turyað, Ülker gibi pek çok þirket

TÜGÝS’ten ayrýldý. Ayrýlma TÜGÝS’e çok büyük bir darbe oldu. Zaten de-

ðirmencilerden para alýnmýyordu. Orayý yaþatan daha ziyade büyük þirket-

lerdi. O tarihten sonra da yýkým baþladý. Gerileme baþlayýnca zamanla per-

soneli çýkarmaya baþladýlar.

- Bunun için bir tedbir alýnmadý mý? Yeni üyeler alalým, aidatlarý toplayalým gibi

O dönemde o kadar büyük bir itibar kaybý yaþandý ki... Þimdi Selçuk (Ma-

ruflu) Bey üye toplamak için gidiyor. 

- Gýda iþverenlerinden o dönemde anýlarýnýzda yer eden ilginç kiþiler var mýydý? 

Gýdada en büyük iþveren Ülker’dir. Ülker’in avukatýydým, halen de devam

ediyor görevim. Ülker’in bu olayý hazmetmesi mümkün deðildi. 

- Sendikal faaliyetler sebebiyle gýda iþ kolunda baþarýlý olmuþ, ilginç iþler yapmýþ

iþadamlarýndan tanýdýklarýnýz oldu mu?  

Gidiyorsunuz bir toplu sözleþmeye, karþý taraf bir ücret istiyor; o kadar dü-

þük bir fark var ki arada yine de korkunç bir mücadele veriliyor. Vermemek

için bu kadar zammý, eklememek için direniyor. Müzakerelere sigara veya

ihtiyaç için ara veriyoruz. Öbür odada bir konuþma oluyor. Futbol seyredi-

yoruz yan salonda. Ýþçinin beþ lirasýný vermeyenler, “Ya þu futbolcuyu 5 mil-

yon dolar verelim de alalým.” diye konuþuyorlar. 

- Ýþçi sendikasý yöneticileri bu muhabbeti duyuyor muydu?

Tabii ki duymuyordu. Kiþisel olduðu için eleþtiri mahiyetinde olsun iste-

miyorum. Gerçekten çok ilginç hikâyeler, anýlar var…

“Bana verilen yetkiye

istinaden, Ülker’in

sözleþmesini sendikaya gidip

imzaladým. Ülker’den sonra

diðerleri de imzaladý ama

Turyað, Ülker gibi pek çok

þirket TÜGÝS’ten ayrýldý.

Ayrýlma TÜGÝS’e çok büyük

bir darbe oldu. Zaten

deðirmencilerden para

alýnmýyordu. Orayý yaþatan

daha ziyade büyük þirketlerdi.

O tarihten sonra da yýkým

baþladý.”
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- Ýþçi sendikasý tarafýnda ilginç talepler oluyor muydu?

Evet, iþçi tarafýnda da bir sürü komiklikler oluyordu. Bir tane anlatayým:

Hak Ýþ’e baðlý Öz Gýda Ýþ’le bir iþyerinde anlaþamadýk. Anlaþamayýnca grev

kararý aldýlar. Ülker’le ilgili bir karardý. Grev kararý aldýlar, ilan ettiler.

Önemli siyasetçiler de onlara destek verdi. Çok yüksek ücret istiyorlar. Ver-

meye imkânýmýz yok. Grev kararý aldýlar ve uygulamasýna geçtiler. Yýlý ha-

týrlamýyorum, yanlýþlýk olabilir. Kanunda bir hüküm var. Kanun diyor ki:

“Toplu sözleþme görüþmeleri bittikten, resmi arabulucu raporunu tamamla-

dýktan sonra 6 gün iþ günü geçecek ve grev kararý alacak. Grev kararýný da

iki ay içerisinde fiiliyata koyacak. Ýþleme koymadan 6 iþ günü önce de iþve-

rene haber verecek þu tarihte greve baþlatacaðým.” diye. Bu tarihlere uyul-

mamasý halinde yapýlan grev, kanunsuz grev oluyor. 60 günlük müzakere

süreci bitti, resmi arabulucu raporunu tamamladý, 6 iþ günü sonra karar al-

dýlar ve greve baþlayacaklarý tarihi de bize bildirdiler. Sanýrým iþveren sendi-

kasýna üyeydik o zaman. Ben her iki tarafta da bulunduðum için tam hatýr-

lamayabilirim. Bunlar greve çýkmadan bir gün önce hesapladým. Altý gün

önce haber vermeleri gerekirken pazarý da saymýþlar, hâlbuki kanun “iþgü-

nü” diyor. Dolayýsýyla beþ iþ günü önce bildirmiþ oluyorlar. Daha önce be-

nim baþýmdan bir olay geçmiþti. Kýzýlay’da milletvekillerinin devam ettik-

leri bir otel vardý: Bulvar Palas. Bulvar Palas’ta bir olay olmuþtu, grev kara-

rý ve 6 günlük iþ günü süresi ile ilgili. Ýþveren altý güne uymadýklarý için taz-

minatsýz olarak iþten attý. Bunun üzerine çalýþanlar büyük bir maðduriyete

uðradý. 20-25 senelik iþçiler haklarýný alamadý. Yargýtay bununla ilgili bir

karar verdi. Sen iþçileri atabilirsin ama grevin kanunsuz olduðunu bildirmek

mecburiyetindesin. Onun için tazminat ödeyeceksin. Bulvar Palas bu sebep-

le uzun süre kapalý kaldý ve aðýr cezalar ödedi. Bu olayda bilirkiþilik yapmýþ-

tým, iyi bildiðim bir olaydý. Sabri Bey’e dedim ki: “Biz þunu yapalým: Bun-

lar kanunsuz bir grev yapýyorlar. Ertesi günü grev baþlayacak. Ýþçiler fabri-

kayý 17.00’te terk ediyor. Biz 16.30’da ilan edelim yaptýðýnýz kanunsuz bir

grevdir.” diye. Dolayýsýyla tazminatsýz fesih hakkýmýz doðuyor. 

- Özellikle stratejik bir saat seçmiþsiniz…

Evet, iþten ayrýlmaya yakýn bir saat belirledik. Bu arada ben noteri getir-

“Sabri Bey’e dedim ki: “Biz

þunu yapalým: Bunlar

kanunsuz bir grev yapýyorlar.

Ertesi günü grev baþlayacak.

Ýþçiler fabrikayý 17.00’te terk

ediyor. Biz 16.30’da ilan

edelim yaptýðýnýz kanunsuz

bir grevdir.” diye. Dolayýsýyla

tazminatsýz fesih hakkýmýz

doðuyor.”



dim. Bu yazý iþçilerin göreceði yer ve saatte duyuruldu. Notere tasdik ettir-

dik, bir de fotoðraflarýný çektirdik.  Ondan sonra iþçiler binip gittiler. Sen-

dika bunu duydu. Sabri Bey’i aradýlar. Sabri Bey telefona çýkmadý. Onu çok

üzdüler. Hepten telaþlandýlar. Beni aradýlar. Ne olur bir lira zam yapýn ama

bizi bu sýkýntýdan kurtarýn. Karar verildi, Sabri Bey de evine gitti. Dolayý-

sýyla yarýn siz greve baþlamazsanýz yetkiniz düþer, baþlarsanýz kanunsuz grev

yapmýþ olursunuz. O kadar çok gidip geldiler ki, Sabri Bey, “Ufak bir zam-

la git anlaþ onlarla.” dedi. Gidip anlaþtýk. 

- O dönemdeki TÜGÝS’in yöneticilerinden biraz bahseder misiniz?

Anlatayým: O tarihte Nazým Bey kontrolü tamamen eline almýþtý. Her þey

onun emriyle oluyordu. Onun haberi olmadan sinek bile uçamýyordu. Top-

lu sözleþme müzakerelerine oturuyoruz; Doðan Anlar, Sema Haným orada

avukat olarak bulunuyorlar. Müzakerenin her kelimesinde her konuda açýp

telefon ediyorlar. “Þöyle teklifleri var, þunu söylediler” falan… Dolayýsýyla

toplu sözleþme uzadýkça uzuyor. Sonunda onlara talimat vermiþ “Ne derler-

se reddedin.” diye. Bir maddeyi kabul edemiyorlar, yetkileri yok. Þimdi mil-

letvekili olan Agâh Kafkas, müzakereleri yürütürken el altýndan bana bir

not yazdý: O toplantýda Rahmetli Necati Çelik de vardý. “Öðle vakti geldi,

yemeðe gideceðiz; kýsa keselim mi?” Gizlice verdi bu notu.  Doðan (Anlar)

bunu fark eder etmez, “Ben kabul etmiyorum.” dedi. Notun ne olduðunu

daha bilmiyor. Nazým Bey kabul etmiyormuþ. “Peki, neyi kabul etmiyor-

sun?” dedik. “Ne dediyseniz dediniz, ben kabul etmiyorum!” 

- Sizde askeri bir disiplin var. Kurumsallaþma ile ilgili bir teklifiniz, çalýþmanýz ol-

madý mý? 

Sendikalarý kurumsallaþtýracak olan yönetim kuruludur ancak. Bir fikir

olacak, bir istek olacak ki adým atýlsýn. Mesela Selçuk Bey arada bana sorar:

Bir kanun teklifi geliyor, bir suretini bana gönderiyor ve “Görüþünü bildir.”

diyor. Benim burada 45 senelik bir deneyimim var. Bir görüþüm oluyor ve-

ya olmuyor. Ama o dönemde böyle bir mütalaa olamazdý. Her þey Nazým

Bey’den çýkýyor. Onun dediðinin dýþýnda hiçbir faaliyet olmuyor. Milli Pro-

düktivite Merkezi’ne seçildi. Oranýn baþkanlýðýný yaparken beri tarafla çok

“Sendikalarý

kurumsallaþtýracak olan

yönetim kuruludur ancak.

Bir fikir olacak, bir istek

olacak ki adým atýlsýn.”
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fazla ilgilenmiyordu. Sendika o þekilde bir durgunluða girdi. Doðru düzgün

bir faaliyeti olmadý.

- Ülker dýþýnda diðer gýda þirketleriyle iliþkileriniz nasýldý?

Benim ayrýca serbest avukatlýðým var. Baþka þirketlerin hatta iþçi sendika-

larýnýn da avukatlýðýný yaptým. Birçok iþverenle resmi arabuluculuk döne-

minde çok temasýmýz oldu. Resmi arabuluculuk döneminde çok ilginç kiþi

ve olaylarla karþýlaþtýk. Sendikaya rüþvet teklif edenden tutun da çok kazan-

dýðý halde bir kuruþ vermeyenler, sendikaya üye oldular diye tespit ettiði iþ-

çisini iþten atanlar da var. Bir olay anlatayým: O dönemde çok yüksek zam

istekleri vardý. Enflasyon da yüksek, iþçi sendikasý yüzde 120 zam istiyor. Ýþ-

veren “veremem, edemem” diyor. Sonra avukatýn aklýna uyarak, “Yüzde

200 zam veriyorum.” dedi. Sendikacýlar þaþýrdý. “Biz 120 istedik, sen yüzde

200 veriyorsun. Allah Razý olsun.” dediler. Tuttular imzaladýlar. Arkadan

personel müdürünü çaðýrdý. “Herkesin iþine son verin.” dedi. Kýdem tazmi-

nat tavaný bellidir. O dönemde iþe iade diye bir þey yok. Al kýdem tazmina-

týný, git.

- Sizin askeriyedeyken gýda tedarik edip de, þartlar sebebiyle kaybolup giden þirket-

ler olmuþ olabilir. Var mý böyle dikkatinizi çekenler?

En fazla bilirkiþilik yapmýþ kiþilerden biriyim. Gýda iþverenleri sendikalaþ-

mayý sevmiyor. Gerek kendisi Gýda Ýþverenler Sendikasý’na üye olmayý sev-

miyor, gerekse iþçisinin sendikalaþmasýný istemiyor. Bu bence bilgi eksikli-

ðinden kaynaklanýyor. Ýþçinin sendikalý olmasý, iþverenin aleyhine deðil. Ki-

þisel kanaatim budur. Neden? Her gün bir sorunla karþýlaþmaktansa sendi-

kayla müþterek sorunlarý çözmek daha rahat oluyor. Mesela Ülker’de iþ iliþ-

kilerini düzenleyen toplantýlar yapýlýyor. Bu toplantýlarda iþçiler kendi so-

runlarýný anlatýyorlar. Anlatýnca iþveren de onlara yardýmcý oluyor, sorunlar

çözülüyor. Toplu sözleþmedeki ücretler de zamanýnda ödendi mi, rahat bir

ortam oluþuyor. Çünkü hiç bir zaman iþçi sendikasý iþyerinin batmasýný iste-

mez. Batarsa onlar da ayný gemide, onlar da batacak. Geçen sene bir yað

fabrikasýnda müzakeleri yürüttük. Baktýk ki iþyerinde uygunsuz bir uygu-

lama var: Bir kýsým iþçiler dört ikramiye alýyor, diðerleri hiç ikramiye almý-

“Ýþçinin sendikalý olmasý,

iþverenin aleyhine deðil.

Kiþisel kanaatim budur.

Neden? Her gün bir sorunla

karþýlaþmaktansa sendikayla

müþterek sorunlarý çözmek

daha rahat oluyor.”



“Önemli olan sadece parasal

haklarý saðlamak deðil.

Olmamalý da. Kanun’un

birinci maddesinde ne diyor?

“Ýþçinin ekonomik hak ve

hukukunun geliþtirmek ve

daha ileriye götürmek, iþçi

ve iþveren arasýnda dengeyi

saðlamak.” Bu denge iki

tarafýn anlaþmasýyla

mümkündür.”

yor. Bunlarýn arasýnda büyük bir adaletsizlik var. Ýþ yargýya intikal etti mi

bir sürü sorun doðacak. Oturduk sendikayla bir formül geliþtirdik: “Ýkrami-

yeleri ikiye indirelim, bütün iþçilere iki ikramiye verelim.” dedik. Dört ikra-

miye alanlara da biraz fazla zam verdik. Dolayýsýyla herkes iki ikramiye ile

yetindi. Sendika olmasaydý nasýl çözecektiniz bunu. Zaten sendika olmadý-

ðý için iþveren böyle ikileme düþmüþ. Ýþyerinde büyük huzursuzluk doðmuþ.

Yeni iþçileri de asgari ücretten almýþ, ikramiye vermemiþ. Zaman içinde bü-

yük huzursuzluk baþlamýþ. 

- Sizin bu konuda 40 yýllýk deneyiminiz var. Bu deneyiminiz içinde sendikal yapý-

yý gerek iþçi gerekse iþveren bakýmýndan ileriye taþýmak için neler yapýlmasý gereki-

yor?

Mutlaka ve mutlaka iþverenleri rahatlatacak bazý formüllerin geniþletilme-

si lazým. Nedir? Ýþveren için de, iþçi için de mutlaka ve mutlaka üye olma

zorunluluðu olmalýdýr. Ýlla þu sendika veya bu sendika olmasý gerekmez.

Ayný iþkolunda belki on tane sendika olmalý. Onlardan birini seçip girecek

içine. Ýkinci olarak, dengesizliði kaldýracak ve sendikalarý mutlaka mali de-

netime tabi tutacak. Maaþlarýn ve ödemelerin makul sýnýrlara çekilmesi,

harcamalara sýnýr gerekiyor. Özellikle iþçi sendikalarýnda bu olay anormal

þekilde suiistimal ediliyor. Kâþaneler, saraylar gibi sendika binalarý… Ayrý-

ca iþveren ve iþçi sendikasý arasýnda bir kopukluk var. Sendika baþkanýyla

görüþmenin imkâný var mý? Öyle bir mesafe konuyor ki þaþarsýnýz. Üçüncü

olarak delege seçimlerinin mutlaka demokratik kýstaslara konulmasý lazým-

dýr. Partilerde de böyle oluyor. Kendi adamlarýný delege seçtiriyorlar; onlar

da gelip onu seçiyorlar. Ýstedikleri kararlarý alýyor. Ýstedikleri þekilde yöne-

tiyorlar. Sendikalar hâkim denetimine alýnmadýðý sürece asla ve asla sonuç

alýnmasý mümkün görünmüyor. 

- Ýþveren sendikalarý nasýl bir yapý içine bürünmeli?

Sendikalar Kanunu tektir. Hem iþçi hem de iþveren ayný Kanun’a tabidir.

Hem iþçiyi hem iþvereni ilgilendirir. Önemli olan sadece parasal haklarý sað-

lamak deðil. Olmamalý da. Kanun’un birinci maddesinde ne diyor? “Ýþçinin

ekonomik hak ve hukukunun geliþtirmek ve daha ileriye götürmek, iþçi ve

iþveren arasýnda dengeyi saðlamak.” Bu denge iki tarafýn anlaþmasýyla

mümkündür. Mali denetim devletin yetkisinde olacak. Korkunç bir sorun-

dur bu. Harcamalar denetim altýna alýnmadan demokratik bir ortam olmaz.
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Cengiz Altop’la görüþmeye giderken farklý biriyle muhatap olacaðýmý bili-

yordum ama gýda sanayi için vazgeçilmez olan katký maddeleri ve tat konu-

sunda Türkiye’nin nadir bir giriþimcisiyle karþýlaþacaðýmý bilmiyordum.

Aromalar, tat vericiler, kývam vericiler, pektin (bitki ve meyvelerin hücre

duvarlarýný baðlamaya yarar), karegenen (kek gibi ürünlerde kullanýlan bir

katký), emulsifiyerler (deðiþik iki gýdanýn birbirinden ayrýlmasýný önleyen

katký maddesi), doðal gýda boyalarý gibi hakkýnda çok az bildiðimiz ürünle-

rin temsilcisi bir þirketteyiz.

Cengiz Bey’e bu alana ve o konuma getiren süreçte herkese dersler var. Ýki

ortaklý þirket 1986 yýlýnda kurulmuþ, Cengiz Altop 1998 yýlýnda ortak ol-

muþ. 

Altop eðitimini Ýstanbul Erkek Lisesi’nden sonra Orta Doðu Teknik Üni-

versitesi Kimya Mühendisliði’nde tamamladý. Okulu bitirince master yapýp,

akademik kariyerine devam etmek istiyordu. Babasý Fadýl Altop avukattý ve

ona sürekli akademisyen olmasýný tavsiye ediyordu. Özel sektörü ve sanayi

sektöründe çalýþmayý hiç düþünmüyordu. 

1980 yýlýnda Masterýný yaparken UNIDO’nun bir programý çerçevesinde

“Sanayi Eðitim ve Geliþtirme Merkezi (SEGEM)” diye Sanayi Bakanlýðý’na

baðlý bir yerde çalýþtý. Sanayi kuruluþlarýna eðitim veren bir yerdi. Cengiz

Bey ilk defa gýda sektörüyle burada tanýþtý. Bu tanýþmanýn ilginç hikayesini

Altop’un þöyle anlatýyor: “SEGEM’e girer girmez bir projeyi kucaðýmda

buldum. Un konusunda bir Polonyalý Profesör geliyor. Un sanayiine eðitim-

ler verecek. Eðitim alacak kimse bulamýyoruz, çünkü mühendis çalýþtýrmý-

yorlar. Deðirmenler ve un sanayicilerine gittik. ‘Mühendisiniz var mý?’ di-

yoruz, ‘en büyük mühendis benim’ diyor adam. Bir de biz Sanayi Bakanlý-

ðýndan gelince, ‘ne olacak, ceza mý yazacaksýnýz?’ falan diye çekiniyorlar.

Baktýk un sanayinde çok az ilgi var ve hiç mühendis çalýþtýran yer yok. O

zaman unlu mamullere yani bisküvi ve makarna üreticilerine gidelim dedik.

Ankara Ülker’de o zaman Ömer Faruk (Berksan) Bey vardý. O çok merak-

lý. Ülker’e özel eðitim verdik. Öyle tanýþýklýðýmýz olmuþtu.” 

Finansçý olmayý niye býraktý?

UNIDO

Birleþmiþ Milletler Sýnai Kalkýnma Örgütü

(UNIDO), geliþmekte olan ülkelerin sýnai kal-

kýnma faaliyetlerine destek olmak amacýyla

1966’da kurulmuþ, 1986’da BM’in bir uzman

kuruluþu olmuþtur. Temmuz 2007 tarihi itiba-

rýyla, 172 ülke UNIDO’ya üyedir. Örgütün en

yüksek idari organý iki yýlda bir düzenlenen

Genel Konferans’týr. Üye ülkelerin katýlýmýyla

toplanan Genel Konferans, Örgüt’ün stratejisi-

ni ve izlenecek politikalarý saptar, çalýþma

programýný ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel

Direktörü’nü atar ve kurul üyelerini belirler.

Örgütün diðer idari organlarý olan Sýnai Kal-

kýnma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu

ise 27 üyeden oluþur. Genel Direktör adayýný

Sýnai Kalkýnma Kurulu belirler. Genel Direk-

tör’ün görev süresi dört yýldýr.
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Cengiz Bey, babasýnýn yönlendirmesi sonucu doktoraya bile baþvurdu an-

cak yeni YÖK yasasý öðretim üyeliðini cazip olmaktan çýkarýyordu. O da

asistanlýðý býrakýp iþ hayatýna atýlmak istedi. Kendine hedefler koymuþtu: Ýl-

la yabancý þirket olacak, aile þirketi olmayacak. Ýki aylýk yaz ve bayram ta-

tillerinde iþ aramaya baþladý. Yeni evlenmiþti ve Ýstanbul’da çalýþmak iste-

mekteydi. 

Pek çok yabancý þirketle görüþüyor ancak hiç birinin þartlarý kendisine uy-

muyordu. Bütün yaz uðraþlarý boþa çýktý ve Ankara’ya döndü. Ankara’da

aklýna eðitim verdiði Ülker geldi. Faruk (Berksan) Bey’e danýþtý. O hemen

bir uçak bileti verdi ve Ýstanbul’a gönderip, Ülker’in yöneticileriyle görüþ-

mesini istedi.   

Ülker’de üretim mühendisi olarak çalýþmaya baþladý. Altop’un Ülker’de

baþlamasýnýn bir sebebi vardý: Ülker, o dönemde çikolataya giriyordu. Þir-

ket büyüyordu ve ona yeni araþtýrma imkânlarý tanýyorlardý. 

Bu araþtýrma imkânlarýyla çikolatada çok önemli deneyimler elde etti.

Hatta bir dönem çikolatada Necdet (Buzbaþ) ile o Türkiye’nin en iyi çiko-

lata uzmaný olarak kabul ediliyorlardý. Suudi Arabistan için sýcakta zor eri-

yen özel çikolatayý da bu dönemde üretmeyi baþardýlar. 

Ülker’de mühendislere ilk istatistik eðitimi veren de Cengiz Altop’tu. Yi-

ne toplam kalite çalýþmalarýnýn yaný sýra Japonlarýn kullandýðý kalite çem-

berleri konusundaki eðitimlerin “Ülker Geliþtirme Gruplarý” adýyla baþla-

masýnda Altop’un giriþimleri etkili oldu.   

Cengiz Altop, Ülker’de 6 yýl çalýþtý. Þirkette ve ailede takdir kazandý ve

Genel Müdür Yardýmcýlýðýna yükseldi. Daha fazla yükselebilmek için mü-

hendislikten farklý özellikler gerektiðini gördü. Amerika’ya gidip master

yapmak istiyordu. 

Turgut Özal’ýn en popüler dönemiydi. Amerika’dan “Prens” diye adlandý-

rýlan bankacýlar, iþletmeciler geliyordu. Ýþletmede MBA yapmaya gitmeye

karar verdi. Yale Üniversitesi’nden burs kazandý. Ülker’den istifa edip ayrýl-
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Hatta bir dönem çikolatada

Necdet (Buzbaþ) ile o

Türkiye’nin en iyi çikolata

uzmaný olarak kabul

ediliyorlardý. Suudi Arabistan

için sýcakta zor eriyen özel

çikolatayý da bu dönemde

üretmeyi baþardýlar.



masýna raðmen Sabri Bey her türlü hakkýný verdi. 

Giderken, dönüþte finans sektöründe çalýþmayý düþünüyordu. 

Ancak Amerika’da Sony’nin kurucusu Akia Morita’nýn Yale’de yaptýðý ko-

nuþmasýný dinledi ve Morita’nýn “Parayý bir yerden bir yere aktararak zen-

ginlik ve deðer yaratamazsýnýz. Ancak üreterek yaratabilirsiniz.” sözü onun

bankacýlýktan vazgeçmesine sebep oldu. 

1991 yýlýnda Amerika’da çýkan kriz onun inancýný daha da pekiþtirdi. O

yaz tatilinde Johnson&johnson’da geçici olarak çalýþtý. Türkiye’ye de yine

onlarla anlaþýp geldi. Fakat J&J’nin faaliyet alaný ona uymadý ve Tekfen gru-

bunda çalýþmaya karar verdi. O dönem Mis Süt yeni kurulmuþtu ve Gülüm

Süt’ü satýn almýþtý. Üniversite’den sýnýf arkadaþý olan Zeki Sözen ile pazar-

lama ve satýþý organize etmeye karar verdiler. 

Burada uzun dönem çalýþtý. Bir gün Tekfen Grubu’nun CEO’su Erhan

Öner onu davet etti ve yeni kurulacak süpermarket zincirinin genel müdür-

lüðü için Cengiz Bey’e teklif yaptý. Kurucu Genel Müdür oldu.

Bir gün bir arkadaþý aradý ve “Býkmadýn bu þirketlerle uðraþmaktan? Gel,

küçük olsun senin olsun, kendi þirketin olsun.” teklifinde bulundu.

1998 yýlýnda, dünyanýn en büyük iki aroma þirketinden biri olan Interna-

tional Flavors &Fragrances (IFF)’den teklif aldý: “Bizim Türkiye temsilcimiz

olun.” Onlar kendi þirketlerini kapatýp, temsilcilik olarak çalýþmak iste-

miyordu. Cengiz Bey karar verdi: Bu iþi yapacaktý. 

Cengiz Bey’in bu sektöre girmesiyle IFF, 11 yýlda Türkiye’deki pazar pa-

yýný 30 katýna çýkardý.  

Altop, bu özellikleriyle gýda sanayi ve sektör tartýþmalarýyla yakýndan ilgi-

lenmeye devam ediyor. 

Amerika’da Sony’nin kuru-

cusu Akia Morita’nýn Yale’de

yaptýðý konuþmasýný dinledi ve

Morita’nýn “Parayý bir yerden

bir yere aktararak zenginlik ve

deðer yaratamazsýnýz. Ancak

üreterek yaratabilirsiniz.” sözü

onun bankacýlýktan

vazgeçmesine sebep oldu.
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TÜGÝS çikolata tartýþmasýna nasýl girdi?

- Hep gýdada bulunmuþsunuz, Gýda Ýþverenleri Sendikasý’na ilginiz hangi  dönem-

de oldu?

Zannediyorum 1987’ydi, 87-89 arasýnda. Birincisi ben bir anlamda Ül-

ker’in dýþiþleri bakaný gibiydim. Dýþiþlerine Sabri Bey beni görevlendirirdi.

O tür þeyleri ben yapardým. Mülakat yapýlacaksa, gazete röportaj olacaksa

ben yapardým. 87 yýlýnýn ikinci yarýsý, bayram dönemi bir olay oldu: Çiko-

lata firmalarýndan biri, bayram öncesi “Madlen” diye bir þey çýkardý. “Mad-

len” jenerik bir isimdir. Türkiye’de yaprak çikolataya “madlen” denir. Her-

kes “madlen”in hep en kaliteli çikolata olduðunu kabul eder. Çikolata; ka-

kao, kakao yaðý, þeker gibi ana hammaddelerden üretilen þeydir. Kakao ya-

ðýnýn yerine nebati yað kullandýðýnýz zaman yine çikolataya benzer, bir þey-

ler yapmak mümkündür ama bu çikolata deðildir. Bazý kimseler anlamaz

tadýndan ama kanunen ona çikolata denemez. 

- Gýda Nizamnamesi bunu düzenliyor muydu?

Gýda Nizamnamesi þunu söylüyor: Þunlardan üretilen ürünlere çikolata

denir, diyor. Ama öteki yapýlanlara ne denir, diye bir taným yoktu.  Haliyle

kakao yaðý gibi çok pahalý bir ürün yerine, onu nebati yað ile deðiþtirdiði-

niz zaman ürünü çok ucuza mal etmiþ oluyorsunuz. Fiyatýda yarý yarýya, üç-

te bire falan gelir. Firmalardan biri bayramlýk kutusunun üzerine “Madlen”

yazdý, üzerine yaprak çikolata resimleri. Arkasýna ama kakao yaðý yerine ne-

bati yað yazýyor.  Neyse sonunda bir komisyon oluþturulmasýna ve bunun

da TÜGÝS’de haftada bir toplanmasýna karar verildi.   

- Neyi tartýþýyordunuz? Yani Gýda kodeksi içeriðiyle ilgili?

O sýrada bir de yeni Gýda Kanunu hazýrlanýyordu, bir komisyon onun için

oluþturduk. Ama bu iþ için de bir acil komisyon oluþmuþ oldu. Çabuk buna

bir þey bulalým, hemen Saðlýk Bakanlýðý þey yapsýn, gibi: Çünkü bu baþka

ülkelerde de yapýlýyor. “Campount coating” deniyordu yani çikolata deðil

kaplama. Diðer ülkelerdeki mevzuatýný araþtýrdýk. Yanlýþ hatýrlamýyorsam

Ýsviçre’de mesela üstüne “campount coating” de deseniz kare þeklinde yapa-

mýyorsunuz. Çünkü tüketiciyi kandýrmaya giriyor. Onun yaný Ýngiltere’de

“87 yýlýnýn ikinci yarýsý,

bayram dönemi bir olay oldu:

Çikolata firmalarýndan biri,

bayram öncesi “Madlen” diye

bir þey çýkardý. “Madlen”

jenerik bir isimdir. Türkiye’de

yaprak çikolataya “madlen”

denir. Herkes “madlen”in hep

en kaliteli çikolata olduðunu

kabul eder. Çikolata; kakao,

kakao yaðý, þeker gibi ana

hammaddelerden üretilen

þeydir. Kakao yaðýnýn yerine

nebati yað kullandýðýnýz

zaman yine çikolataya benzer,

bir þeyler yapmak mümkündür

ama bu çikolata deðildir.”



yüzde 2-3 nebati yað koysanýz bile çikolata diyebiliyorsunuz. Hala Ýngilte-

re ile Avrupa Topluluðu arasýndaki en büyük tartýþmalardan bir tanesidir.

Sonuçta “biz bu iþi böyle yapalým” dedik. Pralinli çikolata, içi dolgulu çiko-

lata demektir. Oradan esinlenerek biz de yeni ürüne bir ad koyduk: Koko-

lin. Ýsim babasý benim. TÜGÝS’in binasýnda çýkmýþtýr. Necdet Bey bunu

mutlaka söylemiþtir.  89’da Amerika’ya iþletme MBA için gidip döndüðüm-

de bütün kutularýn üzerinde kokolini gördüm. Kokolin ismi de böyle çýktý. 

- Peki, Tekfen’de iken böyle bir çalýþmanýz oldu mu?

Olmadý, yani o zaman o tür iþlere pek ben bakmadýðým için. Sonra da bir

buçuk sene içinde hemen süpermarketçiliðe geçtik. Derken kendi iþimize

odaklandýk ve TÜGÝS’le çalýþmak bir daha fýrsat olmadý.

- Þu anda gýda katký maddeleri sebebi ile iliþkinizi devam ettirmeniz gerekiyor özel-

likle de Gýda Ýþverenleri Sendikasý’yla. Ayný sebeple onlarýn sizinle, sizin onlarla

herhangi bir baðlantýnýz olmadý mý?

Bu dönemde olmadý. Ben tabi neler yapýldýðýný bilmiyorum. Bazý çalýþma-

lar yapýlabilir ama nedense biz o tür çalýþmalarý pek yapmýyoruz. Örnek ve-

riyim: Pektinler. Türkiye’de pektin üretimi yok. Kimsenin düþüneceði de

yok yani. Pektin reçel vs. yapýmýnda kullanýlan kývam verici ve zaman için-

de sulanmasýný önleyen doðal bir madde. Sitrus pektinleri, elma pektini var-

dýr. Bu mallarýn giriþinde nereden, nasýl, neden olduðu bilinmeyen yüzde 20

gümrük var. Artýk hemen hiçbir gýda katký maddesinin giriþinde yoktur

ama bu pektinlerde kalmýþ. Pektinde birþey yok. Türkiye’de üretilmiyor ki

gümrük vergileri ile koruma olsun. Komisyona gidip birinin anlatmasý, þey

yapmasý gerekiyor. Mesela GDO konusunda da çok büyük yanlýþlýklar var.

Yani neyin ne olduðunun bilinmesi lazýmdýr. Þimdi GDO Amerika’da çok

yaygýn kullanýlan bir þey. Avrupa bunu sýnýrlýyor. 

- 1987-1989 arasýnda sendikada bir deneyim elde ettiniz. Size göre iþveren sendi-

kacýlýðý veya çalýþma hayatýnýn düzenlenmesi açýsýndan sendikacýlýk daha da genel

anlamda nasýl olmalý?  

“Pralinli çikolata, içi dolgulu

çikolata demektir. Oradan

esinlenerek biz de yeni ürüne

bir ad koyduk: Kokolin. Ýsim

babasý benim. TÜGÝS’in

binasýnda çýkmýþtýr.” 
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Aslýnda son derece iþlevi olabilecek bir yerdir. Nasýl iþçi sendikalarýnýn bir

iþlevi varsa iþveren sendikalarýnýn da ciddi iþlevleri var: Hem içinde bulun-

duðu sektörün düzenlenmesi açýsýndan, iyiyle kötünün ayrýlmasý, belli bir

normlarýn oluþturulmasý hem de genel anlamda toplumu daha ileriye götü-

rebilmek vs. yapabilmek açýsýndan belli bir þeyleri yapabilmek için çok

önemli. Ben ne iþçi sendikalarýný ne iþveren sendikalarýný sadece bir ücret pa-

zarlýðý içinde kendilerini tutan kurumlar olarak görmüyorum. Belki de en

son iþlevlerini o olarak görüyorum. Aslýnda iþçi sendikalarýn da yapmasý ge-

reken çok önemli þeyler var.   

- Gýda sektörüyle ilgili aklýnýza gelen ilginç bir anýnýz var mý?

1986-87 yýlýydý sanýrým, yeni Paketleme Ambalaj düzenlemesi çýkmýþtý.

Ambalajýn üzerinde nelerin olmasý gerekiyor, nelerin olmamasý gerekiyor di-

ye... Projenin baþýnda bendim. Zaten öncesinde de hazýrdýk ama bütün sü-

reçler yeniden kontrolden geçti ve düzenlemeye göre yeniden yapýldý. Bir

hafta kala Sabri Bey dedi ki: “Oðlum, her þey tamam mý? Aman bak, bun-

lar ne için yapýldý? Merdiven altý üretime mani olmak için. Hiç oraya git-

meyecekler. Hemen bize gelirler.” Nitekim ilk gün öðlen saatlerinde gaze-

teciler ve Saðlýk Bakanlýðý kontrol ekipleri geldiler. Ben hepsini aldým, gez-

dirdim. Kontroller, fotoðraflar çekildi. Tutanak tutuldu: Yüzde 100 uygun,

tek bir kusur yok. Dediler ki: “Sabahtan beri bu beþinci geldiðimiz yer. Tek

uyumlu olan fabrika burasýdýr. Böyle bir þey görmedik, hem de bu kadar

çok çeþit.” Ertesi günü Hürriyet’in birinci sayfasýnýn ortasýnda benim de ol-

duðum bir resim,  kocaman Ülker yazýsý ve baþlýk: “Ayný tas, ayný hamam!”

Alt baþlýk yapýlan kontrollerde hiçbir geliþme olmadýðý, büyük firmalarýn

çoðunun þey olduðu... Haber devam ediyor: 28. sayfanýn sonunda da “Bu

arada bir tek Ülker firmasýnýn da...”, ama onu kimse görmüyor. Diðer þir-

ketler de öyledir ama ben o zaman gördüm ki Ülker büyük bir üniversitey-

miþ öðrenmek isteyen için. Daha sonraki yýllarda bile Sabri Bey’in koyduðu

bazý pazarlama stratejileri falan Amerika daha yeni anlýyordu. Fiyatlama

stratejileri bilmem neler... Birkaç örnekleme yapýnca oradaki hocalardan bi-

ri hemen, “Sen burada kal; seni hoca yapalým, birlikte çalýþalým, kitap yaza-

lým.” falan filan… Ama ben kalkýp döndüm.

“Ben ne iþçi sendikalarýný

ne iþveren sendikalarýný

sadece bir ücret pazarlýðý

içinde kendilerini tutan

kurumlar olarak

görmüyorum. Belki de

en son iþlevlerini o olarak

görüyorum. Aslýnda

iþçi sendikalarýn da

yapmasý gereken çok

önemli þeyler var.”
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Mehmet Göç, 10 çocuklu bir ailede 1956 yýlýnda Konya Seydiþehir’de doð-

du. Evinde elektrik ve su yoktu. Üstüne üstlük 6 yaþýnda babasýný kaybet-

ti. Ancak yine de içinde okuma isteði hiç sönmedi. 

Mahallede boya badana yaparak aile bütçesine katkýda bulunarak liseye

geldi. Lise 2. sýnýftayken, yine boya badana yaptýðý inþaatýn dördüncü katýn-

dan düþtü; yere çakýldý ve Hacettepe’ye yatýrýldý.  

Hastane onu “eðitim vakasý” olarak kabul etti. Yani ebeveynleriniz sizin

ölümünüzü kabul ediyorlar ve üzerinizde deneyler yapýlýyor. O derece ber-

bat bir halde hastaneye getirildi. 

Öldü denilen Mehmet Göç’ün üzerinde ilk týbbi tedaviler yapýldý ve bir ne-

vi morgdan çýktý. 1.5 yýl hastanede kaldý ve boyu 20 cm’ye yakýn kýsalmýþ

þekilde hayata döndü. Çünkü omurgalardan bazýlarý alýnmýþtý. Göç, bu dö-

nemi þöyle anlatýyor: “Zaten hastane kýsmý tahmin edeceðiniz gibi. Yaþama

olan baðým, öðrenme arzum, iþe yarama duygum beni hayatta tuttu muci-

zevî bir þekilde. Kemik transferlerinin ameliyat izleri birçok yerimde hala

bellidir. 1,5 yýl alçý… Arkasýndan 10 yýl çelik korse… 

Çok uzun süreli bir rahatsýzlýktý. Bütün fiziksel ve ruhsal acýlar çekildi ama

þükürler olsun Tanrý güç verdi. Bu arada çok þey okudum. Hayatý çok sor-

guladým ve zaten babamý kaybetmek ve iþ hayatýna küçük atýlmamýz nede-

niyle erken olgunlaþmýþken, burada iyice olgunlaþtýk ve içimize döndük. Sa-

nýyorum hakikaten olgunlaþtýk. Beni biraz farklý kýlan da buydu aslýnda.” 

Bu haldeyken, liseyi birincilikle bitirdi. Seydiþehir Etibank Alüminyum

Tesisleri onu bursla ödüllendirdi. Liseden sonra Ýstanbul Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi’ne girdi. Yanlýþ okula geldiðini düþünüyordu ve sýnava girerek dere-

ceyle Ortadoðu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne girdi. Ancak bir

aksilik oldu: Seydiþehir Alüminyum, bu bölüme burs vermiyordu. Anarþi-

nin kol gezdiði dönemdi ve Amerika’dan burs beklentisi de sona erdi. Çün-

kü Amerikalýlar da burslarý kesti. Sadece Koç Eðitim Vakfý, Ýdari Bilimlere

burs veriyordu ama okul birincisi olmasý þartýyla. Sýkýntýlý bir yýldan sonra

okul birincisi olarak burs kazanmayý hak etti. Üniversite ve yüksek lisans

O bir “eðitim vakasý”dýr

“Lise 2. sýnýftayken, boya

badana yaptýðý inþaatýn

dördüncü katýndan düþtü; yere

çakýldý ve Hacettepe’ye

yatýrýldý. 1.5 yýl hastanede

kaldý ve boyu 20 cm’ye yakýn

kýsalmýþ þekilde hayata döndü.

Çünkü omurgalardan bazýlarý

alýnmýþtý. Yaþama olan baðý,

öðrenme arzusu, iþe yarama

duygusu onu hayatta tuttu

mucizevî bir þekilde.” 
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eðitimini Koç bursuyla okuyordu. O dönemde baþarýlý öðrencilerin asistan

olmasý imkâný vardý. 3. sýnýftayken maaþlý kadrolu asistan oldu. 

Okulu bitirince ODTÜ’de kalmak istedi. Binlerce kiþinin katýldýðý sýnav-

larý ancak iki kiþi kazanabildi: Biri Mehmet Göç’tü. Ancak 1981 yýlýnda sý-

kýyönetim, okul yurdunda kalmayý yasakladý. Daha önce okul ve yurt kan-

tininde yiyerek geçimini saðlayan Göç için zorlu bir dönemdi. Maddi þart-

lar içinde ailenin beklentilerine cevap verebilmek için tek öðün yemekle ya-

þamak zorunda kaldý.  

Üniversitede geçinemeyeceðini anlayýnca Tarsus’ta Çukurova Tekstil’e mü-

racaat etti. Erkan Tapan üniversitede hocalýk yapmýþtý, tanýþýyorlardý. Üni-

versiteden istifa etmeden oraya baþvurdu. Han gibi bir yere gelince hayalle-

ri yýkýldý. Fakat geri dönmek istemediði için çalýþmaya devam etti.  Çuku-

rova’da çalýþýrken Ankara Mülkiye’de “Türkiye’de Bölgesel Teþkilatlanma

ve Bölge Valiliði Sistemi” teziyle doktorasýný verdi. 

4 yýl Çukurova Tekstil’de Personel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþtý. Bu dö-

nemde, Çukurova Basketbol Takýmý Yönetim Kurulu’na getirildi. Ayrýca

Çukurova Sanayi Ýlkokulu’nun yapýlmasýný organize etti. Bir de “Çukurova

Sanayi’den Haberler” adýyla gazete çýkardý. Bu yoðun faaliyetler sebebiyle

Sabancý Grubu’na ýsrarla davet edildi. Toplantýlarda tanýdýðý Nihat Yüksel

aracýlýðý ile Ömer Sabancý ile görüþtü. 1987 yýlýnda Marsa’da çalýþmaya baþ-

ladý. 

1992’de Sabancý Grubu’nun Ataköy Galeria’da Hollanda- Belçika ortaklý-

ðý bir firma ile süpermarket kurma projesini baþlatan ekipte yer aldý. Bu se-

beple geçici olarak Ýstanbul’a geldi. Ancak Körfez Savaþý projeyi erteletti. 
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eðitimini Koç bursuyla

okuyordu. O dönemde baþarýlý

öðrencilerin asistan olmasý

imkâný vardý. 3. sýnýftayken

maaþlý kadrolu asistan oldu.



“Gýda Ýþverenleri

Sendikasý’yla baðlantýmýz

aslýnda Marsa’da ben Ýnsan

Kaynaklarý Müdürü

olduðum dönemde baþladý.

Çalýþma hayatýyla ilgili

konular, hatta halkla iliþkiler

de benim bölümün

sorumluluðundaydý.” 

- Bu dönemde ilk defa Gýda Ýþverenleri Sendikasý’ný hangi olayla duydunuz? Na-

sýl öðrendiniz?

Gýda Ýþverenleri Sendikasý’yla baðlantýmýz aslýnda Marsa’da ben Ýnsan

Kaynaklarý Müdürü olduðum dönemde baþladý. Çalýþma hayatýyla ilgili

konular, hatta halkla iliþkiler de benim bölümün sorumluluðundaydý. Do-

layýsýyla biz Marsa 1987’yle personel müdür yardýmcýsý olarak baþlayýp, in-

san kaynaklarý grup müdürlüðünü oluþturduk. Bu arada Ýstanbul’da Gýda

Ýþverenleri Sendikasý’nýn Çukurova Þubesi Baþkaný Cabbar (Yenidoðan)

Bey’le de çeþitli grup toplu sözleþmeleri yaptýk.

- Siz Ýstanbul’a ne zaman geldiniz? 

Ben hep Adana’da oturdum ama hep Ýstanbul’da çalýþtým. Onun hikâyesi-

ni anlatacaðým: 2008’de evimi getirdim buraya. Çocuklarýmý güneyde bü-

yütmek için. Orada daha güven altýnda, daha aile terbiyesinde. Ýyi okullar

da var Çukurova’da. Çocuklar orada okudular, istedikleri yeri de kazandýlar.

Eþim de oralý. Orada çocuk büyütmek daha kolay, daha ucuz, daha ekono-

mik. Biraz önce hikâyesini anlattýðým saðlýk özgeçmiþim nedeniyle zaten

geleceðim garanti deðil.  

- Niye Ýstanbul’da çalýþtýnýz?

1987’de Marsa’nýn genel müdürlüðü Adana’daydý. 1990’lý yýllarda Ýstan-

bul’da Altunizade’ye taþýndý. Kraft’la birleþmeden önce biz Ýstanbul’a gel-

dik. Zaten Adana-Ýstanbul arasý mekik dokumak ailenin de bir geleneðiydi.

Dolayýsýyla üst düzey yöneticiler bunun yapýlmasýna hiç karþý deðillerdi.

Böylece Adana’da yaþayýp, haftanýn 1-2 günü Ýstanbul’a gelip gitmeye baþ-

ladým. Zaten büyümek hedeflerimizin arasýnda vardý ya. Hemen 1988’de

Büyükçekmece’deki Ayeks Yað Fabrikasý’ný Marsa  ayçiçeði üretimi için sa-

týn aldý. Ýstanbul’daki Büyükçekmece operasyonlarýna baþladý.

- Sendikaya da bu dönemde mi baþladýnýz?

Biliyorsunuz Gýda Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiþ-

“Yabancýlar sendikada daha fazla
rol almamýzý istediler”
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te patrondular. Aziz Bey de Sabancý’larýn damadý olduðu için o da patron-

du. Fakat o iþten ayrýlmak durumunda kalýnca, birilerinin Sabancý’yý Yöne-

tim Kurulu’nda temsil etmesi gerekti. Daha önce zaten bürokrat olarak yar-

dýmcý oluyordum patronlara ama 1995’te bu kez Sendika’ya Yönetim Ku-

rulu üyesi olarak baþladým. Açýkçasý biz göreve geldiðimiz zaman Nazým

Bey ve arkadaþlarý oradaydý. Ben biraz önce anlattýðým hikâyenin devamý

olarak, patronlarýmdan boþalan bir yeri doldurmak üzere katýldým.

- Ýlk izlenim neydi?

Nazým Bey Yönetim Kurulu Baþkaný olarak çok deneyimli bir aðabeyi-

mizdi. Kendisi de sanayiciliði býrakarak ve artýk neredeyse profesyonel baþ-

kan olarak, yýllarca beraber olduk. Çok iyi niyetle, övgüyle notlar alýyor,

ama hiçbirine razý olmuyordu. Bunun üzerine en son bu sefer Baþkan Veki-

li olarak yeni bir yönetim kurulu oluþturduk. Gýda Ýþverenleri Sendikasý gi-

bi Türkiye’de tek iþveren sendikasýnýn çok þeyler yapabilmesi gerektiðine

inandýðým halde, bu hareketliliði görmek yerine sinekli bakkal anlayýþýný

görmek beni çok üzüyordu. Toplantýda ve o zamanki arkadaþlarýmýz Kraft’-

tan Þemsettin Gergen, Kent’ten Ömer Taþçý ve Cargill’den Füsun Haným’ýn

olduðu yeni seçilmiþ yürütme kurulu olarak SWOT analizini ben sundum.

O zaman yaptýðýmýz tespitlerde, “güçlü gördüðümüz sendikamýzýn yönleri”

analizinde 8 tane yön bulmuþuz: Þimdilik tek iþveren sendikasý olmak. Ba-

zý firmalarýn kendi alanlarýnda ve toplumumuzda söz sahibi, güçlü ve itibar-

lý olmalarý. Temsil gücü yüksek, örneðin TOBB sektör baþkanýnýn bizim

baþkanýmýzýn olmasý. Kanun, yönetmelik ve kodekslerin oluþturulmasýnda

hükümetin roller vermesi. Tarihsel deneyim birikimi var, çünkü TÝSK’in de

kurucu üyesiydi. “Yenilikçi, çok uluslu icra kurulu üyelerinin deneyimli yö-

netimleri üye” diye Nazým Bey’lerin karþýsýna bu kez yeni çok uluslu firma-

larýn temsilcileriyle, yeni yönetim kurulu oluþmasýný güçlü bir yön olarak

tespit etmiþtik o zaman. Sendika merkezinin sendikanýn malý oluþu. Sendi-

ka merkezinin, merkezi bir yerde oluþu gibi güçlü yönler vardý. Bu kez çok-

ça geliþim alaný... Birkaç örnek vereyim: Geliþim ihtiyacýmýz olan yönleri-

miz: 1- Organizasyonun nitelik ve nicelik olarak yetersizliði: Bilhassa genel

sekreterliðinin olmayýþý. Mevcut muhasebecinin yetersizliði. 2- Bürolarýn

kurum imajýna uygun olmamasý: Dekorasyonun eski, bakýmsýz oluþu. Do-

“Gýda Ýþverenleri

Sendikasý gibi Türkiye’de

tek iþveren sendikasýnýn

çok þeyler yapabilmesi

gerektiðine inandýðým

halde, bu hareketliliði

görmek yerine sinekli

bakkal anlayýþýný görmek

beni çok üzüyordu.”



nanýmýn yetersizliði. Web sayfasýnýn olmamasý. 3- Kurumsal olmamasý: Ku-

rumsallýk iddiasýnda bulunuyoruz ama kurumsal deðiliz yaptýðýmýz tespit-

lere göre. Vizyon ve misyon tanýmý yok, deðerleri yoktu. Ýþsel idari prose-

dürlerinin olmamasý. Ýþ tanýmlarý, yazýþmalar, dosyalama, arþivleme. Hiçbir

arþiv yok. Var olanlar da örümcekleþmiþ, þiþmiþ, hamurlaþmýþ. Ve kanunen

de zorlanýyoruz. Yasal olarak tutmak ve saklamak zorunda olduklarýmýz var.

Ayrýca kurumsallaþma derken, üyelerle ilgili istatistik bilgilerinin ve aidat

durumlarýnýnda analizleri dahi yeterli deðil. Hep büyüklerden alýyorlar.

- Burada ifade edeceðiniz veya vurgulayacaðýnýz baþka nokta var mý?

Birçok vurgu var. Ben ana hatlara gireyim, detaylarý buradan sonra bulur-

sunuz. Kurumsal yapýnýn olmayýþý demiþtik. Mali durumun yetersiz oluþu.

Alt baþlýklarý var. Sendikamýzýn üyeleri arasýndaki iletiþim eksikliði: Üyele-

rimizin ne istediðini bilmiyoruz. Temas yok. Tarihsel karar ve olaylarýn, ima-

jýmýza olan negatif etkisi: Burada açýk etmediðimiz yanlýþ kararlar ve adým-

lar var. Küstürmeler, kayýrmalar... Sabri Ülker de benim bulunduðum bir

toplantýda küstürüldü. Ben onun þahidiyim. 

- Yönetim Kurulu olabilir demiþ miydi?

Hayýr. Ama bu sürekli bir görevlendirme deðildi anladýðým kadarýyla. Ýþi

çýkmýþtý ve göndermiþti. Ama bir þanssýz gündü. Buradaki “Tarihsel karar ve

olaylarýn, imajýmýza olan negatif etkisi” derken altýnda birçok hikâyeler var.

Eðitim geliþtirme faaliyetlerinin yetersizliði: Altýnda çok þeyler var... Sendi-

kamýzda Avrupa Birliði masasý olmamasý: AB’ye giriyoruz, uzman yok sen-

dikada. Uluslararasý iþveren kuruluþlarýyla iletiþim ve iþbirliði eksikliði gibi

direkt eksikleri toplamýþýz. Önümüzdeki fýrsatlar ve bekleyen tehlikeleri de

burada sýralamýþýz. Þimdi bunu Nazým Bey’e verirken, kalemle yazdýðýmýz

öncelikli planlarla verdik. Dedik ki: “Nazým Bey bakýn, þurada yazýlý olan-

lardan 2 numaralý ‘Bürolarýn kurum imajýna uygun olmamasý. Dekorasyo-

nun eski, bakýmsýz oluþu. Donanýmýn yetersizliði…” Süre verdik. Arkasýn-

dan bu bütün eksikliklerle ilgili olarak, konuþarak Genel Kurul’da süre ve-

rildi. Onlar Ýstanbul’da olduðu için uygulamada takipçisi olacaktý. Bir-iki

geldik baktýk ki yok.

“Sendikamýzda Avrupa Birliði

masasý olmamasý: AB’ye

giriyoruz, uzman yok

sendikada. Uluslararasý

iþveren kuruluþlarýyla iletiþim

ve iþbirliði eksik.”
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- Çünkü sendika o zamanlar çöküþe girmiþ…

Sendika o zaman yýkýlacak. Yazdýklarýmýz arasýnda 1 numaralý tehdidi oku-

yorum size: “Mevcut üyelerin kaybý, faaliyetin durma tehlikesinin mevcudi-

yeti.” 1 numaralý tehdit olarak zaten 2002 yýlýnda yazýlmýþ. Biz bunu bir fýr-

sat zannettik. Yüreðimizi, gönlümüzü koyacaktýk Ömer Bey’le. Dedim ki:

“Bu belli bir tarihte uygulanmazsa, ben bulunduðum bir yerde fark yarata-

mazsam... Hayatým boyunca buna tahammül edemedim.” Neden? Çünkü

hayatýmýz boyunca bulunduðum yerde aþýrý sorumluluk duygusuyla üzeri-

mize düþeni yapmalý, bir þeyler yapmalý, katma deðer üretmeliydik. Nazým

Bey’e dedim ki: “Bunlar olmazsa, þahsen Mehmet Göç olarak istifa ediyo-

rum. Artý, þirketimi de istifa ettiririm.” O süre içinde hiçbir þey olmadý.

Ömer Bey beni engellemeye çalýþtý. “Ýçeride mücadele edelim.” dedi. De-

dim: “Ömer Bey benim çok iþim var.” Çünkü bu arada ben de Marsa’nýn in-

san kaynaklarý genel müdür yardýmcýlýðýndan Holding’e atandým 2003 yý-

lýnda. Gýda ve Perakendecilik Grubu Grup Direktörlüðü’ne atandým. Gýda

grubu bana baðlandý. Ýçinde neler var? Marsa, Piyale, Saka, Deren Çaylarý.

Perakendede neler var? Teknosa’lar, Carrefoursa’lar ve diðer SA’lar. Ben 16.

kattayým. O zaman Haluk Dinçer Bey var. Gýda ve Perakende Grup Baþka-

ný olarak. Ona direkt rapor ediyordum Grup Direktörü olarak ve onun da-

nýþmanýydým. Gýda bana ait olduðu için, Gýda Ýþveren Sendikasý’na gitme-

me engel bir þey yok. Hatta tam tersine Gýdasa’yý da üye yapacaktým.

- Yabancýlarýn sendikaya üyelik konusunda bir yaklaþýmý var mýydý?

O konumun içerisindeki, fonksiyonun baþýndaki insan ne derse ona inanýr-

lardý. “Ne derse” derken rasyonel bir gerekçe getirdiði zaman birliðe karþý

deðillerdi. Çünkü onlar da örgütlü topluma inanýyorlardý. Ancak kaygýlarý

vardý: “Bir iþe yarýyor mu, yaramýyor mu?”, “Bize olumsuz bir þey getirir,

getirmez mi?” Biz anlattýk faydasý olduðunu: Örgütlü toplum... Hatta bi-

zim daha çok aktif rol almamýzý istediler. Yani yönetimde rol almamýzý, sa-

dece aidat vererek deðil. Düzenli aidat ödeyen 3-5 þirketten biri bizdik.

Çünkü Ülker de kesmiþti o olaydan sonra. Marsa, Cargill, Kent; 3 tane þir-

ket veriyor, 60 tane üye gözüküyor. Kimse aidat vermiyor.  Dolayýsýyla Gý-

da ve Perakendecilik Grup Direktörlüðü’ne geldiðim zaman, aslýnda Gýda

Yazdýklarýmýz arasýnda 1

numaralý tehdidi okuyorum

size: “Mevcut üyelerin

kaybý, faaliyetin durma

tehlikesinin mevcudiyeti.”



Ýþverenleri Sendikasý için de çok büyük bir fýrsattý. Neden? Ömer Bey bunu

biliyordu: “Aman Mehmet Bey’ciðim, lütfen içeriden mücadele verin sizi

baþkan yapalým.” diyordu. Ömer Bey dâhil biz bir toplantý yaptýk. Biz ha-

kikaten benim baþkanlýðýmda Nazým Bey’i orada bir yönetim deðiþikliðine

iterek, müsaadesini isteyerek baþka bir þekilde kibarca veya sayýsal çoðun-

luk saðlayarak; Ömer Bey’le, Füsun Haným’la, Kraft’la oraya gelecektik.

Fakat o dönemde yani 2003’ün Mayýs ayýnda Sabancý Topluluðu’nun yeni

iþlerde, özellikle gýdada atýlým yýllarýydý. Sivil toplum örgütlerinde ne düzey-

de aktif rol alýp almama konusunda stratejisi net deðildi.

- Sabancý topluluðunun sendikal faaliyetlerle ilgili þüphe ve tavýrlarý var mýydý?

Þüphe deðil de, Sabancý topluluðu açýkçasý daha çok kendi iþine konsantre

olan, toplumsal sorumluluklarýný da sonuna kadar yerine getiren çok nezih

bir topluluktur. Ancak benim açýkçasý katýlmadýðým boyutu, bu kadar bü-

yük ve nezih bir topluluðun sivil toplum örgütlerinde daha çok yer alma ge-

rekliliði. Neden? Toplumun geliþimi için...

- O konuda çekince neydi?

O konuda bilemiyorum ama “acaba birilerine taraf mý oluruz” endiþesi ola-

bilir.  Bu üzerinde düþünülmemiþ bir konuydu. Ben gündeme getirmeye ça-

lýþtým. Hatta bu amaçla toplantýlar yaptýk. Hatta birinde Ömer Bey de gel-

di. Benim baþkanlýðýmda Gýda Ýþveren Sendikasý’ný oluþturma yolunda böy-

le adýmlar ve günler, tarihler konuþurken; ben tabii ki Holding’in bu konu-

daki en tepedeki ismi Mehmet Civelek’e, “Sabancý Holding’in sivil toplum

örgütlerindeki stratejisi ne olacak? Bunun kaynaðý, bütçesi ne olacak? Bu-

nu bilelim, bilinçli adým ve çaba sarf edelim.” önerilerini götürdüm ama ön-

celik arz etmedi. Sürüncemede kaldý. Ben arkadaþlara 1-2 hafta, ay... Bak-

tým olacak gibi deðil, ben arkadaþlara dedim ki: “Ömer Bey, ben istifa ede-

yim. Çünkü bizim Holding’in bu konudaki stratejisinin netleþmesi biraz za-

man alacak. Siz yola devam edin ama gerektiði zaman biz geri döneriz.”

Ancak Sabancý’lar gýda sektöründen çýkma kararý vererek, gýda iþini peyder-

pey devrettiler. Buna ek olarak 2003 yýlýnda girdiðim zaman biraz saðlýk so-

runlarým olmaya baþladý geçmiþime yönelik. Bel tutulmalarý, tansiyon prob-

“Düzenli aidat ödeyen 3-5

þirketten biri bizdik. Çünkü

Ülker de kesmiþti o olaydan

sonra. Marsa, Cargill,

Kent; 3 tane þirket veriyor,

60 tane üye gözüküyor.

Kimse aidat vermiyor.”
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lemleri nüksetti. Bunun üzerine 48 yaþýnda,  “Ben emekli olmak istiyorum.”

dedim. Büyük olay olmuþtu. 

- Türkiye’de sendikacýlýðý çýkmazda olarak görüyor musunuz?

Görüyorum çünkü kurumsallaþmada, aktif olmada, yeterince yenilenme-

de yetersiz. Biliyorsunuz güç çok hoþ bir þey. Güç insaný büyüler. Güce kar-

þý çýkan birinin gücü ele geçirdiði zaman kiþilik deðiþimine uðramamasý

mümkün deðildir. Bütün literatür, bütün bilim bunu söyler. Ancak gücün

pozitif olduðu kadar, negatif yönünün olduðunu; körleþtirme yönünün ol-

duðunu, bazý kesimlerde baðýþýklýk yarattýðýný bilirseniz; çevrenizde sivri

dilli adamlar, akil adamlar bulundurursanýz bütün olumsuz etkisini minimi-

ze edebilirsiniz. Ancak bugün Türkiye’de -sadece sendikalarý býrakýn: bütün

örgütlere bakýn, partilere bakýn- maalesef o gücü ele geçiren çevresinde akil

adam ve sivri dilli býrakmýyor. “Diken olmak deðil, dik durmak” diye bir söz

vardýr diken olmak deðil, dik durmak önemli. Doðru bildiðini söyleyebile-

cek ortamý, cesareti yaratmak. Kim yaratacak bunu? Yönetim yaratacak.

Ýki, o yarattýðý ortamda konuþanlarý da dinleyecek bir yapý içerisinde gücün

zararlý etkilerini minimize eder ve asýl gücün saðladýðý pozitif etkiyle birle-

þim olur. Þimdi Türkiye’deki bütün örgütlerde belli ki bu var. Sanýyorum

bunun psikolojik bir kökeni de olsa gerek toplumsal olarak.

“Güç insaný büyüler. Güce

karþý çýkan birinin gücü ele

geçirdiði zaman kiþilik

deðiþimine uðramamasý

mümkün deðildir. Ancak

gücün pozitif olduðu kadar,

negatif yönünün olduðunu;

körleþtirme yönünün

olduðunu, bazý kesimlerde

baðýþýklýk yarattýðýný

bilirseniz; çevrenizde sivri

dilli adamlar, akil adamlar

bulundurursanýz bütün

olumsuz etkisini minimize

edebilirsiniz.”
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Haluk Eldem, 1944 yýlýnda Mardin’de doðdu. Lisenin bir kýsmýný Mar-

din’de okuduktan sonra Ýstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Ardýndan

da Ýstanbul Hukuk Fakültesi’ni 1968 yýlýnda bitirdi. 

Askerliðini Erzincan’da yaptý 1971 yýlýnda tekrar kendi avukatlýk ofisinde

çalýþmaya baþladý. 

Askerlik sonrasý hemþerisi Hikmet Ensari, yine Mardinli olan Kent’in sa-

hibi Yakup Tahincioðlu ile tanýþtýrdý. 40 yýldýr hâlâ Kent’in hukuk müþavi-

ri olarak da görevini sürdürüyor. 

1983 yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý nezdinde kurulan Gýda Danýþma Yüksek

Kurulu üyeliðine seçildi. Gerek Saðlýk ve gerekse Tarým Bakanlýðý tarafýn-

dan yürütülen Gýda Mevzuatý çalýþmalarý gýda ile ilgili çeþitli sempozyum ve

konferanslara konuþmacý olarak katýldý, tebliðler verdi. 

Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra, Romanya, Bulgaristan, Çek

Cumhuriyeti, Polonya, Rusya ve Ukrayna'da özellikle gýda konusunda faali-

yet göstermek üzere Türk sermayesinin iþtiraki ile kurulan þirketlerin kuru-

luþ çalýþmalarýný yürüttü. 

Halen çeþitli firmalar yanýnda, özellikle gýda konusunda faaliyet gösteren

Kent Gýda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Þ., Rotopak Matbaacýlýk - Am-

balaj Sanayii ve Ticaret A.Þ., Kurtulmuþlar Gýda ve Ýhtiyaç Maddeleri Sana-

yi ve Ticaret A.Þ., Konfrut Gýda Sanayi ve Ticaret A.Þ., Euronut Gýda Sa-

nayi ve Ticaret A.Þ. gibi firmalarýn Hukuk Müþavirliðini yapýyor. Yargýtay

üyesi M. Emin Olcay ile müþtereken yazdýðý içtihatlý ve açýklamalý “Gýda

Maddeleri Mevzuatý” isimli bir ciltlik kitabý 1990 yýlýnda, ayrýca gýda mev-

zuatý konusunda yazdýðý makaleler de  çeþitli dergilerde yayýnlandý.   

Evli ve bir çocuk babasý olan Eldem, Arapça bilmektedir.  

Eldem ayrýca Mardin Eðitim Vakfý (MAREV)’in yönetim kurulu üyesi ve

TÜGÝS’in de Disiplin Kurulu Baþkaný’dýr. 

Kent’in 40 yýllýk hukuk müþaviri

1983 yýlýnda Saðlýk

Bakanlýðý nezdinde

kurulan Gýda Danýþma

Yüksek Kurulu üyeliðine

seçildi. Gerek Saðlýk ve

gerekse Tarým Bakanlýðý

tarafýndan yürütülen

Gýda Mevzuatý

çalýþmalarýna katýldý.
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Eskiden meslek lonca sistemi gibi iþliyordu

O dönemin sanayicileri farklý

ekoldü. Meslekte bir lonca

sistemi iþliyordu. Bisküvi ve

þekerlemede Yakup ve Sabri

Bey’e çok saygý duyulurdu.

Rum üreticiler vardý.

Hepsine meslekteki

deneyimleri sebebiyle,

sanatçý gibi saygý duyulurdu.

- TÜGÝS’le tanýþýklýðýnýzýn Yakup Bey vasýtasýyla olduðunu biliyoruz. Ýlk dönem-

deki üyelerle ilgili görüþleriniz nedir?

Benim son zamanlarda göremediðim özellikleri vardý. O dönemin sanayi-

cileri farklý ekoldü. Uncular, yaðcýlar vardý. Bir sürü üyesi vardý. Meslekte

bir lonca sistemi iþliyordu. Bisküvi ve þekerlemede Yakup ve Sabri Bey’e çok

saygý duyulurdu. Rum üreticiler vardý. Hepsine meslekteki deneyimleri se-

bebiyle, sanatçý gibi saygý duyulurdu. Birbirlerine güvenilirler, haksýz reka-

bet oluþturacak hareketlerden kaçýnýrlardý. Son zamanlarda lonca havasý gö-

remiyorum. Ýnsanlar birbirinin yüzene rahatça bakabiliyordu. 70’lerin ba-

þýnda Bomonti gibi bir yerde 300 iþçiyle üretim yapýyordu Kent. Ülker’in

de diyelim ki 500 veya 700 iþçisi vardý. Toplu sözleþme görüþmelerine biz-

zat patron girerdi. Yakup Bey’in bir gün kýzýp baðýrdýðýný görmedim. Sabri

Bey’in de öyle olduðunu düþünüyorum.  

- Siyasi gerginlik dönemleri oldu? 

Siyasi gergin ortamlarda toplu sözleþmeler yapýldý. Ülker’de makinenin te-

pesine çýkýldý. Sanýrým 16 Haziran Olaylarý sýrasýnda oldu. Ülker’de yetkili

iþçi sendikasý önce Türk Ýþ’e baðlýydý sonra DÝSK’e geçti. 12 Eylül’den son-

ra da Hak Ýþ örgütlendi.

- Yakup Bey size görüþ soruyor muydu veya tavsiyede bulunuyor muydunuz? 

O zamanlar sendikanýn kadrosu da iyiydi. Oðuz Bey savcýlýktan emekli bi-

riydi. Ýki tane de avukatý vardý. Her iþyerinin özel avukatý yoktu. Bazý iþve-

renler,  takýldýklarý noktalarda onlara soruyordu. 

Bir dönem Ankara’dan yasal düzenlemelerde sendikaya görüþ soruluyor-

du. Önemli çalýþmalara da imza attýlar. Ben, Sendika bünyesinde kurulan

komisyonun üyesiydim. Mehmet Pala adlý ziraatçý bir arkadaþ vardý. O da

teknik destek verdi. Sendika bünyesindeki kurul, taslaklarý hazýrladý. Yük-

sek Gýda Þurasý’nda da temsil ediliyorduk. Sektörden  de Ülker’den Faruk

Berksan vardý, Kent’den Edip Tahincioðlu vardý. 



“Kýdem Tazminatlarýyla

ilgili bir fon oluþturma

çalýþmalarý vardý. Þimdi

yeni yasayla kuruldu ama

hayata geçirilemedi.

Sendikalar da iþçi de buna

karþý çýkýyorlar. Aslýnda

büyük avantaj getiriyor.

Ýþveren ödeyemediði zaman

bu fon bir garantidir

onlar için.” 

O dönemde bu çalýþmalarý birlikte yaptýk. Gýda Yasasý tasarýsýný oluþtur-

duk. Tasarý önemliydi. Çünkü daha önceki Gýda Nizamnamesi hatalarla do-

luydu. Mesela likörlü þeker yaptýk diye yargýlandýk. Þirketlerde devamlý so-

rumlu müdürler deðiþiyordu. Çünkü mahkûm olmayan sorumlu müdür ne-

redeyse kalmamýþtý. 

- En büyük kazaným bu mu oldu? 

Hapis cezasý yine var ama bilinç geldi. Laboratuvarlar yetersizdi. Adli

Týp’a gidiyordu tahliller. Hýfzýssýhha vardý ama onlar da yetiþemiyordu.

Þimdi donaným var, eleman var. Hapis cezalarýnýn büyük kýsmý para cezasý-

na dönüþtürüldü. Gýda Kodeksi oluþtu. Deðiþmesi þimdi kolay hale geldi.

Tüzük Bakanlar Kurulu’ndan çýkýyor, yasa Meclis’ten geçiyor. Zamana uy-

duruluyor. Tüzükte olmayan bir þey yapamýyordunuz. Likörlü çikolata var-

dý, likörlü þeker yoktu.  

- Gümrük Birliði sürecinde size iþ düþtü mü? 

O dönemde görev verilmedi. 

- Çalýþma hayatýyla ilgili bir çalýþma oldu mu? 

Kýdem Tazminatlarýyla ilgili bir fon oluþturma çalýþmalarý vardý. Þimdi ye-

ni yasayla kuruldu ama hayata geçirilemedi. Sendikalar da iþçi de buna kar-

þý çýkýyorlar. Aslýnda büyük avantaj getiriyor. Ýþveren ödeyemediði zaman

bu fon bir garantidir onlar için. Eski sistemde, iþçi alacaðýný iflas masasýna

yazdýrýyordu. Hâlbuki fon olsa, böyle bir sorun olmaz. 

- Size Disiplin Kurulu Baþkanlýðý verilmesinin sebebi neydi ve hangi dönemde oldu. 

Yönetim Kurulu bize bu görevi verdi. Üç yýlda bir yönetim görevini yap-

mayan üyeler konusunda rapor hazýrlýyor. Eski üye; aidat ödemiyor, sendi-

kaya selam vermiyor. Bunun kayýtlarý böyle devam etmemeli. Onlarla ilgili

karar verdik. Sendikayý kötüleyen, tahkir edenler olursa onun hakkýnda da

cezalar verebiliriz. Burasý iþçi sendikasý gibi deðil. Üyelerin hepsi þirkettir.
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- Bunca yýldýr gýda sektörünün içindesiniz. 40 yýldýr sendikayý tanýyorsunuz. Bir

gýda iþveren sendikasý nasýl olmalýdýr? 

Bu üzerinde durulmasý gereken bir durumdur. Birkaç iþlevi olmalý. Bir bö-

lümü iþçi sendikalarýyla ilgili üyelik, toplu sözleþme masasýnda takýnýlacak

durumdur. Grev lokavt kararlarýnda tavsiyede bulunmaktýr. Böyle bir göre-

vi vardýr. Bunun dýþýnda sektörün sorunlarýna da sahip çýkmalý. Seminerler,

toplantýlar yapýlmalý; sektörle ilgili görüþ bildirmelidir. Kamu veya özel sek-

törle ilgili olsun, gereken durumlarda bire bir toplantýlar yapmalýdýr. Basýn-

la iliþkiler sendikanýn bünyesinde yapýlmasý gerekiyor. Mevcut yönetimler

üzerinde etkinlikler saðlayarak, üyelerin çýkarlarýný korumasý lazým geldiði-

ni düþünüyorum. Haliyle mevzuattaki geliþmeleri de izleyecektir. Çeþitli ya-

yýnlarla toplantýlarla aydýnlatmasý gerekir. Bu da bir maliyet meselesidir.

Bunun çok fazla yapýlabildiðini zannetmiyorum. Ama üye sayýsýnýn artýrýl-

masýnda ve dayanýþmanýn saðlanmasýnda yeni yönetimin baþarýlarý büyük-

tür. Sendika eski canlýlýðýna kavuþtu. 

- Yeni üye potansiyeli konusunda ne diyorsunuz? 

Evyap görüþ sordu. Temizlik sektöründe olmasýna raðmen, zeytinyaðlý sa-

bun yaptýðý için baþvurdu. Olumlu görüþ verdim. Yemek sanayicilerinin ta-

lebi var. Muhtemelen alýnma ihtimali var.  Önemli olan bilgilendirme, da-

yanýþma içinde olmaktýr. Yasaya göre, iþkolunun tedarikçileri üye olabilir.

Doðal Hayatý Koruma Derneði’ne üye olduk. Dernek ve vakýflar da üye

olabilir.  

- Bunlarýn dernekleri, odalarý var. Fazla üyelik veya sendika ne fayda saðlar? 

Her birinin iþlevleri ayrýdýr. Gerekirse iþbirliði yapabilir ama fonksiyonlarý

var. Her biri ayrý özellikli konular üzerinde çalýþabilir. Ayrýca sendika özel

kanunla düzenlenmiþtir. 

- Acý tatlý anýlarýnýz var mý? 

Çok güzel bir ekip oluþturduk. Çok uygar bir ortamda iþler yaptýk. Deðer-

“Üye sayýsýnýn

artýrýlmasýnda ve

dayanýþmanýn

saðlanmasýnda yeni

yönetimin baþarýlarý

büyüktür. Sendika eski

canlýlýðýna kavuþtu.”



li insanlar, dolu dolu gençler tanýdým. Arkadaþým Avukat Fadýl Altop’un oð-

lu olan Cengiz Altop’u tanýdým. Yakub Bey vizyon sahibidir. Ýþini sýfýrdan

kurmuþ, þirketini ilk beþyüz arasýna sokmuþ biridir. Kotalarla mücadele ede

ede, köþebent demiri için karaborsada günlerce dolaþarak bir tesis kurmuþ

biridir. Sanýyorum Sabri Ülker de böyle sýkýntýlar çekmiþtir. Çünkü ayný dö-

nemde mücadele vermiþler. Bunlarýn anýlarý bana yeter…
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Þener Astan, Ýzmir Namýk Kemal Lisesi’ni bitirdikten sonra 9 Eylül Üni-

versitesi Ýktisat Fakültesi Pazarlama Bölümü’ne girdi. 

1979 yýlýnda üniversitenin biteceði yýl çalýþmaya baþladý. Profesonel iþ ha-

yatýna Satýþ Müfettiþi olarak baþlamasýnýn ilginç bir geçmiþi var ve bu onun

hayatýný þekillendirdi:

“Satýþ müfettiþi olarak baþladým. Þöyle bir tesadüf oldu. Tez hazýrlayacaðým

ama büyük þirketlerde hiçbir tanýdýðým yoktu. Eskiden meslek sýrrý diye bir

þey vardý, herkes þirketiyle ilgili pek bir þey açýklamazdý. Mahallemizdeki

ekmek fýrýnýnda çalýþmýþtým bir dönem. Hem katkým olsun hem de yeni

müþteriler arýyorum. Bir þeyler taþýrdým saða sola... 

Fýrýncýlýkta bir þeyi fark ettim: Bütün fýrýnlar akþam üzeri 7-8 saatlerinde,

fazla ekmekleri alýp, Tepecik’te Bayat Pazarý diye bir yer vardý, oraya

götürüyor. Küçük bir meydan... Orada bayat ekmek satýlýyor. Ekmeðin fi-

yatý 50 kuruþsa, orada 25 kuruþ. Ekmeðinizi çöpe dökmek yerine deðerlen-

diriyorsunuz. Hocama bunu söyledim: ‘Ekmek israfýný tez konusu yapmak

istiyorum.’ dedim. Oradan konu bisküviye geldi ve ‘Bisküvi pazarlama ma-

liyetleri üzerine çalýþ.’ dedi. O yýllarda Ýzmir’de Kemal Þentürk Ülker acen-

teliðini yeni almýþtý. Uzaktan da akrabamýz olur. Ona ulaþtým. Bir yakýnla-

rýný buldu ve Aykent bisküvi fabrikasýnda yaptým tezimi. Kemal Bey çalýþ-

kanlýðýmý beðendi. Bana haber gönderdi: ‘Þener isterse gelsin, bisküvi daðý-

týmýnda çalýþsýn.’ O dönemde bir plasiyer vefat etmiþ, 15 yaþýndaki oðlu ba-

na rehberlik yapacak. 21 yaþýndayým. Hemen kabul ettim.” 

Bir-iki ay süren yedek plasiyerlik macerasýndan sonra Kemal Bey’den ciddi

bir teklif geldi: “Müfettiþe ihtiyacý vardý ve kabul ederse ileride Ülker kadro-

suna bile geçme ihtimali doðabilirdi. Askerlik kararýný aldýrmadan gelen tek-

lifi kabul etti. Gerçekten de kýsa bir süre sonra Ülker kadrosuna alýndý.

Ýki yýl, Ege’de bisküvi daðýtýmýnda kendini gösterince Sabri Ülker ve Or-

han Özokur kendisini Ýstanbul’a davet etti. Trakya Bölgesi Satýþ Müfettiþi

olarak Ýstanbul’da iþe baþladý. 1988 yýlýna kadar farklý bölgelerin sorumlu-

luðunu üstlendi.  

Ekmek israfýný merak etti…

Ege’de bisküvi daðýtýmýnda

kendini gösterince Sabri Ülker

ve Orhan Özokur kendisini

Ýstanbul’a davet etti. Trakya

Bölgesi Satýþ Müfettiþi olarak

Ýstanbul’da iþe baþladý. 1988

yýlýna kadar farklý bölgelerin

sorumluluðunu üstlendi.



Þener Astan

Ýstanbul’a geldiði dönemde Atlas Pazarlama kuruluyordu. Þener Astan’ýn

kadrosu orada olmasýna raðmen Ülker’in bütün pazarlamasýna bakýyordu.

Yýllar sonra 1996’da Atlas Pazarlama’nýn Genel Müdürü oldu. 

O dönemde sistemi de deðiþtirdiler. Bu ayrýca Türkiye için de bir yenilik-

ti. Astan bunu þöyle yorumluyor: “Ülker, plasiyer teþkilatý kurma anlamýn-

da 1940’larýn sonunda özel çalýþmaya baþlýyor. Bir plasiyerin derdi varsa

Sabri Bey’e doðrudan anlatabiliyor. Sabri Bey, ne kadar ürün olursa olsun

ben ürünümü müþteriye ulaþtýrmalý ve satmalýyým anlayýþý içindeydi. Sade-

ce plasiyerine mal veren bir sistem kuruyor. 

80’li yýllarýn baþýnda plasiyer dýþýnda da oluþan toptancý þirketlere mal ver-

meye baþlýyor. Ancak her ürünü verebileceði garantisi vermiyor onlara. 90’lý

yýllarýn baþýnda toptancýlar çok arttý. 1996’da yeni organizasyonla toptancý-

lardan oluþan distribütörler yapýsý oluþturuldu. Rekabet her zaman vardý.

Mesela 200 noktadan sorumlu bir bölge veriliyor plasiyere. Anlaþmazlýk

olan noktalara baþka plasiyerler gönderirdik.” 

Daha sonra Kar Gýda’ya Genel Müdür olarak geçen Þener Astan, Kar Gý-

da’nýn Amerikalýlara satýþýndan sonra tekrar Ülker’e döndü. Halen Ülker’de

Ýçecek Grubu Baþkanlýðýný yürütüyor. 

- Sizin sendikayla temasýnýz ne zaman baþladý?

98 yýlýnda Kar Gýda’ya geçtim. Faruk Bey geldi. Nazým Bey beni aradý.

Bana “Yönetim Kurulu Üyesi ol.” diyor. Bunu da çok açýk söylemedi. TÜ-

GÝS’e beraber gittik. Nazým Bey’le tanýþtýk. Beyefendi bir insan. Faruk Bey,

“Þener Bey’i Yönetim Kurulu Üyesi olarak teklif ediyorum.” dedi. 2001 yý-

lýydý sanýrým. Sendikanýn üyesi çok azalmýþtý. 

- Bu kadar az üye görünce, ne düþündünüz?

Nazým Bey’den eski döneme ait çok güzel anýlar dinledim. Faaliyetler yo-

ðunmuþ. Daha sonralarý, fikir ayrýlýklarý baþlamýþ. 
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“Ülker, plasiyer teþkilatý

kurma anlamýnda 1940’larýn

sonunda özel çalýþmaya

baþlýyor. Bir plasiyerin derdi

varsa Sabri Bey’e doðrudan

anlatabiliyor. Sabri Bey, ne

kadar ürün olursa olsun ben

ürünümü müþteriye ulaþtýrmalý

ve satmalýyým anlayýþý

içindeydi.”



“Üye þirket, günlük rekabet ve

yaþam içinde farkýna

varamadýðý, tespit edemediði

konularda kendisini

aydýnlatacak, kendisini

uyaracak bilgilerin hazýrlanýp

sunulmasýný bekler. Bu amaçla

sendika içinde bir komite ve

yapýnýn oluþmasý gerekiyor.” 

- Fikir ayrýlýðýnýn sebebi neydi?

Baþkan’a baðlayan anlayýþlar vardý.  

- Sendikada üyeliðiniz ne kadar sürdü?  

Ýki yýl kaldým. Sanýrým seçimlere kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak kal-

dým. Þirkette yoðun faaliyet içindeydim. Yönetim Kurulu üyesi olarak ye-

terli zamaným olmadýðýný düþündüm. 

- Sýkýntýlý bir dönemde görev yapmýþsýnýz. O dönemde sendikanýn gündeminizde ne

vardý? 

“Üye sayýmýz azaldý, nasýl arttýrýrýz?” “Aidatýný ödemeyen üyelere ne yapa-

caðýz?” þeklindeydi. Bu konuda Ömer (Taþçý) Bey’in çok yoðun faaliyetleri

oldu. Pýnar, o dönemde tekrar çalýþmaya baþladý.  Bazýlarýna ödemeleri için

ricada bulunuldu. Detaylarý hatýrlamýyorum. Bir þeylerde hatalý olduklarýný

kabul ediyorlardý. Bir çýkýþ noktasý aramaya baþladýlar. Bazý anlaþmazlýklar,

sýkýntýlar olmuþtu. 

- Sendika’nýn bundan sonra nasýl bir yapýlanma ve çalýþma programý içinde olmasý

lazým? 

Sürekli üyelerini beslemesi gerekiyor. Þunu kastediyorum: Üye þirket,

günlük rekabet ve yaþam içinde farkýna varamadýðý, tespit edemediði konu-

larda kendisini aydýnlatacak, kendisini uyaracak bilgilerin hazýrlanýp sunul-

masýný bekler. Bu amaçla sendika içinde bir komite ve yapýnýn oluþmasý ge-

rekiyor. Þunu fark ettiðim için ben tekrar aday olmadým: Önemli bir mesai

ayýrmanýz gerekiyor. Gönül veren ve zamaný ayýran, tecrübeli kiþilerden olu-

þan bir komite oluþmasý gerekiyor. Üye þirketleri sendika beslemediði tak-

dirde sendika beklentilere cevap vermeyecektir. 
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Hatýrlanacaðý kadarýyla, kitabýn önsözünde de bah-

settiðim gibi, TÜGÝS Yönetim Kurulu Baþkanlý-

ðý’na seçildiðim gün yaptýðým deðerlendirmede iki

konu zihnimi oldukça meþgul etmiþti.

Birincisi, TÜGÝS’in geçmiþe dönük yaþanmýþlýklarý,

bunlardan çýkarýlacak dersler ve bu yaþanmýþlýklarýn

gelecek nesillere doðru ve kalýcý þekilde taþýnmasý.

Ýþte bu, kitabýn doðuþ nedeni…

Ancak kitabýn içeriðinin günümüz koþullarýnda de-

ðerlendirilmesinden çok yaþanmýþlýklarýn merak

edilme yanýnýn daha çekici bulunacaðýný düþündü-

ðümü de itiraf etmeliyim.

27 Kasým 2004 tarihinde yapýlan TÜGÝS Genel

Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu göreve baþlaya-

na dek geçmiþ yönetim kurullarýnda yer alan kiþile-

rin bazýlarýyla yapýlan söyleþilerle oluþturulan bu ki-

tapta, söyleþiler hiçbir düzeltme yapýlmadan yalýn

halleriyle yer almýþtýr.

Kitapta yer almak üzere söyleþi imkaný bulamadý-

ðýmýz ancak Yönetim Kurulu’nda yer alarak TÜ-

GÝS’e hizmet vermiþ kiþilere haksýzlýk etmemek adý-

na adlarýný burada sýralamak istiyorum: Erol Döner-

taþ, Füsun Saðdýç, Ramazan Abay, Erdem Özkaþýk-

çý, Ümit Çýnar, Doðan Vardarlý, Fatih Çakmakoðlu,

Celal Aslýer, Ýlhan Cavcav, Lütfü Fýrat, Alp Tanýk,

Mehmet Ertuðrul, Oktay Varlýer, B. Günhan Aktan,

Ergül Giriþken, Remzi Yücebaþ, Mehmet Ertuðrul,

Gündüz Besler, C. Oral Turanoðlu, H. Rahmi Akýn-

can, Muhassin Bayram, A. Doðan Sinangil

(2003’den baþlayarak 1985 yýlýna sýrayla). Kendileri-

ne minnet ve þükranlarýmýzý sunuyor, hayatta olma-

yanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Ýkincisi, “Baþlangýcýn Sonu”nun baþlangýç oluþtur-

duðu “Ýþveren sendikacýlýðýnýn deðiþimi ve nasýl ol-

masý gerektiði” sorusuna yanýt arandýðý yeni dönem.

Yeni dönem iþveren sendikacýlýðýnýn arayýþý, tüm

dünyadaki geliþmiþ ülkeler kadar ülkemizde de sür-

dürülüyor. Açýk yüreklilikle ifade etmek isterim ki

önemli çýkarýmlar henüz yakalanmýþ deðil.Bu konu-

da yapýlan ölümcül hata, geçmiþle bugünü kýyasla-

mak oluyor. Býrakalým geçmiþ kendi þartlarýnda de-

ðerlendirilsin…

Yeni dönem TÜGÝS çalýþmalarýnda deðiþimden ya-

nadýr. Þirketlerin geleceðinin çalýþanlarýnýn ortaya

koyduðu performansla iliþkili olduðunun bilincinde,

çalýþanlarýn çýkarlarý ile iþletmenin çýkarlarýnýn

uyumlaþtýrýlmasýný sosyal diyalog ve iþbirliði ile sað-

layarak iþ barýþýný destekler.

Yeni dönem TÜGÝS; temiz ve saðlýklý gýda, ödünç

alýnmýþ çevre ve iþ yaþamýnýn vicdaný olma sevdalýsý-

dýr.

Kendi þirketleri yanýnda birçok STK, Meslek Ku-

ruluþu vb.lerinde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri-

mizin (2004) adanmýþlýk ölçüsünde gayretle bu sev-

dayý paylaþmalarý ve bu fotoðraf içinde yer almalarý-

ný övgüye deðer buluyorum. Kendilerine teþekkür

ediyorum.

“Baþlangýcýn Sonu” yeni bir baþlangýç olacaktýr.

12 Oca 2011

Necdet Buzbaþ
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