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Ekmek Barış Ve Özgürlük İçin Yeniden…

GÜNDEM

Bölgemizde savaş tamtamlarının gi-
derek yükseldiği günlerde, yani barışa 
ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız olduğu 
bir dönemde 1 Eylül Dünya Barış Gününü 
geride bıraktık. 

Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki 
topraklarımız artık yeşerip göveren to-
humlara değil, savaşın kan tomurcukları-
na yataklık ediyor.

Özellikle Suriye’deki iç huzursuzluk-
lar karşısında ABD’nin sözcülüğünü yap-
mayı tercih eden AKP hükümeti,  bir za-
manlar “içtikleri su ayrı gitmeyen” Esad 
iktidarının yıkılması yolunda yaptığı açık-
lamalarla gerilimi sürekli tırmandırıyor. 

Düşürülen askeri uçak krizinin altın-
dan kalkamayanlar şimdi Suriye sınırın-
daki Hatay ve Kilis gibi önemli yerleşim 
bölgelerini mühimmat deposuna çevirme-
ye çalışıyor. Bölgedeki okullar ve birçok 
yerde silah depolandığı, ajanların cirit at-
tığı yönünde bilgiler geliyor.

Global ekonomik krizin her an kapı-
mızı çalması ihtimalinin yanı sıra ülke 
halkının çıkarlarından öte bir başka amaç 
uğruna izlenen politikalar ekonomik an-
lamda da önemli kayıpları beraberinde 
getiriyor. 

Hayat pahalılığı giderek artıyor. Ülke-
miz dünyanın en pahalı benzinini kulla-
nan ikinci ülkesi oldu. İşsizlik, mevsimsel 
dalgalanmalar bir yana ortalama yüzde on 
seviyesinin üzerinde seyrederek, çalışan-
ların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kaos her yerde
Bir oldu bittiye getirilerek çıkarılan 

4+4+4 ile birlikte eğitim sisteminde bü-
yük bir kaos yaratıldı. On binlerce aile 
milyonlarca çocuk ne olduğu yetkililer 
tarafından bile tam olarak açıklanamayan 
bir karmaşanın içinde büyük bir belirsizli-
ğe sürüklenmektedir.

Şu anda aileler çocuklarını okula 
gönderip göndermemek arasında gidip 
gelmekte, çocuklar bir sene önce gittik-
leri okulu aynı ad ve kimlikle bulup bu-
lamayacaklarını dahi bilememekte, öğ-
retmenler kaç kişilik sınıflarda hangi yaş 
grubuyla ders yapacaklarını anlamaya 
çalışmaktadır.

Zaten bozuk ve çarpık olan bir eğitim 
düzeni ancak bu kadar içinden çıkılmaz 
hale getirilebilirdi. AKP hükümeti bunu 
da başardı. Asıl korkunç olan şu anda ilk, 
orta ve yüksek öğrenimdeki öğrenciler ve 
tabii aileler, bırakın gelecek yıllara ilişkin 
plan yapmayı, gelecek yıla dair bir plan 
bile yapamamakta, bir sene sonra nelerin 
değişip değişmeyeceği konusunda papat-
ya falı çekmek zorunda bırakılmanın şaş-
kınlığını yaşamaktadır.

Bunca belirsizlik ve karmaşayı yarat-
ma başarısı gösteren hükümetin, çalışma 
yaşamına ilişkin farklı bir tutum izleme-
si tabii ki beklenemezdi, nitekim öyle de 
oldu. MESS grup toplu iş sözleşmelerine 
hazırlandığımız ve görüşmelerin çoktan 
başlamasının gerektiği bugünlerde  bizler, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
dan hala gelmeyen yetkileri bekliyoruz.

Farklı işkolundan birçok sendikanın 
Toplu iş sözleşmeleri için 1000’ in üzerin-
deki işyeri ve 400 bin civarında işçi adına 
yaptıkları yetki başvuruları sekiz ayı aşkın 
bir süreden beri bekletilmektedir. Böylece 
anayasa ve yasalara rağmen yüz binlerce 
çalışan toplu sözleşme ve sendika hakkın-
dan fiilen mahrum bırakılmış olmaktadır.

Aziz Nesin hikayelerine taş çıkartacak 
derecede içinden çıkılmaz gözüken bu 
durum, 12 Eylül darbesi dönemlerindeki 
gibi Türkiye’nin İLO ya şikayet edilmesi-
ne kadar varmıştır. 

Hükümetin bu uygulaması bir yetki 
gaspıdır. Toplu iş sözleşmesi yapma hak-
kının engellenmesidir. Hükümetin uygu-
ladığı bu yetki gaspına ve toplu iş söz-
leşmesi yapma hakkımıza yönelik hukuk 
dışı tutumuna gereken cevabı hep birlikte 
vereceğiz.

Kıdem tazminatlarımız  
    hedef olmaktan çıktı mı?

Ülkeyi barışsız, çocukları eğitimsiz, 
çalışanları işsiz, işyerlerini sendikasız, 
sendikaları yetkisiz, işçileri toplu sözleş-
mesiz bırakmayı başaran bu iktidar şimdi 
hazırladığı veya geri çektiğini iddia ettiği 
tasarılarla tüm emekçileri geleceksiz bı-
rakmaya azmetmiş görünmektedir.

Hükümet, gündemdeki Ulusal İstih-
dam Stratejisi ile İş Kanunu’nda birçok 
değişiklik yapmayı böylece çalışma ya-
şamındaki sermaye adına tüm taşları birer 
birer temizlemeyi hedeflemektedir. Bu 
değişiklikler; kiralık işçilik, alt işverenli-
ğin (taşeronluk) kolaylaştırılması ve yeni 
esneklik biçimlerinin uygulanması gibi 
başlıklardan oluşuyor. 

Bu başlıklardan her biri çalışma yaşa-
mındaki sendikalı yaşama düşecek birer 
bomba niteliği taşımaktadır. Sermayenin 
sadece Türkiye’de değil konuşlandığı her 
coğrafyadaki beklentisi esnek, güvencesiz 
ve kuralsız çalışmadır.

Şimdi hazırlanan yasalardaki içerik de 
tam bu beklentiye cevap verecek biçimde 
hazırlanmıştır.

4857 sayılı Yasa’nın 2. maddesinde 
taşeron çalıştırma ile ilgili aranan koşul-
lar, daha en başından itibaren işveren ör-
gütlerinin başlıca hedef tahtalarından biri 
olmuştur. 

Bunun sonucu, daha kötü koşullarda 
çalışma, daha düşük ücret, örgütsüz bir 
yaşam ve güvencesiz çalışmadır. Kısaca-
sı, işçiler daha ucuza, daha fazla çalışmak 
durumunda kalacaktır.

Yürürlükte olan İş Kanunu’nun 2. 
maddesinde, alt işveren ilişkisine ancak 
üç koşulun bir araya gelmesi halinde izin 
verilmekte olmasına ilişkin düzenleme, 
şimdi hükümetin yapmak istediği değişik-
likle birlikte çöpe gidecek ve işverenler 
istedikleri gibi taşeronlarla iş yapabile-
ceklerdir.

Yapılmak istenilen değişiklikle, İş 
Yasası’nın alt işvereni düzenleyen 2. mad-
desinin çeşitli hükümleri köklü biçimde 
değiştirilerek üç koşul yerine tek bir ko-
şulun varlığı yeterli görülmek suretiyle 
taşeronluk, neredeyse esas üretimin bir 
parçası haline getirilmek istenmektedir.

Eğer bu değişiklik gerçekleşirse iş-
yerlerinde asıl işverene ait işçi bulmak 
mümkün olmayacak, işverenler istedikleri 
sayıda işçiyi hiçbir sorumluluk taşımadan 
çalıştırabileceklerdir.

Sendikasız, sigortasız, birçok hak-
tan yoksun ve olabilecek en düşük üc-
retle çalıştırılan ve aynı Sayın Başbakan 
R.T.Erdoğan’ın dediği gibi tam anlamıyla  
“sermaye için bir ucuz emek cenneti” ha-
line gelecektir.

Bu tüm çalışanlar için Türkiye’nin 
“Çin’leştirilmesi” veya alt işverenlerin 
elinde işçi katliamlarının yaşandığı “Tuz-
la tersaneleri gibi” olması demektir. 

Yapılmak istenilen değişikliklerden 
biri de Özel İstihdam Büroları aracılığıyla 
kiralık işçilik uygulamasının yaygınlaştı-
rılmasıdır. Biz bu değişiklik ile ilgili fazla 
bir şey belirtmeden Sayın Ali Babacan’ın 
sözlerini aktarmayı uygun buluyoruz; 
“Bugün amele pazarları Türkiye’nin bir 
gerçeğidir.”

Bu demektir ki 21. yüzyıl Türkiye’sin-
de amele pazarları yasa yoluyla resmileş-
tiriliyor. İşçinin belirli bir yer, zaman ve 
işte, belirli bir işverene bağlı olarak çalış-
masını sağlayan geleneksel anlayış kök-
ten değiştirilmek isteniyor. Bu gerçekle-
şirse işçiler üretim sürecinden tam anlamı 
ile koparılarak metalaştırılmış olacaktır.

Hükümet-Sermaye-Sarı  
Sendika işbirliği işbaşında
Diğer yandan sermayenin tam 40 yıl-

lık rüyası olan kıdem tazminatlarının yok 
edilmesi hedefi, her gün yeni bir taslağın 
kamuoyuna sunulması veya geri çekilme-
si ile kendini ortaya koymaktadır.

AKP hükümeti son olarak Kıdem Taz-
minatı ile ilgili hazırlanan tasarının geri 

çekildiğini ve gündemden kalktığını açık-
lasa da, bu gelişme, ne sermayenin ne de 
iktidarın 70 yıllık kazanımımıza ilişkin dü-
şüncelerinden vazgeçtiklerini göstermez.

Hedef her ne kadar kıdem tazminatla-
rının fon adı altında hiç edilmesi gibi gö-
zükse de,  kıdem tazminatlarının 15 güne 
düşürülmesi ihtimalinin olduğunu da göz-
den kaçırmamamız gerekmektedir.

Hükümetin fon kazığını elma şekeri 
misali sunma çabalarının işçiler nezdinde 
kabul görmemesi ve uydurulan yalanla-
rın yatsıya kalmadan ortaya çıkması ile 
birlikte göstermelik bir geri çekilmenin 
ardından sermayenin yeni saldırıları ile 
karşı karşıya kalabiliriz.

Örneğin nasılsa fon gelecek öcüsüy-
le korkutulan bazı sendikalara toplu iş 
sözleşmelerinde kıdem tazminatının ko-
runması adı altında 30 günlük sürenin 15 
güne düşürülmesi teklifleri getirilebilir. 
“Kıdem Tazminatı Fonu tasarısını geri 
çektirdik, şimdi hiç olmazsa 15 günlük 
tazminatlarımızı garantiye alalım” kan-
dırmacası bazı sarı sendikalar aracılığıyla 
işçi sınıfına pekala pazarlanabilir. 

Bütün bu ihtimalleri de göz önüne ala-
rak DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası 
olarak işçi sınıfının en önemli kazanım-
larından biri olan kıdem tazminatına yö-
nelik bu ve benzeri tuzaklara karşı uyanık 
olmak zorundayız.

Söz konusu saldırı ve politikalar elbet-
te cevapsız kalmayacak. Çağdaş demok-
rasilerde emekçilerin, seçimler dışında da 
söz söyleme ve haklarını arama yolları 
vardır. Bizler, artık bunu diğer sendikalar 
ve demokrasi yanlısı kurum ve kuruluşlar-
la birlikte daha güçlü bir biçimde yaşama 
geçireceğiz.

Bu ülkenin emekçileri onların düşün-
düğünden çok daha dirençlidir ve gerek-
tiğinde gözü kara olmayı çok iyi bilir. 1 
Mayıslar, şanlı 15-16 Haziran ve DGM 
direnişleri, MESS grevleri gibi tarihimi-
zin şanlı sayfalarında yer alan mücadele 
ve direnişlerimizi unutanlara, son yıllar-
daki 1 Mayıs ve 2010 Grup sözleşmesi 
süreçlerinde olduğu gibi mücadele gücü-
müzü hatırlatmasını çok iyi biliriz.

Sonuç olarak önümüzdeki döneme 
baktığımızda çalışanlar olarak, hem ülke 
genelinde, hem de metal işkolu özelinde 
oldukça zorlu bir döneme giriyoruz. Bir 
taraftan yasalar düzeyinde haklarımıza 
yapılan saldırıları göğüsleyip, sendikal 
hak ve özgürlüklerimizi genişletmeye 
çalışırken, diğer taraftan da işyerlerin-
deki çalışma koşulları ve ücret düzeyle-
rimizi iyileştirmenin mücadelesini vere-
ceğiz. Herkes her şeye hazırlıklı olsun.                                                                                                                          
Kolay gelsin....
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Bursa’da bulunan Bosch ve Rexroth fabri-
kalarında çalışan işçiler geçtiğimiz Mart ayın-
da sarı sendikadan topluca istifa edip sendi-
kamıza üye oldular. Gerek şirket yönetiminin 
gerek sarı sendika Türk Metal’in türlü baskı, 
tehdit ve yıldırma politikalarına direnen işçi-
ler, sendikamızla birlikte sürdürdükleri müca-
dele ile ilk kazanımlarını elde etmeye başla-
dılar.

Sarı sendikanın temsilcilik odaları 
kapattırıldı, panoları indirildi
Her iki işletmede de üyelerimizin, toplu iş 

sözleşme yürürlüğünün sona erdiği 1 Eylül ta-
rihi itibariyle sarı sendikanın işletme içerisin-
deki sendika temsilcik odalarının kapatılması, 
ilan panolarının indirilmesi, temsilcilerin içe-
ride sendika adına çalışma yapmalarının en-
gellenmesi gibi konularda ısrarlı tutumu sonuç 
verdi. 

Üyelerimiz fabrika içinde gerçekleştirilen 
çeşitli toplantılarda bu konudaki taleplerini ve 
kararlılıklarını birçok kez şirket yönetimine 
ilettiler. Sarı sendikaya da bu konuda ne kadar 
kararlı olduklarını defalarca gösterdiler. 

Bu tutum sonuç verdi ve 1 Eylül gece-
si Bosch bünyesindeki BU1, BU2, BU4 ve 
Rexroth’da sarı sendikanın temsilcilik odaları 
boşaltıldı, kapıları kilitlendi. Fabrikaların için-
deki ilan panoları boşaltıldı.

Zorunlu ve kısmi ücretsiz izin 
uygulamasına fren
Sarı sendika yıllar boyu Bosch işçileri adı-

na, onların aleyhine olan birçok uygulamayı 
işverenle birlikte anlaşarak hayata geçiriyordu. 

Buna o kadar alışmışlardı ki, çoğunluğu 
kaybettiği bu işletmede bile, kendi üyesi olma-
yan işçiler adına zorunlu ve ücretsiz izin uygu-
lamasına onay vermekten çekinmedi.

Şirket yönetimi BU2 fabrikasında 22-30 
Ağustos tarihleri arasında duruş kararı aldı. 

Sonrasınde ilgili sendikanın yetkileri hem 
bu duruşa, hem de duruş esnasında 2012 yılı 
izinleri biten işçilerin 2013 yılı izinlerini kul-
lanmasına, yine işçilere hiç danışmadan onay 
verdi. 

Bu uygulamaya Bosch işçileri yoğun tep-
ki gösterdiler. Bu tepki üzerine izinlerle ilgili 
yaptıkları anlaşmayı değiştirmek zorunda kal-
dılar.

11 aylık sözleşmeli işçi çalıştırıl-
manın yasaya aykırı olduğu tespit 
edildi
Her iki işletmede de işe yeni alımlar belirli 

süreli hizmet akti ile yapılıyor. Bu uygulama 
yıllardır böyle. Sendika değiştirme sürecinde 
yaşanan baskılarda bu şekilde çalışan ve sen-
dikamıza üye olan yeni işçilere “sözleşmeleri-
nin yenilenmeyeceği” konusunda birçok tehdit 
yapılmıştı.

Oysa gerek Bosch’ta, gerek Rexroth’ta 
11 aylık sözleşmeli işçi çalıştırmanın yasal 
dayanağı yoktu. Sendikamızın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma 
Müdürlüğü’ne konuyla ilgili inceleme talebiy-
le başvuruda bulundu. Yapılan inceleme sonu-
cu hukuka aykırılık itirazımız haklı bulundu.

İşverenliğe de tebliğ edilen raporda bu 
şekilde belirli süreli hizmet akdi ile işçi çalış-
tırmanın yasaya aykırılığı şu ifadelerle tespit 
ediliyor:

“…İşverenin 4857 Sayılı Yasanın 11.mad-
desine ve toplu iş sözleşmesinin maddesine 
aykırı olarak işe yeni alınan işçilerle ilgili ola-
rak belirli süreli iş akdi yapılmaması, yapılan 
belirli süreli iş akitlerinin ise belirsiz süreli iş 
akdi olarak kabul edilmesi gerekmektedir” 

(İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın konuyla 
ilgili raporlarının tam metnine sendikamızın 
web sitesi www.birlesikmetal.org adresinden 
ulaşabilirsiniz)

Böylece işyerindeki sarı sendikanın yıl-
lardır göz yumduğu ve 

sözleşmesi yeni-
lenmeyen yüzler-
ce işçinin mağdur 
olmasına yol açan 
bu uygulama sen-
dikamızın müda-
halesi ile hukuken 
sona ermiş oldu.

Tis Komiteleri hayata geçiyor
Toplu iş sözleşmeleri yıllar boyu onlardan bihaber yapıldı. Toplu sözleş-

melerden, ne hazırlık, ne müzakere ne de imza sırasında Bosch işçilerinin 
bilgisi oluyordu.

Artık Bosch işçileri ilk defa kendilerinin de dahil olduğu bir grup toplu 
iş sözleşmesi dönemi geçiriyorlar. Her iki işletmede de üyelerimiz, henüz 
yetkiler açıklanmamış olmasına ve işyerinde çeşitli düzeylerde baskılar ya-
şamalarına rağmen, 2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesini gündem-
lerine aldılar. 

Bosch ve Rexroth’ta Temmuz ayı başında oluşturulan TİS komitelerimiz 
toplantılarına başladılar. Sendikamızın grup sözleşmesi sürecine dahil oldu-
lar. Grup bünyesindeki diğer işletmelerin TİS komiteleri ile ortak toplantıla-
ra katılmaya başladılar.

Son olarak Bursa bölgesinde örgütlü işyerlerimizin komitelerinin katılı-
mıyla 31 Ağustos günü gerçekleştirilen taslak hazırlık toplantısına Bosch ve 
Rexroth işçilerinin taleplerini taşıdılar, tartışmalara katıldılar.

Bosch Feuerbach fabrikası İş Konseyi 
Üyesi Bursa’da üyelerimizle buluştu
Bosch’un Almanya 

Feuerbach Fabrikası İş 
Konseyi üyesi Gertrud 
Moll, 27-28 Ağustos ta-
rihlerinde Bursa’da üyele-
rimizle bir araya geldi.

Bursa Şubemizde, üç 
ayrı vardiyanın katıldığı 
üç toplantı gerçekleştiren 
Moll, üyelerimizin sendi-
ka değiştirme sürecinde 
ve sonrasında karşılaştıkları hak ihlallerini onların ağzından dinledi.

Bosch ve Rexroth işçileri, şirketin altına imza koyduğu uluslararası çerçeve 
sözleşmenin şirket yönetiminin tutumu ve uygulamaları ile nasıl ihlal edildiği-
ni somut örneklerle aktardılar. İş Konseyi’nin bu hak ihlaline yönelik üzerine 
düşeni yapması gerektiğinin altını çizdiler. Referandum taleplerini bir kez daha 
yenilediler. 

BOSCH ve REXROTH’da 

İlk Kazanımlar Elde Edilmeye Başlandı

Kazanımların kalıcı olması ve yenilerinin eklenmesi için  
Birliğimizi güçlendirmeliyiz

Bu kazanımların kalıcı olabilmesi ve yenilerinin eklenebilmesinin tek koşulu var: Bosch’ta ve 
Rexroth’da işçi kardeşlerimiz örgütlülüklerini daha da güçlendirmeli. 

Türlü baskı ve tehditlerle sendikamızdan istifa etmek zorunda kalan bir bölüm arkadaşımız 
da artık gerçek güvencenin bu örgütlülükle sağlanabileceğinin farkına varıyor. Gayri hukuki ola-
rak sözleşmeli çalıştırılan genç işçiler, kıdemi on yıla kadar birikmesine rağmen hala ortalama 
ücretlerin altında ücret alan işçiler, görmüş geçirmiş, sarı sendikanın işçi düşmanı politikalarını 
ezberlemiş kıdemli işçiler, 2012 yılının Mart ayında hep birlikte attıkları bu adımın geriye dönü-
şünün olmamasının biricik yolunun bundan geçtiğini biliyorlar.
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Yaklaşık olarak 230 işçinin çalıştığı işyerin-
de sendikamız, yasaların gerektirdiği çoğunluğu 
sağlayarak, 9 Ağustos 2012 itibariyle yetki tespi-
ti için Çalışma Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Fontana işçilerinin bu adımının ardından iş-
yeri yönetimi onları sendikalı olmaktan vazge-
çirme adına çeşitli yöntemlere başvurdu, bun-
larda başarılı olmayınca da dört üyemizi işten 
çıkardı.

Kapı önünde direniş sürüyor

İşten çıkarılan üyelerimiz 15 Ağustos gü-
nünden itibaren, bu haksızlığa karşı fabrika giriş 
kapısının önünde beklemeye başladılar. Fabrika 

içindeki üyelerimiz ise atılan arkadaşlarına sahip 
çıkıyor, onların işbaşı yapabilmesi için birlikte 
mücadelelerini sürdürüyor. 

Kararları birlikte ve sendikalarıyla 
alıyorlar

Yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıy-
la 26 Ağustos günü genel merkez binamızda ger-
çekleşen toplantıda yan yana geldiler. 

Gebze Şubemizin, Genel yönetim kurulu 
üyelerimizin yanında Genel Başkanımızın da 
katıldığı toplantıda Fontana işçileri işyerinde 
sendikalaşmanın gerçekleşebilmesi için gerekli 
kararlılıkta olduklarını ifade ettiler.

Uzun yıllardır İstanbul 2 Nolu Şubemiz bünyesinde örgütlü olan Gü-
ven Elektrik işyerinin SEFAKÖY’deki fabrikasını kapatma kararı alma-
sı üzerine yapılan görüşmeler sonucu 265 üyemizin kıdem tazminatı ve 
ihbar alacaklarının ödenmesi için Cankurtaran Yapı Malzemeleri şirketi 
verdiği ipotekle kefil oldu.

Aradan geçen süre zarfında Güven Elektrik işçilerinin alacakları 
ödenmedi.

Bunun üzerine Sendikamız Güven Elektrik işçileriyle birlikte 29 
Ağustos günü Cankurtaran Holding önünde bir basın açıklaması ger-
çekleştirdi. 

Basın açıklamasının ardından holding binasına giren işçiler bir süre 
binada oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bu gelişmelerin üzerin günlerce işçilerde köşe bucak kaçan şirket 
yöneticileri binaya yeniden geldiler ve sendikamız ile görüştüler. Gö-
rüşmede ödeme yapılacak günün belirlenmesi için bir mutabakata va-
rıldı.

Ödemeler yapılana, işçiler tüm haklarını alana dek, gerek holding bi-
nası önünde gerekse diğer platformlarda mücadelemiz devam edecektir.

Güven Elektrik işçileri 
          Cankurtaran Holding’de eylemdeler...

Fontana Pietro’da 

Sendikalaşma  
Engellenemeyecek

İstanbul Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde 
kurulu, İtalyan sermayeli Fontana Pietro  
Kalıp San.ve Tic. AŞ. işyerinde çalışan işçile-
rin sendikamıza üye olmasının ardından işten  
çıkarılan 4 üyemizin fabrika önündeki direnişi 
devam ediyor.
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Manisa Turgutlu’da kurulu bulunan ve her 
geçen gün büyüyen FCMP TR METAL işye-
rinde 21 üyemiz 1 Ağustos 2012 tarihinde keyfi 
gerekçelerle işten atıldı. İşten atılan üyelerimiz, 
fabrika önünde direnişe başladılar.

Geçtiğimiz dönem sendikalaşan ve işyerin-
de toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerinde bu 
çıkışlar, üyelerimiz tarafından örgütlülüklerine 
müdahale olarak değerlendirildi. Atılan üyele-

rimizin fabrika kapısı önünde başlattığı direniş, 
diğer üyelerimiz tarafından da sahiplenildi.

9 gün süren eylemlerin ardından şirket yöne-
timiyle yapılan görüşmeler sonucu işten çıkarı-
lan üyelerimizin önemli bir bölümü işbaşı yaptı. 

İşten atılan üyelerimizle dayanışma göste-
ren sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve 
emekten yana güçlere katkılarından dolayı te-
şekkür ediyoruz.

FCMP işyerinde işten atılan üyelerimiz

İşlerine geri döndüler
İçinde bulunduğumuz yılın Mart ayında çoğunluğu sağlayıp yet-

ki tespiti için başvuruda bulunduğumuz, Kayseri’de kurulu CEHA 
Büro Mobilyaları AŞ.'de aylar süren baskılara rağmen üyelerimiz 
sendikalı çalışmaya dair kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ülke genelinde Şu-
bat ayından bu yana çoğunluk tespiti taleplerine yanıt vermemesi 
CEHA işçilerinde de mağduriyet yarattı. Tespitlerin bekletilmesi ile 
zaman kazanan işverenler baskılarını daha uzun bir süreye yayıyor 
ve sistematikleştiriyor. CEHA’da da durum böyle. Tüm bu zorlu-
ğa rağmen üyeliklerinde ısrar eden yüzlerce kardeşimiz "şimdiden 
fabrikaya sendikayı soktuk" diyorlar.

Diğer taraftan örgütlenme sürecinde işten çıkarılan kardeşleri-
miz ve içerdeki baskıya rağmen üyelik çalışması sürdüren arkadaş-
larımız ile birlikte mücadelemiz sürüyor.

Ramazan İkramiyesi Sözü Tutulmadı!

Ramazan bayramı öncesi yoğun çalışma temposu nedeniyle 
yıpranan işçilerde; patron ve temsilcilerinin ikramiye ve maaş zam-
larındaki kötü sürprizleri de öfkeyi artırdı. İkramiyelerde maaşların 
%50-60'ı oranında para verileceği söylentilerine karşın %35-40 ci-
varında kalması işçileri çileden çıkardı. Maaş zamlarında ise asgari 
ücrete yapılan artış oranı haricinde ek para verilmemesi de işçilerin 
öfkesini arttırdı. Konuyla ilgili sendikamızın dağıttığı bildiriler de 
ilgiyle karşılandı. 

Ramazan sonrası bayramlaşmada tepkilerini dile getiren üye-
lerimiz, "sendikamıza sahip çıkarak bu haksızlıkları gidereceğiz" 
diyerek tüm üye olmayan ve zorla istifa ettirilen işçilerin sendi-
kamızın çatısı altında birleşmesi gerektiğini ifade ederek "yetkiyi 
alacağız" dediler.

Sendikamız İşçi Duraklarını Dolaşıyor

Sendikamızın Anadolu Şube yönetimi ve üyelerimiz, işyeri ser-
vis duraklarını dolaşarak bildiri dağıttılar. 

Ayrıca örgütlenme çalışmasını güçlendirmek üzere kahve top-
lantıları da gerçekleştiriliyor. Sendikamızın bu çalışmaları bölge-
deki işçiler arasında olumlu karşılanıyor.

CEHA işçisi

Mücadelede kararlı

Gebze Şubemizde 15 Haziran 2010 tarihinden bu-
güne sendikal örgütlülük ve toplu iş sözleşmeli çalış-
ma hayatı için mücadele veren Çel-Mer’de, 2012 yılı 
Mayıs ayında toplu iş sözleşme masasına oturulmuştu.

Ancak işverinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle, ücret-
ler ve sosyal haklar konusunda anlaşma sağlanaması 
üzerine 4 Eylül 2012 tarihinde fabrikanın kapısına grev 
ilan kararı asıldı.

Çel-Mer’de Grev kararı

1937 yılından bu yana biz işçilerin 
en önemli haklarından biri olan Kıdem 
Tazminatlarına başı her sıkışan işve-
renler ve hükümetler göz dikmişlerdir. 
Yıllar boyunca bu hakkımızı elimizden 
almak için fırsat kollamışlar, birçok kez 
de yasa tasarıları gündeme getirmişler-
dir. Ancak başaramamışlardır. 

Bu nedenle Sendikamızın hazırla-
mış olduğu “Kıdem Tazminatından 
Vazgeçecekmisin” içerikli bildiri 
Manisa ve İzmir’de işçilerin yoğun 
olduğu saatlerde dağıtılarak çalışan-
lar bilgilendirilmiştir. 

İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde 
kurulu bulunan MAHLE işyerin-
de Sendikamızla MESS arasında 
yürütülen Toplu Sözleşme görüş-
melerinde çıkan uyuşmazlık sonu-
cunda 20.07.2012’de işyerine grev 
ilanı asıldı. Grev ilanın asılmasın-
dan sonra devam eden görüşmeler 
07.09.2012 tarihinde anlaşma ile 
sonuçlandı.

İzmir Şb.
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SB. SAMSUN İL SAĞLIK MD. İL AMBU-
LANS SERVİS BAŞH.

Baştemsilci: Hasan Gülçiçek 

SB. KARS İL SAĞLIK MD. 112 ACİL 
SAĞLIK KOMUTA KONTROL MERK.

Baştemsilci: İsmail Acar 

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT 
MAK. SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Deniz Ilgan
Temsilci: Bülent Dirik
Temsilci: Salih Karakoç
Temsilci: Berat Özmen

RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Rıfat Çevik 
Temsilci: Rıza Boz 

SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
(İzmir)

Baştemsilci: Cihan İşçi  
Temsilci: Elif Koçcan 
Temsilci: Barış Erçok 

GOTEC METAL KAPLAMA SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Ünal Tanrıverdi 
Temsilci: Hanifi Şahiner 
Temsilci: Aysel Durgun 

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Murat Aktaş 
Temsilci: Volkan Özkan 

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

İzmir MAHLE’de Toplu Sözleşme İmzalandı
İzmir Şubesine bağlı Mahle Motor Parçaları San. 
Ve Tic A.Ş. işletmesinde 01/01/2012- 31/08/2014 
dönemini kapsayan ilk toplu sözleşme 7 Eylül 
2012 tarihinde MESS merkezinde yapılan toplantı-
da imzalandı. 

Sözleşmenin imzalanmasından önce her vardiyada işçilerle 
toplantı yapıldı; toplantıda üyelerimizin sözleşmenin imzalanması 
konusunda görüş bildirmesi üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Uzun bir süredir toplu sözleşme imzalanmasını bekleyen İzmir 
Mahle işçileri sendikalı yaşama ve çalışma ilişkisine kavuştular.

İmzalanan sözleşme ile:
Toplu sözleşmenin imza sürecinin gecikmesi nedeniyle ilk 8 

aylık dönem için her işçiye net 2.300 TL toplu ödeme yapılacak.
1 Eylül 2012 tarihinden itibaren saat ücretlerine ortalama net 36 

krş zam yapılacak. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren saat ücretlerine 
net 40 krş, 1 Ocak 2014 tarihinde ise net 30 krş zam yapılacak. 

Ücret zamları yanında, saat ücreti düşük olan ve net 3,42 
TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretleri net 3,42 TL’ye yüksel-
tilecek. Ayrıca, işyerinde çeşitli düzeylerde sorumlu olarak çalışan 
ve emsal iş yapan işçilere göre daha düşük ücret alan işçilerin 
ücretlerinde iyileştirme yapıldı.

İşçilerin yüzde 87’sine, 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren 4 ik-
ramiye ödenecek. Ücretleri diğer işçilere göre görece yüksek olan 
yüzde 13’lük kesime ise ikramiyeler kademeli olarak artırılacak ve 
bu işçiler de sözleşmeyi 105 gün ikramiye ile bitirecek.

 Toplu ödeme ve sosyal haklar hariç, ücret ve ikramiye artışı 
ortalamada 1 Eylül 2012 itibariyle yüzde 30’a denk gelmektedir.  
Mahle işçileri,  1 Eylül 2012 itibariyle sadece ücret ve ikramiye 
artışı sonucu net aylık 314 TL gelir elde ettiler. İşyerinde tüm 
ödemeler net olarak yapılacak, böylece işçiler vergi dilimlerindeki 
artışlardan etkilenmeyecekler.

İmzalanan toplu sözleşme ile, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 
fazla mesailer yüzde 100, gece zammı yüzde 10 ve sorumluluk 
tazminatı da yüzde 5 olarak uygulanacak.

Mahle işçileri, toplu sözleşme ile yeni birçok sosyal hakka 
da kavuştular.  Sözleşme ile sosyal haklar yanda görülen şekilde 
uygulanacak.

1 Eylül 2012-  
31 Aralık 2012 arası 

NET TL

1 Ocak 2013-  
31 Aralık 2013 arası  

NET TL

Artış Oranı 1 Ocak 2014- 
31 Ağustos 2014 arası  

NET TL
Bayram Parası 127,14 150,00 TL 18% 158,00 TL
İzin Parası 133,61 160,00 TL 20% 168,00 TL
Yakacak Yardımı 48,55 60,00 TL 24% 63,00 TL
Evlenme Parası 297,77 350,00 TL 18% 368,00 TL
Doğum Parası 184,77 215,00 TL 16% 226,00 TL
Yemek Parası 3,05 3,75 TL 23% 4,00 TL
Askerlik Yardımı 184,77 215,00 TL 16% 226,00 TL
Vasıta Yardımı 2,98 3,75 TL 26% 4,00 TL
Ayakkabı Parası 60,00 60,00 TL 0% 63,00 TL
Yolluklar (günlük) 3,89 4,50 TL 16% 4,75 TL
Yolluklar (yatılı) 16,03 19,00 TL 19% 20,00 TL
Çocuk Parası 3,89 4,50 TL 16% 4,75 TL
Öğrenim     
     İlköğrenim 74,82 90,00 TL 20% 95,00 TL
     Lise 103,07 120,00 TL 16% 126,00 TL
     Üniversite 148,88 172,00 TL 16% 181,00 TL
Ölüm Parası     
     Kendisi 240,50 280,00 TL 16% 294,00 TL
     İş Kazası 477,19 550,00 TL 15% 578,00 TL
     Yakını 125,98 150,00 TL 19% 158,00 TL
Mahsup 1206,34 1.400,00 TL 16% 1.470,00 TL

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANAN İŞYERİ: 
1- AR-YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş. (Trakya Şb.) 
Anlaşma Tarihi: 29/08/2012 

GREV KARARI ALINAN İŞYERİ:
1- ÇELMER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (Gebze Şb.)
04/09/2012 tarihinde grev kararı alındı.

UYUŞMAZLIKTA OLAN İŞYERLERİ:
1- DAİYANG–SK NETVORKS METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
(Trakya Şb.)
Arabulucu: Doç. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU (rapor bekleniyor)

2- GÜRSAŞ ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI VE TİC. LTD. ŞTİ. 
(İst. 1 Nolu Şb.)
İst. Böl. Müd. Arabulucu talebinde bulunuldu. 

3- NEMA MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (MESS) (Kocaeli Şb.)
Düzce İş Kurumunda 19/09/2012 tarihinde arabulucu seçimi olacak.
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2010 sözleşmesinde tüm ezberleri 
bozan Birleşik Metal-İş üyeleri oluştur-
dukları işyeri toplu sözleşme kurulları 
aracılığıyla yeni sözleşme dönemine bü-
yük bir ciddiyetle hazırlanıyorlar.

Mart 2012 tarihinde Gönen tesisle-
rinde başlayan toplu sözleşme hazırlık 
süreci 8 Eylül tarihinde genel merkezde 
yapılan Merkez Tis Kurulu toplantısıyla 
yeni bir evreye girmiş oldu.

Metal işçileri işyeri TİS kurulları ara-
cılığıyla yaklaşık 3 aydır süren hazırlık-
larda aşağıdaki başlıkları detaylı biçim-
de tartışlar ve kararlaştırdılar:

1) Yetki için bakanlıktan gele-
cek belgeye ihtiyacımız yok, yetki 
metal işçilerinde!

Gerçekte 2009 yılından beri işkolu 
yetkisi sorunu ortadan kalkmıştır. Ha-
yatın gerçekleri ile bağdaşmayan, an-
ti-demokratik ve işçi hak ve özgürlük-
lerini sınırlayan yasal düzenlemelerin 
yaşamayacağı, yaşatılamayacağı bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Yetkilerin gönde-
rilmemesinden faydalanan güçler orta-
dadır. Birincisi tüm sermayedar sınıf ve 
siyasal iktidar toplu sözleşmesiz bir yıl 
kazanmıştır. Ekonomiyi soğutma poli-
tikaların bir ayağı Merkez Bankası’nın 
faizleri yüksek tutma politikaları iken 
ikinci ayağı sendikalı işçilerin toplu söz-
leşmelerinin dondurulması olmuştur. İç 
piyasanın daraltılması, faizcilere kaynak 
transferi ve çalışma koşullarının ağırlaş-
tırılması bu iki ayaklı politikanın ilk el-
deki sonuçlarıdır. 

İkincisi, toplu sözleşme yürürlüğü 
sona eren tüm işyerlerinde sendikal ör-
gütlenme yasal olarak sona ermiş fiilen 
ve işçilerin desteği ile sürdürülebilir 
noktaya gelmiştir. Bu durum işveren-
lerin sendikal örgütlenme ve sendikalı 
işçiler karşısında ayranının kabarmasına 
neden olmuştur. En haklı işçi talebinin  
bile yerine getirilmemesi için bin dere-
den su getirilmektedir.

Üçüncü faydacı kesim, MESS ve 
Türk Metal olmuştur. Geçtiğimiz söz-
leşmede uğradıkları yenilgi ve bu ye-
nilginin 30 yıllık düzenlerini sarsarak 
metal işçilerini kitlesel biçimde Birleşik 
Metal’e yönlendiren süreç dondurucu-
ya konulmaya çalışılmış, Bosch, Bosch 
Rexroth ve Cengiz Makine gibi işyerleri 
ile toplu sözleşme masasına oturmanın 
yaratacağı psikolojik yenilgiyi gecik-
tirmeye çalışmaktadırlar. Tavlada mars 
olduğu kesinleşmesine rağmen son pula 

kadar oynayan oyuncu misali deprem 
beklemektedirler.

Metal işçileri bütün bu fırsatçıların 
hevesleri kursaklarında bırakma ve fiili  
ve meşru mücadelesiyle toplu sözleşme 
sürecini başlatma, MESS ve işverenleri 
masaya oturtma kararlılığını ortaya koy-
makta gecikmeyecektir. 

8 Eylül tarihinde yapılan Merkez TİS 
kurul toplantısının ardından en kısa süre 
içinde toplu sözleşme taslağı hazırlana-
cak, Başkanlar Kurulu toplantısının ar-
dından gerekli adımlar süratle atılacaktır.

2) Varolan toplu sözleşme metal 
işçilerinin aleyhinedir ve mutlaka de-
ğiştirilmelidir.

Öncelikle, işyerinde aynı işi yapan 
işçiler arasında kıdem farkı ile açıklana-
mayacak ve hiçbir şekilde mazur görüle-
meyecek bir ücret uçurumu oluşmuştur. 
Özellikle 2002 yılından sonra işe giren 
işçiler ile 2002 öncesi girişliler arasın-
da büyük bir uçurum vardır. Bu uçurum 
aşamalı olarak ama kesin biçimde kapa-
tılmalı, aynı işi yapan işçiler arasındaki 
ücret farklılığı zaman içinde ortadan kal-
dırılmalıdır. 

Bu ücret uçurumunun bir diğer yüzü, 
metal işkolunda ücretlerin asgari ücret 
hattına doğru indirilmesi, işyeri ortala-
ma ücretlerinin hızlı biçimde erimesidir. 
Bugün için işe giriş ücreti  asgari ücretin 
yüzde 7’sine gerilemiştir. Oysa bu oran 
1990’lı yıllarda yüzde 16’lar civarında-
dır. Metal işverenleri toplu sözleşmeli 
düzene rağmen, ortalama ücretleri indir-
menin keyfini sürmektedirler. Ortalama 
ücretlerdeki erimeye son verebilmek için 
öncelikle var olan işçilerin ücretlerinde 
“iyileştirme” yapılmalı ve toplu sözleş-
menin işe giriş ücreti radikal biçimde 
yükseltilmelidir. Düşük ücrete kapı açan 
toplu sözleşmeler, sendikal örgütlenme-
nin ve işçi hak ve özgürlüklerinin en bü-
yük düşmanıdır.

Düşük ücret sisteminin bir diğer ne-
deni  dört zammın 3’ünün resmi enflas-
yona, işçilerin yaşadığı gerçek enflas-
yonu yansıtmayan TÜİK enflasyonuna 
endeksli olmasıdır. Kemal Derviş poli-
tikalarıyla yıllık tek haneye düşürülen 
enflasyon rejiminde ücretlerin enflasyo-
na endekslenmesi sömürünün artması, 
gerçek ücretlerin erimesi ve işçilerin 
büyümeden pay alamaması sonucunu 
doğurmaktadır. Ücret iyileştirmelerine 
ek olarak enflasyona endeksli zam siste-
mine son verilmelidir. Ücret artışlarının 

her dört dönemde enflasyonun üzerinde 
olmasını sağlayacak düzenleme toplu iş 
sözleşmesinde yer almalıdır.

3) Sosyal “yardımlar” komedi 
film Oscar’ını kazanabilir.

2000 yılından bu yana bakıldığında 
bayram, izin ve yakacak gibi sosyal öde-
melerin toplamında asgari ücret endek-
sine göre tam 2 haftalık asgari ücret tu-
tarında erime söz konusudur. Adı yardım 
olan bu ödemeler, işverenler açısından 
ücretin bir parçasıdır ve ücret zamlarının 
telafisi (ya da tırtıklaması) bu kalemler-
den yapılmaktadır. Bu nedenle, sosyal 
ödemelerin tamamında radikal bir deği-
şikliğe gidilerek bunların asgari ücretin 
belirli gün sayılarına endekslenmesi sağ-
lanmalıdır.

4) Çalışma süreleri kısaltılmalı-
dır.

Türkiye işçileri dünya yüzeyinde en 
uzun süreli çalışan işçiler arasındadır-
lar. Üstelik bu uzun süreli çalışmalar 
sabit sermaye yatırımlarında (teknoloji 
alanında) yaşanan ilerlemeye rağmen 
devam etmektedir. Türkiye’li işçilerin 
çalışma sürelerinin uzunluğu resmi ağız-
lar tarafından da teyit edilmektedir. Üs-
telik sadece haftalık çalışma süresi değil, 
ömür boyu çalışma süresi de (emeklilik 
yaşı) nedeniyle uzundur. Buna ek olarak 
yıllık izin sürelerin kısalığı, çalışma sü-
resinden sayılan ara dinlenmelerin yasal 
güvenceye sahip olmaması, ücretli ölüm, 
evlenme, doğum ve mazeret izin süre-
lerinin kısalığı da fiili çalışma süresini 
uzatan etkiler yapmaktadır. Bu çerçeve-
de, haftalık çalışma sürelerinden başla-
narak çalışma süreleri radikal biçimde 
ve hiçbir ücret indirimine gidilmeksizin 

kısaltılmalıdır. Yıllık izin süreleri artırıl-
malı, ara dinlenmeleri çalışma süresin-
den sayılmalı, tüm mazeret izinlerinin 
süresi uzatılmalıdır. Buna ek olarak fazla 
çalışma sürelerine kısıtlama getirilmeli, 
zorunlu durumlar dışında gece çalışması 
yapılmamalıdır.

5) Yasaya atıf yapan maddeler 
sorunu; kıdem tazminatını garan-
tiye alma fırsatı doğmuştur.

Toplu iş sözleşmeleri özel bir hu-
kuk türüdür ve yasalar tarafından açıkça 
belirtilmeyen konularda ilkesel olarak 
yasanın üzerinde düzenlemeler içerme-
si zorunlu olan düzenlemelerdir, aksi 
takdirde ne sözleşmeye ne de sendikaya 
ihtiyaç vardır. Bugün yasanın üzerine 
çıkmam diyen herkes işçi hak ve öz-
gürlüklerinin düşmanıdır. Grup toplu iş 
sözleşmesi metni içinde sarı Türk Metal 
ile MESS ittifakının 2002 yılında metal 
işçilerine ihanetinin sonucunda yer al-
maya başlayan ve yasaya atıf yapan tüm 
maddeler yeniden yazılmalıdır. Özellik-
le kıdem tazminatı hakkının ciddi tehdit 
altında olduğu bir dönemde bu çok daha 
büyük önem kazanmıştır. Genel kuru-
lunda kıdem tazminatı konusunun genel 
grev nedeni olduğunu söyleyenler eğer 
aldıkları kararların arkasında durabilir-
lerse, başta kıdem tazminatı hakkı olmak 
üzere yasaya atıf yapan tüm maddeleri 
toplu sözleşme metninde yeniden yazıp, 
bu maddelerin kabul edilmemesini grev 
nedeni saydıklarını bugünden açıkla-
malıdırlar. Yüzbinlerce işçiyi kapsayan 
grup toplu iş sözleşmesinde garanti al-
tına alınan bir kıdem tazminatı hakkını 
ortadan kaldırmaya, hiçbir parlamento 
ve siyasi iktidar cesaret edemeyecektir.

Yetki metal işçilerinde!
2012-2014 Grup toplu iş sözleşmesi…
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Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin 
Gülengül; 28.08.2012 tarihinde İstanbul 
1 Nolu Şubemizde örgütlü Remas işye-
rindeki üyelerimizi ziyaret ettiler.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu ve Kocaeli Şube yöneticile-
rimiz, 10.07.2012 tarihinde Kocaeli Şu-
bemizde örgütlü Baysan Trafo ve Cem 
Bialetti, 11.07.2012 tarihinde Anadolu 
Döküm ve AD Demirel, 19.07.2012 ta-

rihinde Elkim Radyatör, 27.07.2012 ta-
rihinde Bekaert ve 09.08.2012 tarihinde 
Standard Depo ve Trakya Sanayi işyer-
lerini ziyaret ederek üyelerimizle görüş-
tüler.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, kısa bir süre önce örgüt-
lendiğimiz Cengiz Makine işyerini 
25.07.2012 tarihinde ziyaret ederek üye-
lerimizle bir araya gelmiş ve yetkililerle 
görüşmeler yapmıştır.  

Genel Merkez Yöneticilerimiz, çeşitli tarihlerde,  
işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimiz ile  

tezgah başlarında,  yemeklerde birlikte oldular,   
karşılıklı sohbetler gerçekleştirdiler.

İşyeri ziyaretleri ANADOLU DÖKÜM

CEM BİALETTİAD DEMİREL

STANDARD DEPO BAYSAN TRAKYA SANAYİ

REMAS CENGİZ MAKİNE
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Yetki - İşkolu İtirazı Davalarında 
Son Gelişmeler

Sinter Metal
Sinter Metal İmalat San. A.Ş. işverenin 2009 yılı 

Ocak ayı istatistiğine sendikamızın %10’luk işkolu ba-
rajını geçemediği iddiası ile yaptığı itiraz davası lehi-
mize bitmiş olup dosya Yargıtay’dadır.

Mahle Mopisan
Konya’da bulunan Mahle Mopisan Konya Yedek 

Parça San. ve Tic. A.Ş. işyerinde gerekli çoğunluğu 
sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısına iş-
veren ve Türk Metal Sendikası tarafından yapılan itiraz 
davası lehimize bitmiş olup dosya temyiz aşamasında-
dır.  

Çınar Boru
Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. işyeri için yaptı-

ğımız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradığı ço-
ğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti ya-
zısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali 
talebiyle açtığı dava aleyhimize bitmiş olup karar tara-
fımızdan temyiz edilmiştir. Karar Yargıtay tarafından 
bozulmuş olup dosya yerel mahkemeye gönderilmiştir.

Mas Daf 
Mas Daf Makine San. A.Ş. işyeri için Bakanlığa ya-

pılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafımıza 
olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. 
İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı davada 
lehimize karar verilmiştir. Ancak Yargıtay’ın bozma 
kararı üzerine yargılama devam etmektedir. Duruşması 
16.10.2012’dir. 

Sanel 
Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. işyeri için 

Bakanlığın başvurumuz üzerine tarafımıza verdiği 
olumlu yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren ta-
rafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşması ise 09.10.2012 tarihindedir. 

Procast 
Procast Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürü-

tülen örgütlenme faaliyeti sonucunda, Bakanlığa yaptı-
ğımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu yetki tespit 
yazısının iptali için işveren tarafından, İstanbul 7. İş 
Mahkemesi’nde açılan davada  aynı işyerinden çıkarı-
lan üyelerimiz için açılan işe iade davalarının sonucu 
beklenmektedir. Bir daha ki duruşması 17.09.2012’dir. 

Akdeniz Çivi 
Akdeniz Çivi Tel Nak. San. ve Tic. ltd. Şti. işyeri 

için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu so-
nucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzen-
lenerek gönderilmiştir. İşveren yetki tespitinin iptali 
talebiyle açtığı dava devam etmektedir. 

Civtaş Cıvata 
Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yü-

rüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yap-
tığımız başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza 
olumlu yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İşverenin 
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava Kartal 2. İş 
Mahkemesi’nde görülmektedir. Duruşması 22.10.2012 
günüdür.

Casper Bilgisayar 
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. işyeri için Ba-

kanlığa yaptığımız çoğunluk tespiti başvurusu sonu-
cunda, tarafımıza olumu yetki tespiti yazısı verilmiştir. 
Tespitin  iptali talebiyle işveren tarafından açılan dava-
da, işkolu itirazı davasının sonucu beklenmektedir. Du-
ruşması 20.11.2012 günüdür. İşverenin başvurusu üze-

rine işyerinin “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” 
işkolunda kurulu olduğuna dair Bakanlık kararına karşı 
yaptığımız itiraz reddedilmiş olup karar tarafımızdan 
temyiz edilmiştir. 

D.S.C. Otomotiv 
D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve Tic. 

A.Ş. talebimiz sonucunda Bakanlığın işyerinde yasa-
nın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu 
yetki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. Kocaeli 
2. İş Mahkemesi’nde görülen davada yerel mahkeme 
aleyhimize karar vermiştir. Temyiz talebimiz üzerine 
Yargıtay tarafından bozulan karar sonucunda yerel 
mahkemede yargılama devam etmektedir. Duruşması 
04.10.2012 tarihindedir. 

Miralbueno 
Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. işyerinde 

yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan yetki tespiti ta-
lebimiz sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı 
çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti 
yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin ip-
tali talebiyle açtığı dava Bursa 5. İş Mahkemesi’nde 
görülmektedir. Duruşması 24.09.2012 günüdür.

MMZ Onur Boru 
MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tara-
fımıza verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali için 
işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. 
Davada aleyhimize karar verilmiş olup tarafımızdan 
temyiz edilmiştir. Yargıtay kararı bozmuş ve dosya-
yı tekrar yerel mahkemeye göndermiştir. Duruşması 
29.11.2012 günüdür.

Samka Metal 
Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. işyerinde yaptığı-

mız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradığı ço-
ğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin tarafımıza olumsuz 
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu tespit yazısının ip-
tali talebiyle İstanbul 12. İş Mahkemesi’nde açtığımız 
davanın duruşması 19.09.2012 günüdür.

Metem Otomotiv 
Çorlu’da kurulu bulunana Metem Otomotiv San. 

Tic. Ltd. Şti. için yaptığımız başvuru sonucunda Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerinde yasa-
nın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığımıza ilişkin 
yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. İşve-
ren anılan yetki tespitinin iptali istemiyle Edirne İş 
Mahkemesi’nde açtığı davada lehimize karar verilmiş 
olup dosya Yargıtay’dadır. 

Snop Metal 
Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de yürüttüğü-

müz örgütlenme çalışma çalışmaları sonucunda Bakan-
lık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza 
ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. 
Anılan tespit yazısının iptali istemiyle işverenin açtığı 
dava aleyhimize bitmiş olup tarafımızdan temyiz edil-
miştir. 

GEA Klima 
GEA Klima San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen 

örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa yetki 
tespiti talebi ile başvurulmuştur. Bakanlık işyerinde 
gerekli çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz 
yetki tespiti yazısı düzenleyerek tarafımıza göndermiş-
tir. Bu tespitin iptali talebiyle açtığımız davanın duruş-
ması 11.10.2012 tarihinde görülecektir.

Soru: 2001 yılından bu yana çelik üretimi yapan 
bir fabrikada haddehane bölümünde fırın işçisi ola-
rak çalışıyorum. Hangi tarihten itibaren itibari hiz-
metten yararlanabilirim?

Cevap: Anayasa Mahkemesi, 27.03.2007 tarihli Res-
mi Gazete’de yayınlanan kararında, 506 Sayılı Kanun’un 
Ek 5. maddesinde yer alan “Azotlu gübre ve şeker sa-
nayinde...” ibaresinin çıkarılması ile tüm fabrika, atölye, 
havuz ve depolarda, trafo binalarında; çelik, demir ve 
tunç döküm, zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı 
gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerek-
tiren işlerde, patlayıcı maddeler yapılmasında ve kaynak 
işlerinde çalışan sigortalılar itibari hizmet süresinden 
yararlanabilmelerinin önü açılmış oldu. Ancak 5510 Sa-
yılı Genel Sağlık Sigortası’nın 40. maddesinde yapılan 
değişiklik ile yukarıda sayılan işlerin birçoğu kapsamdan 
çıkarılmıştır. Metal işkolunda sadece demir ve çelik ile 
döküm fabrikalarında aşağıda saydığımız işleri yapan iş-
çiler yasadaki yeni ifade ile fiili hizmet zammı kapsamına 
alınmıştır. 

Demir ve çelik fabrikaları
1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevril-

mesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairele-
rinde yapılan işlerinde çalışanlar. 

2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların te-
ferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda 
ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar.

3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla 
veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar.

4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlen-
mesi işlerinde çalışanlar. 

5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan hadde-
haneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehane-
yi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat 
ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul 
parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar.

Döküm fabrikaları
1) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme 

hazır duruma getirilmesi işlerinde çalışanlar.
2) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden 

eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getiril-
mesi işlerinde çalışanlar. 

3) Maden eritme ve dökme işlerinde çalışanlar.
Haddehanede bölümünde fırın işçisi olarak çalışma-

nız nedeniyle, Anayasa Mahkemesi kararının yayımlan-
dığı 27.03.2007 tarihinden sonra ki çalışmalarınız fiili 
hizmet zammı kapsamında olup bu tarihten önceki ça-
lışmalarınız Anayasa Mahkemesi kararları geriye doğru 
etkili olmadığından fiili hizmet zammı kapsamında değer-
lendirilmeyecektir.

İşçiler Soruyor...

Atlıkarınca çocuk ve Homur mizah sayfaları,  
gazetemizin ekinde...
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IG Metal Sendikası ile
Performans eğitimi

26-31 Ağustos tarihleri arasında 
Almanya’da DGB Eğitim Merkezi ile bir-
likte ortak proje kapsamında düzenlediği-
miz performans eğitimi başarılı bir şekilde 
sonuçlandı.

Tekstil sendikamızdan 3 kursiyerin de 
katıldığı eğitimde toplam 14 kişi yeraldı.

İlk gün Frankfurt’ta kardeş sendikamız 
IG Metal’in merkezinde, kursiyerlerin bu se-
minerden beklentileri tespit edildikten son-
ra, IG Metal sendikasından Hüseyin Aydın 
“Göçmen işçiler ve sendikal politika” hak-
kında konuşma yaptı. Bunun ardından “Sen-
dikal yapı ve Almanya’da sendikaların du-
rumu hakkında sunum yapıldı.” IG Metal’in 
andaki üye sayısı 2.240.653 bunlardan işye-
rinde çalışanların sayısı 1.524.943 üye.

İşyeri konseylerinin yönetime katılma 
hakkı konusunda hukuk dairesi tarafından 
sunum yapıldı. Bu konuda İşyeri Teşkilat 
Yasasının ilgili maddeleri aktarıldı ve pra-
tikte ne anlama geldiği açıklandı.

IG Metal’in TİS Politikası hakkında bil-
gi verildi. Son sözleşmede ücret artışı, çırak 
eğitimi görenlerin belirsiz iş akdiyle çalış-
tırılması ve ödünç/kiralık işçilerin de çalış-
tıkları yerlerde, aynı yerde çalışan ve aynı 
işe yapanlarla eşit ücret alınması yönünde 
anlaşma sağlanmış.

Eğitim amacıyla iki ayrı şirket ziyareti 
yapıldı. Biri Metal diğeri de Teknik Tekstil 
işyerlerindeki işyeri konsey üyeleri ile deği-
şik konular üzerine konuşuldu ve tartışıldı. 
Ayrıca yer yer işyerindeki işçilerle de görü-
şüldü ve konuşuldu.

Düsseldorf’ta DGB Eğitim Merkezinde 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda su-
num yapıldı ve bunun üzerine tartışıldı.

İşçi Hareketinin Tarihi ile ilgili Wup-

pertal şehrinde bir müze gezildi. Hala inşası 
devam etmekte olan müzede Alman faşiz-
minin neler yaptığı anlatıldı. Ayrıca bu şe-
hirde Alman faşizmi öncesi işçi hareketinin 
çok güçlü olduğu ve Tüketim Kooperatif-
leri deneyimi bizlere anlatıldı. 10 bin üyeli 
tüketim kooperatifinin faşizm döneminde 
işkence yuvasına çevrildiği daha sonra da 
göçmenlerin konaklama yeri olarak kulla-
nıldığı anlatıldı.

IG Metal Sendikasının Sprockhövel’de-
ki yeni Eğitim Merkezinde (haftada 600 kişi 
eğitim görebilecek kapasitede bir sendika 
okulu. Dünyanın en büyük eğitim merkezle-
rinden biri) Performans ile ilgili eğitim gör-
dük. Bu eğitimde bir tam gün Performansın 
kriterleri, özellikle de bizim isteğimiz üzeri-
ne zaman etüdü konusu ele alındı.

Arkadaşlarımızın çok yoğun şekilde so-
ruları oldu. Bu sorulara doğrudan cevaplar 
verildi. Pratik kalem montajı örneği ile za-
man etüdünde nelere dikkat edilmesi gerek-
tiği gösterilmeye çalışıldı.

Aynı akşam yaklaşık 50 kişilik katılımla 
bir konferans düzenlenmişti. Bu konferansta 
karşılıklı olarak Türkiye ve Almanya’daki 
işçi ve sendika hareketinin sorunları üzerine 
sorular soruldu ve karşılıklı cevaplar veril-
meye çalışıldı.

Son gün Eğitim Merkezinin Müdürü ile 
toplantı yapıldı. Bu toplantıda da Eğitim 
Merkezi hakkında bilgi verildikten sonra 
arkadaşlarımız sorular sordular. Bu sorulara 
cevaplar verildi.

Seminer beklentileri tek tek ele alındı 
ve arkadaşlarımızın seminerin başındaki 
beklentilerinin tümünün ele alındığı tespit 
edildi. Arkadaşlarımız seminerden memnun 
ayrıldıklarını, verimli bir seminer olduğunu 
belirttiler.

Bursa Şubemize bağlı Gotec işye-
rindeki üyelerimize yönelik olarak 4 
Eylül 2012 tarihinde yapılan eğitime 
toplam 41 kişi katıldı.

Bursa Şubemizin talebi üzerine 
gerçekleşen ve sendikal konular ile 
yeni gelişmelerin yanı sıra, işyerinde-

ki sorunların da tartışıldığı eğitimde 
üyelerimizin ilgisi son derece yüksek 
düzeydeydi. 

Eğitimin sonunda Şube Sekreteri 
İsmail Kocaman kısa bir değerlendirme 
yaptı ve üyelerimizin sorularını yanıt-
ladı.

Gotec’de 
Üye Eğitimi

Basın açıklamalarımızdan...
VE BU SON OLSUN…
Bugün Şırnak Beytüşşebap’da gerçekleşen saldırı sonucu yaşa-

mını yitiren askerlerimiz hepimizi acıya boğdu.

Bu saldırılarda yaşamını yitiren şehitlerimize Allahtan rahmet, ya-
kınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Yaşanan her ölüm bizlerin kalbine saplanan bir hançer, atılan her 
kurşun barışa, kardeşliğe ve yüzyıllarca birlikte yaşayan insanlarımı-
zın birliğine indirilmiş bir darbedir. Yüreği yanan analarımızın acılarını 
paylaşıyor, şiddeti ve şiddetin her türlüsünü nefretle kınıyoruz. 

Şiddetin hiçbir derde derman olmadığının herkes tarafından iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Bunu en iyi Anadolu’da yüzyıllardır birlikte 
yaşayan insanlarımız bilirler. 

Ancak bölgemizde ve Ortadoğu’da ne halkların birlikteliğini ne in-
sanların kardeşçe yaşamasını umursamayan eli kanlı senaryoların 
sahipleri, bunca ölüme rağmen hala savaş çığlıkları atmaya, insanlığı 
yakıp kavuran yangını körüklemeye devam ediyorlar.

Bu hain planın figüranı olan yöneticiler, ağabeylerinden rol çalma 
adına bölgemizde çok daha tehlikeli oyunlara alet olma gayreti için-
dedirler.

Bu gaflet ve delalet hali, ancak, kardeşliğin ve dostluğun en köklü-
sünü, acının ve yıkımın ise en şiddetlisini bilen bu coğrafyanın insan-
larının sağduyulu yaklaşımları ile son bulabilir.

Yıllardır yaşadıkları acılarla olgunlaşan insanlarımız, her büyük yı-
kımın ardından büyük bir metanetle çıkmış ve oynanan oyunları boz-
ma başarısı göstermiştir.

İnanıyor ve diliyoruz ki, barış için ve kardeşlik adına atacağımız 
her adım aldığımız bu acı haberlerinin son olmasını sağlayacaktır.

Hepimizin başısağolsun.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu
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Sosyal-İş: 
Bilgi Üniversitesi’nde işçi düşmanlığı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işçi kıyımı ve sendi-

ka düşmanlığı devam ediyor. 

Üniversitede destek personeli olarak çalışan 9’u 
DİSK Sosyal-İş Sendikası üyesi toplam 13 işçi, 24 
Ağustos 2012 tarihinde keyfi biçimde işten atıldı. 

Konfederasyonumuz DİSK ve Bilgi Üniversitesi’nde 
örgütlü Sosyal-İş sendikası, işten atılmalara karşı 4 Ey-
lül 2012 tarihinde kitlesel bir basın açıklaması ve otur-
ma eylemi gerçekleştirildi. 

İşten atılan işçilerin işe geri alınması, işten çıkarıl-
maların son bulması ve sendikal haklara saygı gösteril-
mesi talebiyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde direniş 
başlatıldı. 

Hava-İş: 
THY işçileri: “Mücadeleye devam!”
Hava İş Sendikası ile THY yönetimi arasında toplu 

sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanaması, hükü-
metin sektördeki grev hakkını yasaklamasıyla sonuç-
landı. Böylece hükümet, 12 Eylül’ün karanlık günle-
rinde bile yasaklanmayan bir sektörde grev hakkını 
yasakladı.

Bu süreç de demokratik haklarını kullanan 305 
THY A.O ve THY Teknik işçisinin iş sözleşmeleri bil-
dirimsiz feshedilmişti.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş bölümünde işe 
dönüş mücadelesi veren THY işçileri, THY’nin işçile-
ri işsiz bırakan bu politikasını kınamak, işten çıkarılan 
işçilerin geri dönüşünü talep etmek ve grev yasağına 
hayır demek için, her cumartesi günü saat: 14.00-15.00 
arasında THY Taksim Bilet Satış Bürosu önünde otur-
ma eyleminindeler…

Tümtis: 
DHL işçileri: Sendikalı oluncaya ka-

dar mücadele
Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Sendikası’nda örgütlen-

dikleri için keyfi gerekçelerle işten çıkartılan 18 DHL 
işçisinin direnişi sürüyor. TÜMTİS üyelerinin işten çı-
karılmasını protesto etmek, hala DHL’de çalışan üye-
lerinin üzerindeki istifa baskısını kınamak ve uluslara-
rası dayanışma mesajını yükseltmek için DHL’nin 24 
Ağustos’ta Gebze deposu önünde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

154 ülkede örgütlü olan ve 4 buçuk milyon üyesi 
bulunan ITF ile 150 ülkede 20 milyon işçiyi temsil 
eden UNİ federasyonlarının temsilcileri Alen Clifford, 
Cornelia Broos ve Dee Sullivan, Gebze, Kıraç ve Esen-
yurt’taki DHL firmaları önünde direnişte olan işçileri 
ziyaret etti.

Dev-Sağlık İş:
Dev-Sağlık İş üyesi işçiler, sendikal 

örgütlülük haklarına sahip çıkıyorlar!
DİSK Dev-Sağlık İş üyesi, Samsun Gazi Devlet 

Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastahanesi, Süreyya-
paşa Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde farklı dönem-
lerde sendikal örgütlülük nedeniyle keyfi olarak işten 
atılan işçilerin eylemleri devam ediyor. 

Hastahane bahçelerinde kurdukları çadırda işe dön-
mek için haklarını arıyan işçilere diğer sağlık çalışanla-
rı da dayanışmada bulunuyor…

Koop-İş:
IKEA işçileri sendika haklarına sa-

hip çıkıyorlar
IKEA Türkiye emekçileri, 2010 yılından beri Koop-

İş Sendikası’nda örgütlenme mücadelesi yürütüyorlar.

IKEA çalışanları, işverenin Türkiye’de sendikal ör-
gütlenmeyi engellemesine karşı, Eylül ayının ilk hafta-
sı dünyadaki diğer IKEA çalışanlarının da desteklediği 
uluslararası bir eylem yaptılar.

41 ülkede faaliyette bulanan IKEA’da Kuveyt ve 
Suudi Arabistan gibi toplu sözleşme görüşmelerinin 
yasak olduğu ülkeler dışında hemen her ülkede toplu iş 
sözleşmeleri bulunuyor.

Nakliyat-İş:
“Yurtiçi Kargo’da Haksızlığa, Hu-

kuksuzluğa Hayır” 
Yurtiçi Kargo A.Ş’de Şube Müdürü olarak çalışan 

yüzlerce “şube müdürü”, iş sözleşmesi feshedilerek ve 
mağdur edilerek işten çıkartıldı.

Yurtiçi Kargo tarafından mağdur edilen şube mü-
dürleri, işçilik haklarının ve alacaklarının iade alınması 
ve “muvazaalı” olan diğer hukuksuz uygulamaları teş-
hir ve protesto etmek amacı ile 3 Eylül 2012 Pazartesi 
günü basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleşti-
rildi.

Fransa Posta İşletmesi La Post, Yurtiçi Kargo 
A.Ş’nin önemli ortaklarından biri olduğu için Taksim 
İstiklal Caddesi’nde bulunan, Fransız İstanbul Başkon-
solosluğu önünde konu ile ilgili olarak bir basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. 

Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler... 

Onlar ki toprakta karınca,
suda balık,
havada kuş kadar
çokturlar;
korkak,
cesur,
câhil,
hakîm
ve çocukturlar
ve kahreden
yaratan ki onlardır,
destânımızda yalnız onların mâceraları 
vardır.
....
Demir,
kömür
ve şeker
ve kırmızı bakır
ve mensucat
ve sevda ve zulüm ve hayat
ve bilcümle sanayi kollarının
ve gökyüzü
ve sahra
ve mavi okyanus
ve kederli nehir yollarının,
sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı
bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
onlar ağır ellerini toprağa basıp
doğruldukları zaman.

Nazım Hikmet

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Gürteks, 
Gür İplik, Canan Tekstil, Zafer Tekstil, Motif İplik, Zeki 
Mensucat, Meltem Tekstil ve Şireci Tekstil firmalarında 
tekstil işçilerinin ücretlerinin arttırılması, ödenmeyen 
ikramilerin verilmesi, çalışma koşulların iyileştirilmesi 
ve işveren baskılarına karşı 9 Ağustos 2012 tarihinde 
başlattıkları grev, 18 Ağustos’ta kazanımla sonuçlandı.

Sendikamız Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekrete-
ri Adnan Serdaroğlu, kamuoyuna yaptığı açıklamayla; 
“DİSK bütün olanakları ve dayanışma duygularıyla Ga-
ziantepli tekstil işçilerinin yanındadır, kapımız işçi kar-
deşlerimize sonuna kadar açıktır!” çağrısında bulundu. 

Açıklamada; “…Gaziantepli tekstil işçilerini çileden 
çıkartan şey, Türkiye’de işçi sınıfının hiçte yabancısı 
olmadığı, AKP iktidarının neoliberal ekonomik politi-
kalarıyla daha da ağırlaşan, çalışanlara güvencesizliğin 
ve örgütsüzlüğün dayatıldığı koşullardır! Uzun çalışma 
süreleri, sigortasız çalıştırma, güvencesizlik, düşük üc-
retler, ödenmeyen ikramiyeler, haksız işten çıkarmalar, 
keyfi ücret kesintileri, örgütsüzleştirme, insanlıktan 
yoksun çalışma ortamları ve insan onuruyla bağdaşma-
yan davranışlar bunların en önde gelenleridir. (…) İşte 
Gaziantep’te ortaya çıkan tekstil işçilerinin büyük tep-

kisi böyle bir süreç ve birikimin ürünü olarak işçilerin 
sabrının çatladığı noktadır! 

Bugün Gaziantep’te tekstil işkolunda yaşanan bu 
‘sabır çatlaması’ yarın başka işkollarında da bardağın 
taşmasıyla birlikte yaşanacaktır. (…) Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin Ocak-Temmuz 2012 raporuna göre, 
Gaziantep’in tekstil ve hammaddeleri ihracatı 521 mil-
yon dolarla ifade edilirken, binlerce tekstil işçisi karın 
tokluğuna çalıştırılmaktadır. Parti tabelalarında ‘adalet’ 
ve ‘kalkınma’ sözcüğü geçen ve Türkiye’ye ‘hüküm’ 
edenlerin kimler için adalet istediklerini, kimlerin kal-
kınması için canla başla çalıştıklarını bu derin uçurum 
yeterince açıklamaktadır! (…)” denildi.

Gaziantep’te Tesktil İşçileri Grevi: 

DİSK “Kapımız işçi kardeşlerimize sonuna kadar açıktır”
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12 Eylül askeri darbesi,  ücretleri baskılayan ve 
bugün sorgusuz sualsiz uygulanan serbest piyasa 
ekonomisinin temellerini atan 24 Ocak 1980 tarihli 
ekonomik kararların uygulanmasına karşı çıkan ve 
“Bizi yok etmeden uygulayamazsınız” diyen Kemal 
Türkler önderliğindeki Maden-İş Sendikası, DİSK 
ve yükselen işçi sınıfı hareketine karşı yapılmış fa-
şist müdahaledir. 

24 Ocak Ekonomik kararlarının özü ise, ücretle-
rin aşağıya çekilmesi, kamunun tasfiyesi ve özelleş-
tirme, ihracata dayalı bir yapı, Türk Parasını Koruma 
Kanunun kaldırılması, Tarımın küçülmesi, sermaye-
nin önündeki engellerin kaldırılması, yabancı serma-
yenin teşviki…

Yani bugün uygulanan serbest piyasa ekonomi-
sinin tohumlarının atıldığı tarihtir 24 Ocak 1980. bu 
aynı zamanda sermayenin serbest, emekçinin ise eli-
nin kolunun bağlandığı bir dizi önlem demekti. Ve 
Türkiye’de o dönem işçi sınıfının ve sendikal hare-
ketin gücü böyle bir uygulamanın rahatlıkla uygu-
lanmasına büyük bir engel oluşturuyordu.

İşte burada uluslararası sermayenin ve işbirlikçi-
lerinin imdadına yetişen 12 Eylül 1980 yılında yapı-
lan askeri darbe oldu. 

Bu müdahale ile DİSK ve bağlı sendikalar kapa-
tılarak, yöneticileri tutuklanmış, ekmekleri ve hakla-
rı için grev boylarındaki onbinlerce işçinin çadırları 
yağmalanarak, grevler sonlandırılmıştı.

Şimdi bu sendika düşmanı zihniyet 12 Eylül 
döneminin getirdiği kısıtlamalarla aynen devam et-
mektedir. Hatta askeri rejimin yapamadığı hava iş 
kolunda grev yasağını darbeden yaklaşık 32 yıl sonra 
AKP hükümeti getirerek, aynı askeri darbeyi yapan 
generaller gibi sermayenin hayır dualarını aldılar.

12 Eylül, sermaye yanlısı tutumuyla, yeni liberal 
ekonomik politikaları ile ülkeyi, emeğiyle geçinen-
ler açısından cehenneme çevirmişti. Bugün ülkeyi 
yönetenler, darbecilerin yaktığı ve emekçilerin ya-
şamını cehenneme çeviren ateşe her gün odun değil 
adeta kütük atıyorlar. 

Yan sütunda “12 Eylül’de ne olmuştu” başlıklı 
kutuda sendikaların faaliyetleri askıya alındı diye bir 
bölüm var; 2012 yılında da Türkiye’de sendikal hak-
lar ne yazık ki fiili olarak askıya alınmıştır. 

Çünkü sendikaların TİS imzalamak için tam 950 
işyeri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
yaptıkları başvurulara bir yıla yakın bir süredir ce-
vap verilmemektedir. Böylece 350-400 bin civarın-
da sendikalı işçi toplu sözleşme hakkından mahrum 
bırakılmaktadır. 

Nitekim şimdi Türkiye, aynı 32 yıl önce olduğu 
gibi ve aynı gerekçelerle, yani sendikal hakları as-
kıya alması ve TİS düzenini ihlal etiği gerekçesiyle 
İLO nezdinde takibe alınmıştır.

Sendikalara tahammülsüzlüğü tarafımızca gayet 
iyi bilenen bu iktidarın, sendikaları etkisiz kılma 
adına yaptığı bu uygulamanın öz itibariyle 12 eylül-
cülerden hiç bir farkı yoktur, ve bu nedenle 12 Eylül 
devam ediyor hala demeye devam ediyoruz. 

Diyoruz ama şaşırmıyoruz; çünkü 12 Eylül aske-
ri darbesini birkaç generalin sabah kalktıklarındaki 
ruh hali ile izah edenlerin aksine, bu darbeyi yapan-
ların da, bu iktidarın da sermayenin ve ABD’nin gü-

dümünde hareket ettiğini 
çok iyi biliyoruz. Belki kü-
çük bir fark varsa, o da, bu 
iktidarın sermayenin hiz-
metinde olduğu kadar, aynı 
zamanda sermayenin ta 
kendisi olması durumudur.  

Bütün bunlara rağmen 
iktidarın bugün yaratmaya 
çalıştığı yanılsama veya 
yanıltma girişimi, bizzat 
temsil ve devam ettirdikle-
ri 12 Eylül anlayışı ile he-
saplaşıyorlarmış izlenimi 
bırakmaya çalışmalarıdır.

Oysa 12 Eylül tüm kurum ve yasaklarıyla devam 
ediyor; darbecilerin üniversiteleri zaptı rapt altına 
almak için kurdukları YÖK, bugün de öğrencilerin 
başında boza pişirmektedir. Üniversitelere harç mec-
buriyeti getiren 12 Eylül rejiminden sonra bugünkü 
hükümet, tüm öğrencileri ikinci bir öğrenime iterek 
ve özel okulları özendirerek durumu daha da içinden 
çıkılmaz hale getirmiştir.

12 Eylül darbesinin bir başka ürünü olan RTÜK 
bugün daha da acımasız bir hal almış, dilediğin-
ce asıp kesmektedir. Medya ve medya mensupları, 
darbe günlerinde olduğundan daha büyük bir baskı 
altında çalışmak durumundadır. Yandaş ve yandaş 
olmayan medya ikileminde basın özgürlüğü hiç edil-
me noktasına gelmiştir.

12 Eylül’de göreve gelen Milli Güvenlik Konse-
yi, yürütmeye, yargıya ve siyasete müdahale ederek 
hukuku devre dışı bıraktı ki, askeri darbelerin en 
belirleyici yanı hukukun keyfiyete kalması, yani hu-
kuksuzluktur. Bugünkü iktidar yürütme olarak, ba-
ğımsız olması gereken yasama ve yargıyı tek elden 
yöneterek darbe dönemlerine rahmet okutmaktadır.

Ancak bunda şaşılacak bir şey yok elbette, dar-
beden hiçbir zarar görmeden, yargılanmadan çıkan 
ve o dönemin rahle-i tedrisatından geçen bu zevatın 
bugün yönetime geldiklerinde darbecilerden öğren-
diklerini uyguluyor olmalarını normal karşılamak 
lazım.

12 eylül rejiminin en çarpıcı yanlarından biri de 
hukuku devre dışı bırakarak birkaç kişinin iki dudağı 
arasından çıkan sözcüklerin, insanların kaderlerini 
belirlemesi idi. Şimdi olan bitene baktığımızda ne-
redeyse 1980’lerdeki kadar tutuklama, yargısız infaz 
ve hukuk sınırlarını aşan yargılama süreleri ile karşı 
karşıyayız. Cezaevleri doldu, taşıyor.

Aynı darbe günlerinde olduğu gibi muhalif veya 
aykırı hemen her kesimden insan, gazeteciler, sendi-
kacılar, öğrenciler, düşünürler, subaylar, kulüp yöne-
ticileri içeri tıkılıp hapishanelerde keyfi bir biçimde 
yıllarca tutulabiliyorlar. Gazeteler, dergiler, sendika-
lar baskın yiyip kapatılabiliyor.

Sonuç olarak “cuntacıları yargılıyoruz” diye şov 
yapanların kendisi çoktan cuntalaşmışlardır. Kimse 
yanılmasın ve aldanmasın; yargılananlar cuntacı ola-
rak bilinen, ama artık doksanlı yaşlarına gelmiş bir 
kaç general eskisi kukladan ibarettir. Cunta zihniyeti 
ise tüm haşmeti ile bizatihi iktidardadır.

12 Eylül devam ediyor hala...

DARBENİN BİLANÇOSU

• Önce TBMM kapatıldı, ardından Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinin en ileri anayasası olan 1961 Anayasası orta-
dan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve 
mallarına el konuldu. 

• DİSK ve bağlı sendikalar kapatıldı. Mallarına el konul-
du. Yöneticileri ve birçok temsilci ve üyesi tutuklandı.

• Sendikal faaliyetler askıya alındı.
• 650 bin kişi gözaltına alındı.  
• 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.  
• Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.  
• 7 bin kişi için idam cezası istendi.  
• 517 kişiye idam cezası verildi.  
• Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (18 sol 

görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1’i Asala militanı).  
• İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi.  
• 71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddelerinden 

yargılandı.  
• 98 bin 404 kişi ‘’örgüt üyesi olmak’’ suçundan yargılan-

dı.  
• 388 bin kişiye pasaport verilmedi.  
• 30 bin kişi ‘’sakıncalı’’ olduğu gereçesiyle işten atıldı.  
• 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.  
• 30 bin kişi ‘’siyasi mülteci’’ olarak yurtdışına gitti.  
• 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.  
• 171 kişinin ‘’işkenceden öldüğü’’ belgelendi.  
• 937 film ‘’sakıncalı’’ bulunduğu için yasaklandı.  
• 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.  
• 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim 

üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.  
• 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi.  
• Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi.  
• 31 gazeteci cezaevine girdi.  
• 300 gazeteci saldırıya uğradı.  
• 3 gazeteci silahla öldürüldü.  
• Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.  
• 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.  
• 39 ton gazete ve dergi imha edildi.  
• Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.  
• 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.  
• 14 kişi açlık grevinde öldü.  
• 16 kişi ‘’kaçarken’’ vuruldu.  
• 95 kişi ‘’çatışmada’’ öldü.  
• 73 kişiye ‘’doğal ölüm raporu’’ verildi.  
• 43 kişinin ‘’intihar ettiği’’ bildirildi.  
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Bundan 73 yıl önce, takvimler 
1 Eylül 1939’u gösterirken Hitler’in 
hükmettiği Almanya Polonya’yı işgal 
etti ve bu işgal ile birlikte 40 milyon 
insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı baş-
lamış oldu.

İnsanlık tarihinin en kanlı savaş-
larından biri olan bu savaşın unu-
tulmaması için Birleşmiş Milletler 
Örgütü dünyanın dört bir yanında 1 
Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak 
kutlanması kararı aldı.

Almanya’da yapılan genel seçim-
lerde halkın yarıdan fazlasının oyları 
ile iktidara gelen Hitler’in Nazi Partisi 
ekonomik krizden kurtulmak isteyen 
büyük Alman sermayesinin istek-
leri doğrultusunda, önce birçok iç 
düşman yarattıktan sonra, dış düş-
manlar belirleyerek önce Polonya’ya 
ardından neredeyse tüm Avrupa’ya 
saldırdı.

Yanına, İtalya’da iktidara gelen 
Faşist Mussolini’yi de alan Nazilerin 
kısa süre içinde uygulamaya baş-
ladıkları soykırım, binlerce insanın 
toplama kamplarında inanılmaz iş-
kencelere uğramasına, toplu kıyım-
larla yok edilmesine kadar vardı.

Binlerce yıldır insanlık tarihine ta-
nıklık eden şehirler yerle bir oldu. Uy-
garlığın simgesi olan birçok yapı tahrip 
edildi. Milyonlarca insan eşini, çocuğu-
nu, anasını ve babasını kaybetti. 

Savaş esirlerinin zorla ve en acı-
masız koşullarda bedelsiz olarak 
çalıştırıldığı Siemens, Mercedes 
vb. bazı sanayi kuruluşları ise bu yı-
kımdan güçlenerek çıktılar ve savaş 
sonrasının dev firmaları arasında 
yerlerini aldılar.  

Savaş faşizmin yenilgisiyle sona 
erdiğinde aslında gerçek anlamda 
kaybeden insanlık oldu. İnsanlık 
kaybetti ama savaşın doğurduğu bu 
acıları unutmamak için bizlere bu yıl 
bir kez daha kutlayacağımız Dünya 
Barış Gününü dünyaya armağan etti.

Yarım asrı aşkın bir süredir insan-
lık savaşı unutmasın ve her daim ba-
rışı savunsun diye alınan bu kararla 
birlikte, Dünya Barış Günü belki her 
yıl 1 Eylül günü kutlanıyor ama, dün-
ya ne yazık ki savaşmaya ve insan-
lar savaşlarda ölmeye devam ediyor. 

Günümüzde 1. veya 2. Dünya 
Savaşı gibi tanımlayabileceğimiz bir 
Dünya Savaşı yok. 

Ama başta içinde yaşadığımız 
coğrafya olmak üzere dört kıtada 
farklı yerlerde, değişik gerekçelerle 
ve çeşitli adlar altında birçok savaş 
sürüyor ve insanlar ölmeye, sakat 
kalmaya,  birbirlerini, geleceklerini, 
meydana getirdikleri ortak güzellikle-
ri yok etmeye devam ediyorlar.

Ortadoğu’da, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu’da, Afrika’da, 
Kafkasya’da, Balkanlar’da, Asya’da, 
Güney Amerika’da yaşamlar yitiyor, 
ocaklar sönüyor ve insanlık bütün bu 
çılgınca yok oluş karşısında sürekli 
bahaneler üreterek barışı erteleme-
ye devam ediyor. 

Vurun, 
öldürün 
ve savaşın ey insanlık,  
dünya barış gününüz  
kutlu olsun!..

Dünya Barış Günü 
Kutlu Olsun Mu?

12 Eylül ABD projesiydi, 

AKP ile sürüyor

“12 Eylül ile yapılmak istenen; 
Ortadoğu’nun başta ABD emperyalizminin 
bölgesel çıkarları için yeniden şekillendiril-
mesinde Türkiye’nin ileri bir karakol olarak 
varlığını sürdürmesiydi. 12 Eylül bir ABD 
projesiydi ve bugün bu proje AKP hüküme-
ti aracılığıyla devam ettirilmektedir. Şimdi 
de AKP hükümeti emperyalizmin bölgesel 
çıkarları için Türkiye halklarını bölgesel 
çatışmanın, savaşın ve ölümün içine doğru 
sürüklüyor.”

“12 Eylül ile yapılmak istenen;  İşçi sınıfı 
öncülüğünde toplumun geniş kesimlerinde gi-
derek yaygınlaşan hak alma ve arama bilincinin 
önünü keserek, 24 Ocak Kararları olarak bilinen 
yeni-liberal politikalar için zemin yaratmaktı.  
Bugün AKP hükümeti aynı zihniyetle sendikal 
yasakların, barajların, grev yasaklarının ardında 
durmaya devam ediyor, sendika kapatmayı sür-
dürüyor.”

DİSK, 32. yılında 12 Eylül askeri darbesini protesto etmek için başlatılan eylemler 
dizisinin ilkinde, AKP Şişli İlçe Başkanlığı önüne yürüdü.

Sendikamızın üyesi Güven Elektrik işçilerinin yanısıra, direnişte olan Bilgi Üniver-
sitesi çalışanları ve BEDAŞ işçileri de 10 Eylül’de düzenlenen yürüyüşe katıldılar.

DİSK önünden yola çıkan, yürüyüş sırasında çevredeki halkın da alkışlarla desteğini 
alan kortej, “12 Eylül AKP ile sürüyor”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “12 Eylül huku-
kuna son”, “Gün gelecek devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek” sloganları ile 
Şişli AKP önüne ulaştılar.

Burada DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, bir basın açıklaması yaptı
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Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşı-
layan Sapanca Gölü kenarında 40 yıl önce halk sağlı-
ğına zararlı olduğu gerekçesiyle kapatılan taş ocağının 
yeniden açılmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izin 
verildi. TCDD’nin Hızlı Tren Projesi’nin 2. etabı olan 
Sapanca-Köseköy hattına gerekli hammadde ve dolgu 
malzemesin sağlanması adı altında taş ocağı tekrar fa-
aliyete geçirildi. 

Bu gelişmeler üzerine köy halkı çoluk çocuğuyla, 
Sendikamız merkez yöneticileri ve üyelerininin de ara-

larında bulunduğu diğer çevre örgütleri, 26 
Ağustos 2012 tarihinde Yanık Köyü giri-
şinde bulunan mesire alanında bi protesto 
gösterisi düzenleyerek tepkilerini dile ge-
tirdiler.

Eylemcilere hitap eden Sendikamız 
Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri 
Adnan Serdaroğlu; “Acımasız HES pro-
jeleriyle Karadeniz bölgesinin derelerini 
kafesleyip doğayı yok edenler, şimdi de 
Marmara bölgesinin akciğeri olan Sapanca-

Yanıkköy havzasını hızlı 
tren projesinin altyapısın-
da kullanılmak üzere taş 
ocaklarıyla paramparça 
ediyorlar...” dedi.

Serdaroğlu, taş oca-
ğının buraya açılmasının 
yasal olmadığını ve bu işin arkasında 
kim olursa olsun karşısında halk oldu-
ğunu vurguladı. Ülkeyi yönetenlerin 
zihniyeti sayesinde çevreyi savun-
manın vatan hainliği sayılmaya baş-
ladığını belirtti ve Birleşik Metal-İş 
Sendikası ve DİSK olarak Yanıkköy 

halkının haklı mücadelesine destek sözü verdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak kongre kararla-
rımızda da belirtildiği üzere çevreye karşı yapılan her 
türlü saldırının karşısında yer alacağımızı ve o bölgede 
kısa bir süre sonra açılışını yapacağımız bir eğitim tesi-
simiz olması nedeniyle de konunun direkt muhatapla-
rından olduğumuzu vurguladı.

Sapanca Yanıkköy Halkı

Taş Ocağı Yağmasına Karşı Direniyor

Dizi setleri, inşaatlar, madenler, fabrikalar, elektrik direkleri ve ölüm yolculukları…

Ağustos ayında en az 71 işçi hayatını kaybetti
Temmuz ayında en az 110 işçi can verdi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktı, ölüm-
ler artarak devam etti… 

İş cinayetleri kadın, erkek demeden, ülkemizin dört 
bir yanında Temmuz ayında da devam etti. Yazılı, gör-
sel, dijital basından ve emek örgütlerinden gelen bilgi-
ler ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla bu ay en az 
110 işçi hayatını kaybetti… 

Ölümler en çok inşaat, mevsimlik tarım ve enerji 
sektöründe gerçekleşti. İş cinayetleri en çok Ağrı, An-
talya ve Kırıkkale’de yaşandı…

Ağustos ayında en az 71 işçi can verdi

Mevsimlik tarım işçileri yollarda ölüyor… 
İnşaatlar ve enerji sektörüne dikkat!

Yaz mevsimi devam ediyor tarım-orman işçilerinin 
ölüm haberleri giderek artıyor. Sektörde bu ay 18 işçi 
hayatını kaybetti. Muğla’da orman yangınını söndürme 
çalışmalarını yürüten helikopter düşerek yandı ve 5 işçi 
aramızdan ayrıldı… İnşaatlarda çoğunluğunu düşmele-
rin neden olduğu 14 ölüm yaşandı… Enerji sektöründe 
ise dört bir yandan elektrik çarpması haberleri geldi. 
Ağustos’ta 9 arkadaşımız hayatını kaybetti… Maden-
lerde ve büro-eğitim-sinema sektöründe 6’şar, nakliye 
ve metalde ise 5’er arkadaşımız aramızdan ayrıldı… 

Adana, İstanbul, İzmir ve Muğla yangın 
yeri…

Ağustos ayında tespit edebildiğimiz 71 iş cinayetin-
de 7’şer ölüm Adana ve İstanbul’da; 5’şer ölüm İzmir ve 

Muğla’da yaşandı… 

İstanbul’da bayramın ikinci günü yaşanan trafik kaza-
sında 3 set işçisi can verdi. İşçiler Eflatun Film’in yaptığı 
ve TRT’de gösterilecek olan Şubat dizisinin hazırlıkların-
da Bayram demeden 20-21 saat çalışıyorlardı. Yaşanan 
ölümler üzerine set işçileri sordu: Eflatun Film'in "Şu-
bat" dizisi setinde kaç sigortalı var soruldu mu hiç? So-
rulmadı sorulmayacak. Bu birçok dizinin setinde devam 
etmektedir. Sigortasız, kötü şartlarda, kötü yemeklerle, 
parasını alamadan, günlerce düzensiz yaşayarak uyku bile 
uyumadan setlerde sürünen insanların içler acısı hali de-
vam etmektedir. Bu insanlar işsiz kalacağım korkusu ile 
sessizliklerini korurken size soruyoruz: Daha kaç kişi öl-
melidir? Bu olay basında yer bulmadı. Bir bayram kazası 
olarak birkaç sitede haber olarak geçildi. Muhtemelen ya-
pımcı firma birkaç gün sonra olayı örtbas edip konuyu bir 
şekilde kapatarak setine ve çekimlerine devam edecektir. 
İnsanlar evinde akşamları 45 dakika yerine 90 dakika 
eğlensin, kanal reklam yayınlasın, patron para kazansın 
ferrariye binsin diye hayatlarına kıyılan insanlar adına 
soruyoruz. Daha kaç kişi ölmelidir? Günlerini feda edip 
bilmediği bir işin içine bırakılıp, işi yetiştiremediği için 
patronundan fırça yiyen ve uykusuz bir şekilde bayram 
gecesi evine gönderilirken ölen işçiler adına soruyoruz: 
Daha kaç kişi ölmelidir? 

Adana’da ise inşaat işçileri dernek örgütlenme faali-
yetinde bulunan 29 yaşındaki arkadaşımız Cemal Özbek 
25 Ağustos’ta 10. kattan düşerek aramızdan ayrıldı. İş ci-
nayetine tanık olan Recai Gerçe ise sorumlulara seslendi: 
“Evet artık yeter. Yeni Cemaller olmasın diye yazıyorum 
bütün bunları ve soruyorum. Bu ülkeyi yöneten Başba-
kana, bakanlara ve kendini insan yerine koyan herkese 
soruyorum: İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasasını biraz daha 
genişlettiniz. Bunu iş yerlerindeki ölümlere bir son ver-

mek için mi yaptınız? Eğer böyle ise hala neden durdu-
ramıyorsunuz ölümleri? Yani yasa çıkartmak yetmiyor. 
Şimdi söyleyin bana Sayın Başbakan, bakanlar ve millet-
vekilleri. Sizler ayda aldığınız onbinlerce liralık maaşla-
rınız ve her türlü devlet olanak ve imkânlarıyla bezenmiş 
yaşamınızla iş güvenliği yasasının hangi risk kategorisine 
dâhilsiniz? Değilseniz eğer sizden yüzlerce kat az ücret 
alan ve ölümüne riskli koşullarda çalışan bu insanlardan 
insan olarak farkınız ne? Yaptığınız işin ne kadar zor bir 
iş olduğunu anlatıp duruyorsunuz televizyon ekranlarında 
ve ben size tekrar soruyorum. Kaç başbakan kaç bakan 
ve kaç milletvekili çalıştığı işyerinde iş cinayetine kurban 
edilmiştir?”

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
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İkinci Vardiya'da Kadınların İş Yükü ve Cinsiyet İdeolojisi: 

Kadınlar Mutfak Robotu mu?

Sendikamız Kadın Komisyonu, 15 Temmuz 2012 ta-
rihinde İstanbul Çekmeköy-Taşdelen Mesire yerinde bir 
piknik düzenledi.

Pikniğe sendikamızın örgütlü olduğu değişik işyer-
lerinden 35 civarından kadın üye katıldı.  Çocukları ile 
birlikte pikniğe gelen kadın üyelerimizle yapılan kahvaltı-
nın ardından Merkezi Kadın Komisyonu Sözcüsü Binnur 
Arslan, Sendikamız Merkezi Kadın Komisyonunun olu-
şumu ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ile ilgili kısa bir 
sunum yaptı. 

Merkezi Kadın Komisyonu olarak şimdiye kadar bir 
dizi olumlu çalışma yapıldığını fakat bu çalışmaların ka-
dın üyelerimizin tabandan desteğine ihtiyacı olduğunu 
belirtti.

Bu nedenle Merkezi Kadın Komisyonu olarak alınan 
kararların kadın üyelerimizin daha aktif bir şekilde des-
teğine ihtiyacı olduğunu, kadın üyelerimizin oldukları 
işyerlerinde kendi taleplerine sahip çıkıp bu taleplerin 
hayata geçebilmesi için mücadele etmeleri gerektiğini 
vurguladı.

Sunumun ardından kadın 
işçiler de söz alıp görüş ve ta-
leplerini dile getirdiler. 

Söz alan kadın işçiler, Mer-
kezi Kadın Komisyonunun 
aldığı kararları takip etmek ve 
pratiğe geçirmek için yeterli 
duyarlılığın henüz oluşamadı-
ğını ve bu konuda halen önemli 
eksikliklerin olduğunu belirtir-
ken, kadın üyelerin sendikal faaliyetlere daha aktif katı-
labilmeleri için sendikamızın da üzerine önemli görevle-
rin düştüğünü vurguladılar. Kadın çalışanların sendikal 
bilincini yükseltebilmek için daha fazla eğitime ihtiyaç 
olduğunu fakat ev içinde birçok sorumluluğu olan kadın-
ların eğitimlere katılması konusunda yer yer zorlandıkları 
belirtildi.  

Daha fazla kadın çalışanın eğitimlere katılabilmesi 
için değişik yöntemlerin  - örneğin eğitim tesislerine ço-
cukların da getirilebilmesi ve orada çocuk bakımının or-

ganize edilmesi gibi- izlenmesi gerektiğini vurguladılar. 

Karşılıklı yürütülen görüş alışverişinin ardından Grup 
Özgürlük Korosu bir müzik dinletisi sundu. 

İşçi Kadın pikniğimiz, yenilen yemekler ve organize 
edilen ödüllü yarışmalarla kadın işçilerimizin memnun bir 
şekilde ayrıldıkları bir piknik oldu. 

Pikniğe Genel Merkez Eğitim Basın Yayın Sekreteri-
miz Seyfettin Gülengül ve Genel Mali Sekreterimiz Er-
doğan Özer de katılarak kadın işçilerle sohbetler gerçek-
leştirdiler.

Sakarya Üniversitesi’nden bir kadın öğrenci 
Facebook’ta bir görsel yayınlamış. Görsel, bir kadın 
figüründen oluşmakta: Kafası tencere, sağ eli elektrikli 
süpürge kolu şeklinde, sol elinde biberon bulunuyor ve 
sağ ayağı ise ütü şeklinde. Bu görseli Facebook’ta yayın-
layan öğrenci bir de not düşmüş: “böyle olmak zorunda-
yım sanırım.” 

İnsan topluluklarında iş bölümü meselesi anlaşılabilir 
bir şeydir ve zaten sosyal bilimciler çok uzun zamandan 
beri bu meseleyle meşgul olmaktadırlar. Fonksiyona-
listlerin yaklaşımı kabaca bir örgütün, topluluğun veya 
toplumun düzenli bir biçimde varlığını sürdürebilmesi için 
onu oluşturan parçaların her birisinin bir fonksiyon ifa et-
mesine dayanır. Yani bu bir işbölümüne işaret etmektedir. 
Tıpkı bir beden gibi veya bir organizma gibi, o bedenin 
sağlıklı olması tüm organlarının fonksiyonlarını yerine 
getirmesine bağlıdır, aksi durum normal bir duruma değil 
patolojik bir duruma işarettir. Sosyolojide fonksiyonalizm 
Herbert Spencer’a dayandırılsa da bunun felsefi köken-
leri çok ötelere gider. Antik Yunan filozoflarının toplumda 
kimin yönetmesi kimin yönetilmesi gerektiğine yönelik 
açıklamaları benzer bir tabana dayanır: Her kes yöne-
temez, mayasında altın olanlar yönetir vs. Tüm bunlar 
elbette belli bir söylem üretmekte ve yeniden üretmekte-
dir. Peki kadınların özel hayattaki iş bölümüne dair rolleri 
nereye dayanmaktadır? 

Burada belli bazı kabuller üzerinden ilerleyen son de-
rece eşitsiz bir ilişki biçimi var karşımızda. Temel gerekçe 
aslında bir iş bölümüne dayandırılmaktadır: Erkek eve 
ekmek getirecek faaliyetlerde bulunurken daha az fiziksel 
bir güç gerektiren işlere de kadın bakacaktır. Bu, nere-
deyse tüm tarihsel dönemleri açıklamak için kullanılan 
argümanların temelini oluşturuyor (tabi Amazon efsanesi-
ni hesaba katmazsak). Ancak bu iş bölümü, zaten güçlü 
olduğu varsayımıyla denkleme konulan erkeğin konumu-
nu daha da güçlendirmiştir. İnsan topluluklarının ürettiği 
tüm diğer sosyal değerler de durumu yeniden üretmiştir. 
Kültürel kodlar, inanç sistemleri bazen açıkça bazen 
zımni olarak ama sürekli bu asimetrik ilişkiyi yeniden 
üretmiştir. 

Batı Toplumları Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirdikle-
rinde çalışmanın formu büyük bir dönüşüme uğramıştır. 
Bunun kısa vadeli en büyük sonucu ise ailedeki dönüşüm 
olmuştur. Artık ücretli çalışanlar kendi anne ve baba-
larının hayatta kalma stratejilerinden farklı bir rotanın 
içindedirler. Ailenin boyutu küçülmüş, çekirdek bir hal 

almıştır. Ancak erkek yine eve ekmek getiren konumdadır 
ve asimetri devam etmektedir. 

Kadınların iş gücüne katılımı elbette Sanayi 
Devrimi’nden sonra artmıştır ancak bu artış İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra büyük bir hız almıştır ve bir ‘devrim’ 
denebilecek kadar büyük çaplı olmuştur. Artık erkek eve 
ekmek getiren tek figür değildir. Sosyolog Arlie Russel 
Hochscild’in ‘İkinci Vardiya’ adlı kitabının yeni baskısında 
ABD için sunduğu bazı veriler şu şekilde: 1975 yılında 
on sekiz yaşından küçük çocuğu olan tüm Amerikalı 
kadınların %47’si ücretli bir işte çalışırken bu rakam 2000 
yılında% 73’e yükselmiştir. Benzer bir trend altı yaş ve 
daha küçük çocuk sahibi anneler arasında da görülmek-
tedir: 1990 yılında altı yaş ve daha küçük çocuğu olan 
evli durumdaki kadınların %49’u işgücü içindeyken bu 
oran 2001 yılında % 63’e çıkmıştır. Oran evli olmayan 
anneler için daha yüksektir: %49’dan % 70’e. 

Kadınların işgücüne dahil olmaları onları ‘geleneksel 
rolleri’nden kopartabiliyor mu? Bu konuda kişisel gözlem 
ve deneyimlerden başka daha detaylı ve güncel bilimsel 
araştırma sayısı çok az veya yok. Hochscild 1965-66 
yılında Alexander Szalai tarafından ABD’nin 44 şehrinden 
1243 çalışan aileyle yaptığı çalışmanın verilerini de sun-
maktadır: Kadınlar ev işlerine ortalama üç saat ayırırken 
erkekler on yedi dakika ayırmaktadır; kadınlar çocuklarla 
özel olarak elli dakika geçirirken erkekler on iki dakika 
geçirmektedir. Madalyonun diğer tarafında baktığımızda 
çalışan babalar çalışan eşlerinden bir saat daha fazla 
televizyon izlemekte ve yarım saat daha fazla uyumakta-
dırlar. Hochschild’in kendi topladığı verilerden ev işleri ile 
ilgili ulaştığı sonuçlar ise şu şekilde: Kadınlar kabaca her 
hafta erkelerden on beş saat daha fazla çalışmaktadırlar. 
Bir yılda kadınlar erkeklerden bir ay (çarpı yirmi dört saat) 
daha fazla çalışmaktadırlar. Bunu on iki yıl için hesapla-
dığımızda bir yıllık çalışmaya denk gelmektedir. Dolayı-
sıyla işyerlerinde kadınlar bir ücret (eşitsizliği) açığı ile 
karşı karşıya iken özel yaşamda da bir ‘boş zaman açığı’ 
(leisure gap) ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla 
kadınlar iş yerlerinde bir vardiya çalışırken evde de ‘ikinci 
vardiya’ yapmaktadırlar. 

Demek ki eve ekmek getirme işini üstlenmek ikinci 
vardiyada yoğun bir işten kaçınmak veya bu işleri bö-
lüştürmekle sonuçlanmıyor. Bu durumda ‘mutfak robotu’ 
nitelemesi aslında hafif kalmaktadır. Çünkü bu ikinci 
vardiyada yapılan işler mutfakla sınırlı değildir. Öyley-
se burada şu soruyu sormak gerekiyor: Bu asimetrinin 

temelleri ekonomik 
parametrelerde 
dayanamıyorsa 
nereye dayanmak-
tadır? Hochschil, 
bunu cinsiyet 
ideolojisine (gender 
ideology) dayan-
dırmaktadır. Her iki 
eşin de çalışmasına 
rağmen, kadının ev 
işlerini daha fazla 
üstlenmesinin veya 
bunu ne kadar üste-
lendiğinin temelinde 
cinsiyet ideolojisi yatmaktadır. Cinsiyet ideolojisi, kişinin 
elindeki sorunları cinsiyete dair verili kültürel tasarımla 
çözmeye yönelik oluşturduğu eylem planı olan cinsiyet 
stratejileri doğurur. 

Üç tür cinsiyet ideolojisinden bahsetmek mümkündür: 
geleneksel, geçiş, eşitlikçi. Pür gelenekçi kadın çalışıyor 
olsa dahi, kendini ev işleri ile ilgili aktivitelerle (eş, anne, 
komşu vb) tanımlamak ister, kocasının ise işiyle tanım-
lanmasını ister. Öte yandan kocasından daha düşük bir 
güç talebi vardır. Aynı şeyi bu ideolojiyi taşıyan erkek 
de ister. Pür eşitlikçi bir kadın ise kendini kocası ile aynı 
derecede tanımlar ve evlilikte eşit bir güce sahiptir. Geçiş 
ideolojisini ise bu iki durum arasında konumlandırmak 
veya bu iki tipin karışımı olarak ele almak mümkündür. 

Türkiye’de elbette kadınların iş gücüne katılımı 
endüstrileşmiş ülkelere göre oldukça geri seviyededir. 
ILO’nun 2011 yılı için gösterdiği veri %30 civarındadır. 
Ancak istatistiklere göre kadınların iş gücüne katılımları-
nın yıllar itibariyle artmakta olduğunu söylemek mümkün-
dür. Çalışan eşlerin iş bölümlerine dair bilimsel çalışma-
lara dayandıramadan yukarıdakine benzer bir durumun 
(belki de daha vahimi) Türkiye için de geçerli olduğunu 
söylemek mümkün. Ve belki de Facebook’ta bahsedilen 
görseli yayınlayan kadın öğrenciyi telaşlandıran şey verili 
durumdur. İdeolojik kökleri kurutmak çok zor olsa da belki 
de kadınlara (ve elbette eşitlikçi erkeklere) düşen şimdilik 
bu ideolojiyi görmeleri, ifşa etmeleri ve onunla mücadele 
etmeleridir. 

Yrd. Doç. Dr. Fuat Man, Sakarya Üniversitesi  
(07.08.2012 tarihinde sendika.org‘da yayınlanmıştır. )

Kadın üyelerimiz piknikte buluştu
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Venezüella'da 
Petrol rafinerisinde Patlama
Venezüella'nın en büyük petrol rafine-

risi Amuay'da 26 Ağustos günü meydana 
gelen patlamada 39 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer tarafından  yapılan açıkla-
mada yaralı sayısının 9'u ağır olmak üzere 
86 olduğunu açıklandı. Venezüella Devlet 
Başkanı Yardımcısı Elias Jaua tarafından 
yapılan açıklamada patlamada ölenlerin 
18'inin asker olduğu ifade edildi. 

Venezüella Devlet Başkanı Hugo Cha-
vez ise patlamanın, ülke tarihinin en ölüm-
cül olaylarından birisi olduğunu ifade 
ederek 3 günlük yas ilan ettiklerini açık-
layarak soruşturmanın açılacağını belirtti. 

Polisin grevdeki maden  
işçilerine katliam yaptığı Gü-
ney Afrika’da  maden işçileri  
için umut...
Lonmin platin madeninde ücretlerinin 

artırılması talebiyle greve giden işçilere 
yönelik  gerçekleştirilen katliamda 34 işçi 
öldürülmüştü. Dünya kamuoyunun gözleri 
de Güney Afrika'ya çevrilmişti.  

Lonmin maden işçileri, katliama karşın 
grevlerini sürdürürken, bir başka madende 
sürdürülen grevden kazanım haberi geldi. 

Royal Bafokeng platin madeninde, üc-
retlerinin artırılması talebiyle grev yapan 
işçiler mücadelelerinden zaferle çıktı. Pla-
tin şirketi, işçilerinin taleplerini kabul etti. 
İşçiler de bu gelişmenin üzerine grevlerini 
sonlandırdı. 

Uruguay ve Filipinler’de ev 
işçilerini koruyan sözleşme 
yürürlüğe girdi
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

tarafından “ev işçilerine insanca iş sözleş-
mesi” kabul edildi. Ev işçilerinin iş yasası 
kapsamına alınmasını ve haklarının tanın-
masını getiren sözleşmenin yürürlüğe gir-
mesi için üye ülkelerden en az birinin, ILO 
C189’u imzalaması gerekiyordu. 

Uruguay ve Filipinler hükümetlerinin 
sözleşmeyi imzalamasıyla “ev işçilerine 
insanca iş” sözleşmesi yürürlüğe girmiş 
oldu.  Sözleşme bundan sonra bütün dün-
yada ev işçilerinin çalışma standartlarına 
ve haklarına yönelik oluşturulacak politi-
kalarda referans noktası olacak. 

Yunanistan’da muhalafet 
“Halk İsyanı” diyor  
Yunanistan’da Avrupa Birliği, Dünya 

Bankası ve Uluslararası Para Fonu tem-
silcilerinden oluşan üçlü troyka, “Bu son 
şansınız” diyerek yeni bir yıkım paketini 
hükümete sundu. Yunanistan Başbakanı 
Antonis Samaras, Atina Euro Grubu Baş-
kanı Jean Claude Juncker ile yaptığı gö-
rüşme sonrasında bir açıklama yaptı. Sa-
maras, 2014’e kadar 11 milyar 500 milyon 
avro gelir sağlayacak paketin yürürlüğe 
sokulması halinde yeni bir borç paketi ala-
bileceklerini açıkladı. 

Ülkede ekonomik ve siyasal kriz son-
rasında büyük çıkış yakalayan ve yapılan 
her iki seçimde de büyük oy artışı sağla-
yan ana muhalefet partisi Syriza, hem hü-
kümeti hem de üçlü troykayı uyardı. 11,5 
milyar avroluk kesinti planından vazge-
çilmesi çağrısında bulunan Syriza Sözcü-
sü Panos Skourletis, halkın vergileri bile 
ödeyecek parası olmadığını belirtti.  Syri-
za sözcüsü, daha fazla borçlanmaya karşı 
olduklarını ve paketin yürürlüğe sokulmak 
istemesi halinde Yunanistan sokaklarını 
yeniden ısıtacaklarını, halkı açıkça isyana 
çağıracaklarını da belirtti. 

SONY ‘de işçi kıyımı 
Ekonomik daralma ile işçilerin ve 

emekçilerin haklarına yönelik saldırılar 
artıyor. Japon elektronik tekeli, İsveç’teki 
fabrikasından 650 işçiyi işten çıkaracağını 
duyurdu. 

Sony yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamada küresel ekonomik kriz nede-
niyle şirket olarak küçülmeye gidileceği, 
2400 çalışanın bulunduğu İsveç’teki fab-
rikada 9 aylık süre içinde 650 işçinin iş-
ten çıkarılacağı ifade edildi. Şirket, ayrıca 
2014 Mart’ından sonra 350 işçinin daha iş 
akdinin feshedileceğini açıkladı.

Brezilya General Motors işçi-
leri grev yaptı
General Motors şirketinin Sao Jose 

dos Campos fabrikası işçileri 1500 işçinin 
işten atılması planlarına karşı bir üş günü 
grev yaptı. Grev nedeniyle bir günde üre-
tilen araç sayısından 750 araç az üretim 
gerçekleşti.7500 işçinin çalıştığı fabrikada 
üç vardiyada çalışan işçilerin üçte ikisi 
greve tam katılım gösterdi. 

Brezilya’da 2011 yılına göre bu yılın 
ilk aylarında otomobil satışları yüzde 1,2 
ve üretim yüzde 9,4 azalmış ve GM, Corsa 
gibi binek aracı montaj hatlarında işçi çı-
kartacağını açıklamıştı. 

Mısır IMF ile masaya oturdu: 
4 milyar 800 milyon borç 
Mısır Devlet Başkanı Muhammed 

Mursi ve Başbakan Haşim Kandil, IMF 
Başkanı Christine Lagarde ile bir borç 
anlaşması yapmak amacıyla bir buluşma 
gerçekleştirdiler. Mübarek sonrası süreç-
te büyük zorluk çekildiğini söyleyen hü-
kümet, borç karşılığında yeni ekonomik 
reform programlarının yürürlüğe sokula-
cağını açıkladı. Mısır´ın reform programı 
karşılığında aldığı borç ise 4 milyar 800 
milyon dolar. 

Mısır´da devlet başkanlığının yanı sıra 
meclisin çoğunluğunu da elinde bulun-
duran Müslüman Kardeşler, seçimlerden 
önce IMF ve Dünya Bankası herhangi bir 
anlaşma yapmayacağını ve kredi isteme-
yeceğini halka açıklamıştı. 

Peugeot’ta  fabrika kapatma 
kararı 
Fransa Başkanı Francois Hollande PSA 

Peugeot Citroen şirketinin  açıkladığı 8 bin 
işçiyi daha işten çıkartma ve bir fabrikayı 
kapatma kararının kabul edilemez olduğu-
nu açıklayarak Avrupa’nın en büyük ikinci 
otomobil üreticisini planı gözden geçirme-
ye çağırdı. 

Şirket toplam 14 bin işçiyi daha işten 
çıkartacağını ve yirmi yıl aradan sonra 
Fransa’daki bir fabrikasını kapatacağını 
açıklamıştı. Başkan Hollande ise mevcut 
planının kabul edilemez olduğunu belir-
terek, şirketin planı gözden geçirmesini 
sağlamak için “çevre dostu” otomobil üre-
timine yeni teşviklerin ve araba satış kre-
dilerinin kolaylaştırılmasının söz konusu 
olabileceğini söyledi.

Renault’ta işçi kıyımı 
Fransız otomotiv üreticisi Renault bün-

yesinde üretim yapan Samsung Motors’un 
Güney Kore’deki fabrikasındaki işçilerin 
yüzde 80’ini işten çıkarılacağı bildirildi.
Alınan karar  “İşçilerin gönüllü işten çıka-
rılması” olarak duyuruldu. Şirket, işçilere 
en fazla iki yıllık kıdem tazminatı hakla-
rını ve çocuklarının eğitim masraflarını 
ödeyerek işçilerin işten çıkaracak ve bu 
uygulamaya da “Gönüllü işten çıkarma” 
dedi. Firmanın kararıyla 4.700 işçinin iş-
ten çıkarılması bekleniyor. 

Güney Kore’de metal işçileri 
greve gitti
Güney Kore’de 211 şirkette çalışan 

130 bin metal işçisi çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için Haziran ayında bir gün-
lük grev yaptılar. Aralarında Hyundai Mo-
tor, Kia Motors ve GM Korea gibi büyük 
otomotiv şirketleri çalışanlarının da bu-
lunduğu metal işçileri Kore Metal İşçileri 
Sendikası’nın (KMWU) çağrısı üzerine 
uzun bir aradan sonra ilk defa greve çık-
tılar. 

Sendika, işçilerin işçi haklarının iyileş-
tirilmesi, şirketlerle taşeronlar arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, geçici işçilik sis-
teminin iptali ve daha iyi çalışma koşulları 
talepleriyle bu grevi yaptıklarını açıkladı-
lar. Metal sanayindeki asgari ücretin saat 
başına 4,07 dolardan 4,80 dolara çıkar-
tılmasını isteyen sendika, dört yıl aradan 
sonra yapılan ilk grevin “İnsanca bir ya-
şam istiyoruz” sloganını hayata geçirme-
nin ilk adımı olacağını belirtti.

7 EKİM’DE
HEPBİRLİKTE
GÜVENCESİZ
ÇALIŞMAYA

DUR 
DİYELİM
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Sendikalar üretim araçlarının sahibi ve 
emek üzerinden sağladığı artı değerle bes-
lenen sermaye karşısında, işçi sınıfının, üre-
tim sürecindeki hak ve çıkarlarını savunur. 
Sendikalar, emekçilerin birlik ve dayanışma 
duygularıyla örgütlenmesinden oluşur ve bu 
örgütlülük içinde emeğin üretimden gelen 
gücünü de kullanarak sermaye karşısında 
işçi sınıfının mücadelesine aracılık eder. 
Bugün işçi sınıfının akıllara gelen hangi ka-
zanımına baksanız ardında mutlaka sendika-
ların özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yürüttüğü mücadeleleri görürsünüz.

İşçi sınıfının, kazanımlarının aracı olan 
sendikalar, bugün maalesef “acınacak” hal-
dedir. Bu duruma son örnek Türk Metal Sen-
dikasının işveren örgütü MESS (Metal Eşya 
Sanayicileri Sendikası) ile birlikte kurdukla-
rı şirketlerdir(!)

Evet evet yanlış duymadınız, Türkiye’de 
metal sektöründe en fazla üyeye sahip olan 
Türk Metal Sendikası, üyelerini temsilen 
toplu pazarlık masasına oturduğu MESS 
ile ortak şirketler kurmuştur. Kulaklarınıza 
inanamadıysanız tekrar edelim: metal sektö-
ründe iki farklı sınıfın temsilcisi olan örgüt, 
mücadeleyi bir yana bırakıp, uzlaşmacılığı 
da aşıp, birlikte kâr amaçlı şirket kurma nok-
tasına gelmişler yani “ortak” olmuşlardır. 
Öyle “sosyal ortak” falan değil, düpedüz 
para kazanmak için ticari ortaklık kurmuş-
lardır.

Peki, kime ne satarak kâr edecektir bu 
iki ortak? Buraya kadar okuduklarınıza şaş-
madıysanız şimdi sıkı durun: Türkiye’de; 
metal sektörünün en büyük işçi sendikası 
ile sermayenin en güçlü temsilcisi MESS’in 
kurdukları şirketlerden biri metal sektöründe 
çalışmak isteyen işçilere mesleki yeterlilik 
eğitimi verecek olan Mesleki Eğitim Merke-
zi Tic. AŞ (MEMAS)’dir. Diğeri de metal ve 
otomotiv iş kolunda çalışanların Mesleki Ye-
terlilik Kurumu (MYK) onaylı sertifikalarla 
belgelendirmek için sınavlar düzenleyecek 
olan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelen-
dirme Merkezi AŞ (SİBEM)’dir.

İşçi sendikasıyla işveren örgütünün bu 
ortaklığında MEMAS’ın yönetim kurulu 
başkanlığını Türk Metal Sendikası Başkanı 
ve Türk İş’in de Genel Sekreteri Pevrul Kav-
lak, SIBEM’in yönetim kurulu başkanlığını 
MESS Genel Başkanı ve TİSK Genel Baş-
kanı Tuğrul Kudatgobilik üstlenmişlerdir. 
Metal sektöründe çalışabilmek için işçilerin 
almak zorunda kalacağı sertifika eğitimi ve-
recek olan MEMAS henüz işçilerden ne ka-
dar ücret alacağını belirlememiştir ama ser-
tifika almak için SİBEM’in açtığı sınavlara 
katılan işçiler 580 TL + yüzde 18 KDV ücret 
ödemek zorunda kalacaklardır.

Durumu özetlemek gerekirse; metal sek-
töründe çalışmak isteyen bir işçi işe girme-
den önce yüklü bir ücret ödeyerek sertifika 
eğitimi almak ve yine yüklü bir ücret kar-

şılığında gireceği sınavı aşmak zorunda ka-
lacaktır. Hem de bu yüklü ücretleri üretim 
sürecindeki hak ve çıkarlarını savunmak için 
örgütlenmesi gereken sendikanın patronlarla 
ortaklaşa kurduğu şirkete verecektir.

Şimdi bu durumda şu sorulara cevap bul-
mak gerekmektedir: 1) Patronlarla iş birliği 
yapıp işe girmek isteyen işçinin sırtından 
para kazanmayı amaçlayan bir sendikaya 
sendika denilebilir mi? 2) Siz işçi olsanız işe 
girebilmeniz için patronlarla birlik olup siz-
den para alan bir sendikaya patronlara karşı 
haklarınızı koruyacağına güvenip üye olur 
musunuz? 3) Patronlarla kâr ilişkisi içinde 
işçilerin işe girmesini bir anlamda haraca 
bağlayan bu girişimin başında bulunan ki-
şinin genel sekreter olduğu konfederasyon 
(yani Türk İş) artık işçi sınıfına güven ve-
rebilir mi?

Ne kadar iyi niyetli düşünülürse düşünül-
sün bu üç soruya olumlu cevap verebilme-
nin mümkün olduğu inancını taşımıyorum. 
Burada Türk Metal Sendikasının içinde yer 
aldığı çarpık ilişkinin sadece bu sendikayla 
sınırlı kaldığını da düşünmüyorum. Zira bu 
sendikanın başkanı Türkiye’de en büyük işçi 
örgütü olan Türk İş’in üst yöneticilerinden 
biridir. Türk İş içerisinde bu anlayışa karşı 
çıkılmadığına göre konfederasyona bağlı di-
ğer sendikaların ve konfederasyon yönetimi-
nin daha farklı bir anlayışta olduğu ya da en 
azından bu durumdan rahatsız olduğu söy-
lenemez. Dolayısıyla yukarıdaki üç sorunun 
cevabı olarak ortaya çıkan güvensizlik Türk 
İş ve hatta Türkiye sendikal hareketine teş-
mil edilebilir ve bu da Türkiye’de sendikala-
rın sermaye karşısındaki aczini ortaya koyar.

Sendikaların içine düştüğü bu aczi Baş-
bakan da son derece fırsatçı biçimde değer-
lendirmektedir. Örneği en son kıdem tazmi-
natı konusunda söylediği; “Kıdem tazminatı 
konusunda işçi sendikaları ile işveren sen-
dikaları anlaşırlarsa, o zaman biz gerekli 
adımı atarız. Ama onlar anlaşamadığı sürece 
biz bu olayın içerisinde, bu programın içeri-
sinde yer almayız” sözüyle kıdem tazminatı 
konusunu işçi ve işveren sendikalarının an-
laşmalarına bırakmıştır. Bu sözler kimi ke-
simlerce demokratik bulunup alkışlansa da; 
Başbakan, kıdem tazminatı konusunda, işçi 
kesiminin tepkisini alacak bir adım atmak 
yerine; işçi sendikalarının zaten bir varlık 
gösteremeyeceğinden emin olarak konuyu 
iki tarafın müzakeresine bırakmaktadır.

Sendikaların artık “sendika” olarak ta-
nımlanmalarını bile olanaksız hale getiren 
işçi sınıfını karamsarlığa düşüren yaklaşım-
larına karşı Antep’li tekstil işçilerinin kaza-
nımla sonuçlanan mücadeleleri umut olmak-
tadır. Bu umut, sınıf mücadelelerini tarihsel 
süreçte yeniden anlamlandırmakta ve önü-
müzdeki dönemde sınıf mücadelesi için yol 
göstermektedir(!) 

Baskı, gözdağı, korku...
Hepsi iç içe girmiş durumda!
Suskun bir toplum yaratmanın keyfini 

sürüyor AKP hükümeti.
Sorunlar yumağı büyüyor, gün geçmi-

yor ki şehit haberleri gelmesin.
Toplum sindirilmiş bu arada...
Sıcak bir temmuz sabahında gazeteleri 

okurken, bir haber gözüme ilişiyor:
“Son bir yılda Türkiye’de 200 bine ya-

kın kaçak göçmen işçi çalıştırıldı...”
İşsizliğin giderek arttığı ülkemiz kaçak 

işçi cenneti...
Göçmen işçiler evlerde, eğlence sektö-

ründe ve daha pek çok işkolunda çalıştırılı-
yor düşük ücretle.

İşveren sigorta primi ödemiyor...
Göçmen işçiler sağlık güvencesinden 

yoksun...
İnsan hak ve özgürlüklerine yakışma-

yacak koşullarda çalışıyor göçmen işçiler.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri 

gerçekten düşündürücü.
Son 15 yılda ülkemize 271 milyon ya-

bancı giriş yapmış.
Aynı süreçte çıkış yapan yabancıların 

sayısı ise 266 milyon kişi...
15 yılda 4-5 milyon kaçak göçmen 

Türkiye’de kaybolmuş...
Akıl alacak iş değil...
***
Devletimiz, halkını baskıyla, gözda-

ğıyla sindirip, üniversiteli gençlerimizi, 
aydınlarımızı, gazetecilerimizi “terörist 
yaftası”yla paketleyip zindana atarken, ka-
çak göçmen işçilerin ayda 250 dolara çalış-
masına göz yumuyor.

Burada malı işverenler götürüyor...
Vergi yok, şu yok, bu yok!
Bir sömürü düzeninin daniskası bu!
Burada işyerleri iyi denetlenmiyor ama 

muhalif gazetelerden sosyal güvenlik mü-
fettişleri hiç eksik olmuyor.

Bizim sınırlarımız yol geçen hanı gibi!
Sığınmacı, kaçak işçi, transit geçiş...
Denetimler yeterli mi?
Yeterli değil!..
Bir de Orta Asya cumhuriyetlerinden 

ve Kuzey Avrupa’dan pasaportla gelenler 
var.

PKK, özellikle Pakistan, Afganistan 
ve Afrika’dan kaçak göçmenlerin Türkiye 

üzerinden Yunanistan’a kaçışını düzenle-
yip büyük paralar kazanıyor.

Elbet bunun yanı sıra uyuşturucu ka-
çakçılığından da büyük vurgun vuruyor.

Hükümetin gözleri bu olup bitenlere 
kapalı nedense...

Onlar tehlikeli değil...
Birincil tehlike, gazeteciler, aydınlar, 

üniversiteli gençler, taş atan 14-15 yaşın-
daki çocuklar...

***
Delikanlılığın, racon kesmenin “ileri 

demokrasi” olarak algılandığı günümüz 
Türkiyesi’nde, sınırlarımız kevgire dön-
müş...

Bakıyorum birileri zıp zıp zıplıyor:
“Ordu Şam’a!”
Bakın kaçak göçmen işçilerden başla-

yıp nereye geldim.
Neoliberalizm bir toplumu tümleştir-

mez, ayrıştırır.
Sadece bu olsa...
Ülkeleri savaşın içine sokar, halkı yok-

sullaştırır.
Emperyalizmin gücü buradan gelir... 

Yoksul halkın için “sadaka” verir gibi, 
kömür, kurufasulye, pirinç, şeker, peynir 
torbaları dağıtırsın, kaçak işçinin sırtından 
sermayeye milyarlar kazandırırsın.

Sol güçlerin askeri darbelerle yok edil-
mesini alkışlarsın, iktidara gelince demok-
rasi kahramanı olarak dolaşırsın.

Emperyalizmin ağababaları, nasıl olsa 
ilerici-sol demokratik güçleri ezdiğinde, 
senin işin kolaylaşmıştır.

Sırtını sıvazlarlar, “Haydi yiğidim, as-
lanım” diye sana gaz verip, seni seyreder-
ler.

***
İster adına “örtülü” ister “örtüsüz” de-

yin PKK terör örgütüyle 30 yıldır savaşı-
yorsun.

Sahi Kemal Burkay gelmişti İsveç’ten 
büyük umutlarla...

Şimdi nerelerde bilen var mı?
Ben bilmiyorum!
Olsun bugün Leyla Zana modası var...
İşte böyle...
Kafam karışınca ben de böyle önem-

siz(!) yazılar yazıyorum.
Bugünlük idare edin!..

Korku Tüneli... 
Hikmet Çetinkaya, 06,07.2012, Cumhuriyet

Basından  Sendikacılığın geldiği son nokta: 
Patronla ortaklaşa Sendika AŞ

Özgür Müftüoğlu, 24.08.2012, Evrensel

Milli takım forması giyen, döneminin en önemli sporcuları arasında yer alan, sen-
dikal hak ve özgürlükler mücadelesini ilk kez spor alanına taşıyan, konfederas-
yonumuz DİSK çatısı altında Devrimci Spor Emekçileri Sendikası’nın (Spor-Sen) 
örgütlenme çalışmalarında aktif görev alan, futbolun unutulmaz oyuncularından 
değerli insan Metin Kurt’u kaybettik, acımız sonsuzdur. 

Metin Kurt’u kaybettik
Futbola sendikal mücadeleyi taşıyan mücadele arkadaşımız

Ocak 2009'da Sendikamız gazetesinde yayınlanan söyleşiden:

“Futbol işçi sporudur ve bu nedenle de işçiler tarafından seviliyor” görüşünün bilinç-
li olarak yaygınlaştırıldığını düşünen Metin Kurt; “Bu tez var olan spor gerçeğiyle 
de bağdaşmıyor. Futbol, oyunun sporlaştırılmadan önce işçiler tarafından oynandığı 
doğrudur. Ancak işçilerin oynadığı oyunla, kapitalistler tarafından burjuva rekabet 
ideolojisi ekseninde kurumlaştırılan futbol sporu arasında en ufak bir benzerlik bu-
lunmuyor” diyor ve durumu; “Bu sömürü düzeninde atılan her gol, emekçilerin kale-
sine girer” sözleriyle özetliyor ve futbolun; kitlelerin ‘afyonu’ olduğunu düşünüyor.
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Yıldırım Türker son yazısı Radikal’de ya-
yımlanmadığı için gazeteden ayrıldı. Türker’in 
sözkonusu yazısını yayımlıyoruz.

Yıldırım TÜRKER 

Hakikatle aramızda bin bir özenle örülen duvar 
üzerine ileride sosyolog, tarihçi ve arkeologların 
hayli kafa patlatacağı kanısındayım.

Memleketin devletle ilişkisinin bir süredir bü-
tün ikna ediciliğini, bütün algı ve kayıt sistemlerini 
kaybetmiş, dünya açısından da raflarda çürüyecek 
bir serüven kitabına dönüşmüşlüğü can yakıcı bir 
aleniyet kazandı.

Öte yandan kaşındırıcı bir heyecan verdiğini de 
itiraf etmeli yeri gelmişken. Bir kere acılı olmakla 
birlikte yaşanması elzem bir yüzleşmeler yumağı 
ile karşı karşıyayız. Geçici suretler birer birer yırtı-
lıyor; dolunay kuşağındayız ya, kurtadamlar kurda 
dönüşüyor, bedbin bitkinler uyuya kalıyor. Muha-
sebe yapmanın, gelir gider dökümleri çıkarmanın 
tam zamanıdır.

Düşünmeyi, tartmayı, dile getirerek tanzim et-
meyi tekinsiz bir eylem olarak yaftalamayı sürdü-
rüyor iktidar. Kendi önerdiği dil ise en ufak bir ana-
litik noktalama taşımayan, şu kadarcık tutarlı olma 
çabası yansıtmayan bir silsile.

Türkçenin hayat yorumu, hiçbir dile tercüme 
edilemeyecek, ancak bu kültürü paylaşanlarca an-
laşılabilecek ilkel bir kodlama sistemine dönüştü.

Şemdinli’de 20 küsur gündür süren savaş kar-
şısında dilini dolaşıma sokabilen zevatın yakla-
şımları, gelmiş olduğumuz iletişim düzeyini aşikar 
ediyor.

Taha Akyol ve onun gibi kimilerince sağın en-
telektüeli ilan edilmiş yorumcular, nesebi gayrı sa-
hih stratejistler ordusundan beslenen köşe yazarları 
ve hükümet kaynakları, karşımıza zillerini takmış 
zafer çiftetellisiyle çıkıverdi. Kendilerine besbelli 
kimi devlet kaynaklarınca aktarılmış hikayeleri ta-
rihi bağlamına oturtan öz yorumları olarak yansıttı-
lar. PKK, Arap baharından mülhem bir ayaklanma 
başlatmak için Şemdinli’yi işgale kalkıştı. Ama 
halktan beklediği yüzü bulamayınca, şükür kahra-
man ordumuza ve PKK terörü altında inim inletilen 
halkımıza ki bu işgal hedefine ulaşamadı. Ulaşmak 
ne kelime yanaşamadı bile. Muzaffer ordumuza, 
savaşından bir mermi taviz vermeyen hükümetimi-
ze şükürler olsun.

Başlamadan bittiği için bayram ilan edilen gün-
lerin toprakları.

Toplu bir delilik adeta.

Gerçeklerin karşısında başka yere bakıyor da 
görmüyormuş gibi davranmak için olmadık tak-
lalar atan masal ülkesi ahalisine duyurulur. Evet. 
Şemdinli’ye giremiyorsunuz. Orada kimin ölüp ki-
min kaldığını da bilemiyorsunuz. Orası sizin için 
toptan bir sır ülkesi. Sizin orada yaşanan üstünde 
en ufak bir müdahaleniz olamaz. Bu işin çözümü-
nü silahlı büyükler ellerine geçirmiş. Dolayısıyla 
koskoca bir ordu olarak bir aya yakın zamandır ça-
pulcu denilegelen, sayısı birkaç yüzle ifade edilen 
PKK gerillalarına karşı savaşmaktasın.

İlk olarak, evet başbakanım, Fırat haber ajan-
sından, bunun için bir de benden özür bekliyorsun 
ama, sözgelimi bir Özgür Gündem’den, Nuçe’den 
duyduklarımız, okuduklarımız var. Bizim ana akım 
basında yok sayılan bir iç savaş süregitmekte. Artık 
kaçınılmaz olduğundan, köylerinden kopartılmış 
vatandaşın kaymakam kapısı önünde toplandığını 
biliyoruz. Köylerine dönmek istiyorlar. Ama köy-
leri onlara kapalı. Köyleri gazetecilere de kapalı. 
Köyleri bütün dış dünyaya kapalı. Ne emniyet ne 
kaymakamlık, devletin hiçbir kurumu oradaki va-
tandaşa hizmet götüremiyor. O topraklar Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarından arındırılıyor ve bu 
durumun ne zaman sona ereceği, nelere malolacağı 
bilinmiyor. Bildirilmiyor. Tenezzül gösterilmiyor.

Ama başarısız kalmış PKK için çocuklar gibi 
‘oh, oh’ çekmemiz isteniyor.

PKK Şemdinli’yi işgal edememiş. Ne mutlu biz 
Türk milletine. Ama Şemdinli’nin köyleri, bir kıs-
mı yakılarak boşaltılmış. Kimse o topraklara ayak 
atamıyor.

Kurtarılmış toprakların, boşaltılmış tampon 
bölgelerden farkı olmaz mı? Meğer o toprakları 
PKK işgal edememiş. Gitmesek de, görmesek de, 
o köyler bizim köylerimizdir...

Bu parçalı, hatta paramparça algı kendine olan, 
olması gereken uzak açıyı tamamıyla kaybetmiş 
muktedirler ve yandaşları tarafından hoyratça pay-
laşımımıza sunuluyor.

Suriye’de öyle, Şemdinli’de böyle.

Uludere’yi boşver, Suriye’ye bak. Şemdinli’den 
sana ne, Halep’i dinle.

Tutarlılık gayreti bile fuzuli geliyor efendilere. 
Tutarlı olma gayreti, ar ve edep duyguları muha-
liflere, eziklere ve kaybedenlere yakışır zaten. Ne 
tenezzül buyuracaklar.

Körlükleri, karşılarındaki halkların körlüğüne 
inançlarından, sonsuz özgüvenlerinden kaynakla-
nıyor.

Devlet kaynaklarının servis ettiği burkulmuş 
mantık müsamerelerini, o kaynaklara biat edip ga-
zetecilik, yorumculuk kisvesi altında okura ileten, 
bir kez daha devletine aracı ve kefil olan gazeteci 
müsveddeleri artık fütursuzca saçmalıyor.

Bu akıl fikir erozyonu sürer giderken dün 
Hürriyet’in manşeti, “Ona kalbimi açmıştım” idi. 
Emine Erdoğan’ı Suriye olayı çok yıkmış. “Dost 
olarak insanları kalbimize sokuyoruz. Esma Esad’a 
kalbimi açmıştım. Benim için büyük hayal kırıklı-
ğıdır” demiş.

Hürriyet’in bomba manşetine göre Emine Erdo-
ğan, “Esma Esad asla kibirli değildir. Çok candan 
bir insandır. Ülkesinde demokratikleşme, çağdaş-
laşma isteyen bir kadındı. O nedenle olup bitenlere 
bu kadar duyarsız kalmasına inanamıyorum” diye-
siymiş.

Derdimi anlatabildim mi? 

Demiştik ki: “Medyada terör haberlerini görmezden gel-
mek, küçültmek başı kuma gömmektir. Çare değildir. Terör 
kendini göstermek için daha büyük eylemlere yönelir.”

Tahmin değildi, tecrübeydi.
Dünya denemiş, vazgeçmişti.
Demiştik ki:
“Siz haber vermezseniz insanlar kendilerinden neyin giz-

lendiğini merak eder. İllegal bilgi kaynaklarına ve fısıltı med-
yasına kulak verir. Olay, olduğundan büyük görünür.”

Bu da tecrübeyle sabitti.
Dün bazı kanallarda Beytüşşebap çatışması geçiştirilir-

ken, internetteki kimi sitelerde ölü sayısı abartılı veriliyordu.
Sen istediğin kadar haberleri kendi basınının “ağzına tık”, 

dünyanın ağzı, İçişleri Bakanı’nın torbası değil ki büzesin.
* * *
Bölgedeki savaş halini görmezden gelmek çare olmadığı 

gibi, küçümsemek de çözüme hizmet etmez.
Zorlama bir özgüvenle asayiş berkemalmiş gibi yapmak, 

devletin zaafını örtmeye çalışmak, boşa iyimserlik yaymak, 
örgütü tekzibe davet eder.

Hem siz inandırıcılığınızı kaybedersiniz, hem yurttaşın 
hayal kırıklığını perçinlersiniz.

Verdiğiniz moral, misliyle bozulur. Bize düşen, halkı tes-
kin etmek değil, ona çıplak gerçeği göstermektir.

* * *
Her saldırıdan sonra artık bıkkınlık veren “Terörün beli 

kırılacak” “Yapandan hesap sorulacak” açıklamaları yapmak, 
askerin gücü üzerine kararlılık destanları yazmak da işe ya-
ramıyor.

30 yıldır habire fotokopilenen bu nafile beyanlar, dinle-
yende “Yine bizi enayi yerine koyuyorlar” hissi yaratıyor.

İktidara düşen, bütün inandırıcılığını yitiren bu söylem-
den vazgeçip bunu bunca zaman neden yapamadığını ve bu 
günden sonra nasıl yapacağını açıklamaktır.

* * *
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şehit cenazelerinin mo-

ral sloganı...
Öfkeli halkın isyanı, sığınağı...
Ama ne yazık ki, şehitler giderek çoğalıyor, vatan gitgide 

ufalanıyor.
Her ölüm haberiyle, her genç cenazesiyle, geride kalan-

ların kederiyle, bu kan gölü karşısında bir şey yapamamanın 
çaresizliğiyle yüreğimiz dağlanıyor.

Vatan, nefret söylemiyle ve kardeş husumetiyle bölünü-
yor parça parça...

* * *
“Konuyu Meclis’e getirmek, terörün emrine girmektir” 

yaklaşımı iflas ediyor.
Bu yaklaşımın asıl nedeninin, politika geliştirememiş ol-

manın hesabını halka vermemek olduğu ortaya çıkıyor.
Meclis bu kadar can alan, el yakan bir konuyu görüşme-

yecekse ne için var?
Mücadele sadece dağda silahla sürdürülecekse, televiz-

yonlarda sadece askeri uzmanlara kulak verilecekse, siyaset 
hiçbir şey söylemeyecekse parlamentoya ne gerek var?

Kafa kafaya verip yangına su taşımayacaklarsa, kalıcı bir 
çözüm aramayacaklarsa o mebusları ne diye seçip gönderdi 
bu insanlar?

* * *
Böyle olmaz!
Bir ülkenin dağlarından oluk oluk kan akarken siyaset 

boş demeçlerle, medya faciayı küçümseyen haberlerle, kitle-
ler “Oğullarımız feda olsun” hamasetiyle oyalanamaz.

Siyaset, çare üretmenin adıdır. 
Ve Meclis, tam da bugünler için vardır.

Böyle olmaz!
Can Dündar, 04.09.2012 / Milliyet

Basından
Stratejistler, Gazeteciler, 
Devlet Kaynakları
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1) Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden biri 
çalışmıyor. İşgücüne katılım oranı %50,5 düzeyinde. 
İşsiz sayılmayan umudu kesik işsizlerin sayısı ve ev içi 
emeğin görünmez olmasının sonucunda açığa çıkan bu 
durum Türkiye’de işsizliği olduğundan düşük gösteri-
yor.

2) AB ülkeleri için Eurostat verilerine göre 2012 
yılının birinci çeyreği için işgücüne katılım oranı %68 
düzeyinde. Türkiye’de iş isteyenlerin (işgücüne katı-
lım) oranı AB-27 ortalaması kadar olsaydı işsiz sayısı 
11 milyon 845 bin, işsizlik oranı yüzde 32 düzeylerine 
çıkacaktı.

3) Umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 
3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu neden-
le işsiz sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı 
%8,2 değil, %13,8, işsiz sayısı da 2 milyon 272 bin de-
ğil, 4 milyon 43 bin oluyor.

4) Gençler için ise durum daha da kötü. Her iki 
gençten biri kayıtdışı çalışırken, umudu kesik işsiz-
lerle birlikte her 4 gençten biri işsiz konumda. Resmi 
olarak %15,9 olan işsizlik, umudu olmadığı için ya da 
diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kul-
lanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dahil 
edildiğinde %25’e ulaşıyor. 695 bin işsiz gence karşı 
533 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak 
üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan genç var.

5)  Kadınlar için çalışma yaşamına katılmak son de-
rece zor. İşgücüne katılım oranı kadınlar için %30,2 dü-
zeyinde. Çalışma çağındaki her üç kadından sadece biri 
çalışıyor. Lise ve üzeri eğitime sahip kadınlar erkeklere 
göre 2 kat daha fazla işsizlik gerçeği ile yüzleşiyor. Er-
keklerde işsizlik oranı lise mezunları için %9,1, mesle-
ki ve teknik lise için %6,4, yükseköğretim için %11,7 
iken bu oran kadınlarda sırası ile %17,8, %18,9, %11,7 
seviyesinde.

6) Kayıtdışı oransal olarak gerilese de hâlâ kriz 
öncesi değerlerinin üzerinde. 2008 Mayıs dönemi ile 

karşılaştırıldığında kayıtıdışı istihdam 480 bin artmış 
durumda. Erkekler için aynı dönemde kayıtdışı 198 bin 
azalırken kadınlar için 678 bin artmış durumda.

7) Tarım sektörü kriz öncesine göre 1 milyon 10 bin 
artmış durumda. Buna göre toplam istihdam artışının 
%30’u tarım kesiminde gerçekleşti.

8) Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaştı. 2009 yılı 
mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların 
sayısı %36 artarak, 1 milyon 467 binden, 1 milyon 992 
bine yükseldi. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hü-
kümetin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak 
değerlendiriliyor.

Sonuç olarak Türkiye’de işsizlik sorunu kadınların 
ve gençlerin çalışma hayatında karşılaştıkları engeller 
üzerinden ağır bir biçimde yaşanıyor. Türkiye’yi küre-
sel sermayenin ucuz işgücü deposu olarak şekillendir-
meye çalışan ucuz istihdam stratejisi, temelde çalışma 
yaşamının yapısını tahrip etmeye odaklanmıştır. İşsiz-
lik sorunu, insan onuruna yaraşır iş ekseninde ele alın-
malıdır. 

Bu amaçla;

• Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 
37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 
saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

• Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
• Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uy-

gulanmalıdır.
• Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alın-

malı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, 
herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi 
için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

• Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yarata-
cak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

• Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
• Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engellenmeli-

dir.

DİSK-AR İşsizlik Verilerini
Değerlendirme Raporu (Ağustos)

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 
Dört kişilik aile-
nin gıda harca-
malarının yanı 
sıra konut, ula-
şım, giyim, sağ-
lık, eğitim gibi 
ihtiyaçları dik-
kate alınarak he-
saplanan yoksulluk sınırı, Ağustos ayında da 3 bin  
TL’nin üzerinde hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise, Ağustos ayında 1000 TL’ya yaklaştı.

Asgari Ücret 
1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:     886,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için:  760,50 TL.

1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:     940,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için:  805,50 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı :       940,50 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı :    6.113,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren

                     3.033,98 TL.

Vergi Oranları
2012 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:
10.000 TL’ye kadar   % 15

25.000 TL’nin 
 10.000 TL’si için  1.500,  fazlası   % 20

88.000 TL’nin  
 25.000 TL’si için  4.500,  fazlası   % 27

88.000 TL’den fazlasının  
 88.000 TL’si için  21.510,  fazlası   % 35

Ağustos 2012 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,56
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   2,28
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   8,88
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   9,29

Ağustos 2012 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %    0,26
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   -0,30
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    4,56
Oniki aylık ortalamalara göre: %    9,33

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü  
(DİSK-AR) TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Mayıs 2012  
dönem sonuçlarını değerlendirdi:

Basından
19.08.2012, Cumhguriyet
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Söz Üyelerimizde...
2012-2014 MESS grup toplu iş sözleşmesi hazırlıkları 
çerçevesinde Gebze’de düzenlenen toplantılara katı-
lan üyelerimizden bazılarına mikrofonu uzattık ve bir 
emekçi olarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirme-
lerini istedik…

Güven Tan: (Cengiz Makine): 

Cengiz Makina’da 3 yıldır çalışıyorum. Daha 
önce farklı sendikalara üyeliğim oldu. İlk olarak 
DİSK’e bağlı olan Tümka-İş ve Tek Gıda-İş’in 
örgütlü olduğu işyerlerinde çalıştım. Biliyorsu-
nuz Cengiz Makine’de de T. Metal vardı. Nisan 
ayında topluca istifa edip Birleşik Metal-İş’e 
geçiş yaptık. T. Metal’den topluca istifa etmemi-
zin temel nedeni; en başta temsilci seçimlerinin 
yapılmaması, itiraz eden, soru soran işçilerin ki 
benim döneminde olmadı ama daha önceki dö-
nemlerde işten çıkarılması, bayram tatili öncesi 
işçiden habersiz imzalanan toplu iş sözleşmeleri 
ve tabii ki asıl olarak da sendikaya güvensizlik 
vardı. İşçiler bir kıvılcım bekliyordu. 

Herkesin sabrının taştığı bir noktada, Bosch 
işçilerinin yaktığı ışık bizim yolumuzu açtı. O 
meşale büyüdü ve bugün Birleşik Metal’deyiz. 1 
hafta gibi kısa bir sürede zor olan bir şeyi başar-
dık. Bir işyerinde örgütlenmenin ne kadar zor ol-
duğunu biliyorsunuzdur. Zor derken işçiler karar-
lı olduktan sonra kolay da. Biz; varolanı gönderip 
ki T. Metal gibi işçilerin üzerine dişlerini geçir-
miş bir yapıyı gönderdik. Bugün işyerinde işçiler 
arasında birlikte hareket etmenin verdiği bir gü-
ven var. Ben bu süreçte hiç tereddüt yaşamadım. 
Daha önce 2008 yılında DİSK’te örgütlü olduğu 
Procter Gamble’de 37 günlük bir grev süreci ya-
şamıştım. Sendikaya gelip yöneticilerimizle rahat 
rahat konuşmamız bize güven veriyor. Sendika 
bir işçi için; bir anlamda işgüvencesidir. Yoksa 
birey olarak çok güçsüzsün, tek başınasın.

Abdullah Yılmaz: (Çayırova Boru): 

10 yıldır Çayırova Boru’da çalışıyorum. Bu-
günlerde biz işçilerin gündemi yaklaşan MESS 
grup toplu iş sözleşmeleri ve tartışılan kıdem 
tazminatlarımızdır. Kıdem Tazminatı bizim ge-
lecek güvencemiz, işten çıkartıldığımızı tek gü-
vencemizdir. Fon ya da ödeme süresinin 15 güne 
kısaltılması adı altında kıdem tazminatı hakkımı-
zın yok edilmesine çalışıyorlar. Benim emeğim 
üzerinden pazarlık yapılıyor. İşsizlik fonunda da 
bu oldu. Hak kazanabilmek için şartlar çok ağır. 
İşçilerin alınterinden kesilen paralar, GAP proje-
sine aktarıldı. Medya da yeterli bilgilendirme ya-
pılmadığı gibi iyi bir şeymiş gibi anlatılıyor. San-
ki tüm işçiler bu haktan yararlanabilecekmiş gibi 
gösteriliyor. Sorun kayıtdışı ekonomi ise devlet 
olarak kayıt altına almak senin sorumluluğunda. 
Şimdilik geri çekilmiş gibi olsa da her an gün-
demlerinde olduğunu unutmamak lazım. 

İkinci gündemimiz ise yaklaşan toplu iş söz-
leşmelerimiz. Düşük ücretli işçilerin iyileştirme 
yapılması lazım. Eski arkadaşlarımıza da hak-
sızlık yapmamak gerekiyor. Benim çalışma ko-
şullarım çok ağır. Yıllık izinlerimizi kullanmakta 
sıkıntı yaşıyoruz. Çoluk çocuğumla izin kullan-
mak istiyorum ama işlerin yoğunluğundan kulla-
namıyorum. Bugün kime sorarsanız sorun en iyi 
sendika dendiğinde alacağımız cevap, Birleşik 
Metal-İş’tir. Görünen köy kılavuz istemez. 

Orhan Sevinç (Yücel Boru): 

Yücel Boru’da 2010 kadroya geçtim. Bizim 
öncelikle gündemimiz yaklaşan grup iş sözleş-
meleridir. İşyerindeki işçilerin büyük çoğunluğu-
nu saat ücreti düşük olan işçilerden oluşuyor. İş-
yeri toplu iş sözleşme kurulu üyesi olduğum için 
arkadaşlarımla sürekli konuşuyorum. Düşük üc-
retli arkadaşlar için iyileştirme yapıldıktan son-
ra zam alınmasını istiyor. Resmi tatillerde fazla 
mesaileri %200 olması lazım diye düşünüyorum. 
İşyerinde örgütlülüğümüz çok sağlam. Sendika-
mıza çok güveniyoruz. Şube başkanlarımız, tem-
silcilerimizle içiceyiz. 

Geçen yıl 3 günlük genç işçi eğitimine gittim. 
Genel Başkanımız da oradaydı. Çok gururlandım. 
Önümüzdeki grup toplu iş sözleşmesinde birlik 
olursak, yetki biziz diyorum. Dik durmamız la-
zım. Geçen dönem çok hareketli geçti. İşyerinde 
grev oylaması için sandık getirildi. İşçiler olarak 
sendikamızın almış olduğu kararın kararının ar-
kasında durduk. Yeni işçiydim çok etkilendim, 
gurur duydum. Biz işçilerin temel sorunumuzun 
geçim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. 2 aylık 
bir kız çocuğu babasıyım. Başbakan 3 çocuk sa-
hibi olmamızı öğütlüyor ama 5 lira çocuk yardımı 
alıyoruz.

Aydaner Aktaş (Sarkuysan): 

Sarkuysan’da 5 yıldır çalışıyorum. T. Metal’e 
bağlı bir fabrikada 4 yıl çalıştım. İşçi sirkülasyonun 
fazla olduğu bir işyeriydi. Siparişler arttığında işçi 
alınır işler azaldığında ise çıkartılırdı. T. Metal, bu 
süreçlerde işverenle birlikte hareket ederlerdi. İşçi 
bastırılmış durumdaydı, toplu iş sözleşmelerinden 
haberleri dahi olmuyordu. Sendikayı sorgulayanlar 
ise hemen işten atılıyordu. 5 yıl önce Birleşik Metal-
İş üyesi olduğunda çok daha farklı bir yapı gördüm. 
Birleşik Metal-İş’te işçi, söz ve karar sahibi. Geçen 

dönem MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde 
mücadele verildi. T. Metal ve MESS işbirlikçi dü-
zeni bozuldu. Bu süreç bizlere işçi mücadele ederse, 
kararlı olursa kazanım elde edilebileceğini gösterdi. 
İnanç tazelendi. 

MESS grup toplu iş sözleşmesi yetkilerinin ba-
kanlık tarafından gönderilmediği bu dönemde örgüt-
lü gücümüzü kullanarak bir mücadele içine girilmesi 
gerekmektedir. İşçilerin örgütlenme ve toplu söz-
leşme yetkileri hükümet tarafından gasp edilmiştir. 
Genel Başkanımızın gazetedeki görüşlerine sonuna 
kadar katılıyorum. Bugün dünden daha çok bir arada 
durmamız gereken bir süreçteyiz. Eşit işe eşit ücret 
istiyoruz. İşverenler bilinçli olarak ‘eski-yeni’ işçi 
ayrımı yapıyor. Temel talebimiz düşük ücretli işçi-
lerin ücretlerinde iyileştirme yapıldıktan sonra zam 
alınması yönünde. En son olarak birlik ve beraberli-
ğimizi sağlamlaştırırsak çözülmeyecek hiçbir sorun 
yoktur diyorum.

Zarif Kesgin (Aperam): 

Daha önce Çelik-İş’in örgütlü olduğu bir boru 
fabrikasında çalıştım. İşten atıldık. Sendika yete-
rince işçiye sahip çıkmadı. Tazminatlarımızı ken-
di imkanlarımızla alabildik. 2003’te Aperam’da 
çalışmaya başladım. Sıkıntımız yılsonunda ‘Bo-
nus’ denilen ikramiyeyiz vardı. Her yıl sorun 
çıkartılıyordu. Hiçbir hakkımızın güvencesi yok-
tu. Çocuk parası, yakacak yardımını kaldırdılar. 
Bunun üzerine 2010 yılının Mart ayında Birleşik 
Metal-İş’te örgütlendik. Örgütlendikten sonra iş-
veren vekillerinin işçilere karşı tutumları değişti. 
Artık işçiler, haklarının ne olduğunu, ne kadar 
ücret alacağını biliyor. Sendika; işçilerin örgüt-
lendiği bir çatı, bilinçlendiği ve haklarını öğren-
diği olmazsa olmaz gücüdür. 
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Ergin Şamdan (Scheider Elektrik): 

12 yıldır Areva’da çalışıyorum. Daha 
önce Çayırova Şişe Cam’da Kristal-İş Sen-
dikası üyesi olarak çalıştım. Ailemde sen-
dikacılık yapmış büyüklerimiz olmasından 
dolayı sendikaları tanıyordum. Sendika tem-
silciliğine aday oldum ama 5. sıra da kal-
dım. Geçen dönem toplu iş sözleşmesinde 
Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, büyük bir sı-
nav verdi. Gebze sanayi bölgesi olduğu için 
herkes birbirinden haberdar oluyor. T. Metal 
üyeleri “Ne güzel mücadele verdiniz” dedik-
lerinde mahallemde gururla gezdim. Benim 
için önemli olan bir kuruş olsa da farklı bir 
sözleşmenin imzalanmasıydı. Bu süreçte ör-
gütlülüğümüz arttı. Birleşik Metal-İş bir çe-
kim alanı oluşturdu. 

12 Eylül’den sonra genelde toplumda 
örgütlülükten korku var. İşçilerin tutunaca-
ğı tek dalı sendikalarıdır. En kötü sendika 
sendikasızlıktan iyidir. Yine yeni bir toplu 
is sözleşmesi dönemine giriyoruz. Yetki yok 
diye yapmamız gerekenleri bırakmayaca-
ğız. En son olarak; Birleşik Metal-İş üyesi 
olmaktan gurur duyduğumu söylemek isti-
yorum. 

Hakan Doygun (Alstom): 

Alstom’da önceden bir arkadaşımın işyerinde yönetici-
lik yaptım. Sendika ile tanışmam Alstom’da oldu. En kötü 
sendika dahi sendikasızlıktan yüz kat iyi. Bu su götürmez 
bir gerçek. Daha önce yöneticilik yaptığım firmada işve-
renimizle işçilerin hakları ve mesai ücretlerinin verilmesi-
nin tartışmasını yapıyordum. Bosch örgütlenmesi sırasında 
arkadaşlara destek olmak üzere Bursa’ya gitmiştim. Tem-
silci arkadaşlarımızla samimi ve dostça sohbetimizi gören 
Bosch işçileri çok şaşırmışlar ve “Biz asla bu şekilde konu-
şamayız” demişlerdi. Çok gururlanmıştım. Takdirinizdir ki 
geçen sözleşme döneminde bir mücadele verildi. Ezberler 
bozuldu. Ay’a ilk ayak basan Neil Armstong, insanlık tari-
hinin bu büyük gelişmesini “Bu benim için küçük bir adım, 
ama insanlık için dev bir adım” demişti. Bugün ölüm ha-
berini öğrendiğim içinde bu vesileyle anmış olalım. Farklı 
bir tutum almak, alınan kararların arkasında dik durmak ve 
sonuçta kazanmak biz işçiler için büyük bir moral olmuş-
tu. Geçmiş dönemlerde de Birleşik Metal-İş mücadelesi 
ile belli bir noktaya geliniyordu ama görünmüyordu. Artık 
görmek zorundalar. 

İşçiler olarak geçim sıkıntılarımız var, bankalara borcu 
olmayan işçi yok gibi. Bu sözleşme döneminde ben özverili 
çalışıyorsam bunun karşılığını da almak istiyorum. Buradan 
bir öneri sunmak istiyorum. Sendikacılarımızı üyelerimizin 
sünnet, evlenme törenlerinde bir demet çiçekle de olsa gör-
mek biz işçilere moral olacaktır diyorum.

Evet, kadın olmak öncelikli olarak güçlü olmayı ge-
rektiriyor özellikle bizim toplumumuzda. Çünkü kadın, 
tam anlamıyla fikir ve düşünce sahibi, beyni olan ve bunu 
çalıştırabilen, zekâsını duygularıyla son derece başarı-
lı bir şekilde harmanlayabilen bir birey olarak dahi tam 
anlamıyla kabul görebilmiş değil. Hâlâ pek çok insan, 
kadınların düşünce yeteneğini kullanabiliyor olmasını 
ve bunun onlara sağladığı başarıyı kendisine yedireme-
mektedir. Bu nedenle türlü ifadelerle kadınlara, onların 
bir beyni yokmuşçasına davranan, kadını vajinadan iba-
ret olarak gören pek çok birey(!) görebilirsiniz. Düşünen, 
üreten, özgüveni tam, birer birey olabilmeyi başarmış 
olan kadınların yalnızlığı da bu sebepledir bana göre. Ve 
kadınlar bu durumda da yine çok güçlü olmak zorundadır-
lar. Aynı güçlü olma zorunluluğu tacize uğramış kadınlar 
için de geçerlidir. Tacizin, türü ne olursa olsun, mağduru 
kadınlar susmamak adına, sesini duyurmak ve diğer hem-
cinslerine de ön ayak olmak adına konuşabilmelidir. Bu 
konuyu konuşabilmekse elbette ki güçlü olabilmeyi de 
beraberinde getirir. Zira toplumda, tacize uğramış kadın-
lar mağdur olarak değil, kötü(!) olarak nitelendirilmekte-
dir. Sırf bu cahilce düşünce tabusunun yıkılabilmesi için 
bile kadın, güçlü olmak zorundadır. 

Kendisine verilen anne, iş kadını, ev hanımı, hayat ar-
kadaşı, arkadaş ve kadın rollerinin üstesinden başarıyla 
gelebilmek adına da bir kadın, güçlü olmak zorundadır. 
Anneler güçlüdür, temiz ve başarılı gelecekler yetiştire-
bilmek adına; iş kadınları güçlüdür, iş hayatında bir kadın 
olarak başarılı olabilmek adına; ev hanımı güçlüdür, evini 
yuvaya dönüştürebilmek adına; hayat arkadaşı güçlüdür, 

destek olabilmek ve destek görüp huzurlu bir yaşamı pay-
laşabilmek adına; tüm bu saydıklarımla birlikte de kadın 
güçlüdür, toplum içinde bir birey olarak kadın olmak adı-
na… 

Şimdi diyebilirsiniz ki erkekler de aynı şekilde güçlü 
olmak zorunda kalmıyor mu? Evet, çok haklısınız, ancak 
iki nokta var ki asıl onlar yüzünden kadınların erkekler-
den çok daha fala güçlü olması gerekiyor bana göre. İlki 
toplum içinde birey olarak kabul görülebilmek diğeriy-
se taciz ve şiddet… Karşı cins tarafından şiddete maruz 
kalanların neredeyse tamamı kadın... Aynı şekilde taciz 
vakalarının da… Toplum içinde birey olarak yer almak-
sa ayrı bir konu. O yüzden başlarken “Yanınızdan geçen 
bir kadına dikkatle baktınız mı hiç?” diye sordum. Bel-
ki yüzündeki çizgiler empati yapabilmemizi sağlayabilir 
umuduyla… Yoksa elbette ki fiziksel özellikleri yüzünden 
kadınlara, herkes dikkatle bakıyor zaten ki bu da tacizin 
başka bir türlüsü bana göre. 

Kadın olmak nedir diye sormuştum ya, sanırım sadece 
bu madde kadın olmanın ne demek olduğunu yeterince 
açıklıyordur. Bir an için sadece cinsel bir obje olarak gö-
ründüğünüzü, beyninizi çalıştıramayan varlıklar olarak 
kabul edildiğinizi hatta topluda kabul görebilmek için çır-
pındığınızı ancak tüm bunların yanında sanki bu şekilde 
davranılmıyormuşçasına sizden beklenilenlerin altından 
müthiş başarılarla kalkmanız gerektiğini düşünün. İşte 
bunları düşünüp hissedebildiğiniz andan itibaren kadın 
olmak ne demek, anlamaya başlıyorsunuz demektir.

Deha Balta / Gebze şubesi,  Legrand 

Türkiye’de kadın olmak
Doğduğun gün kaderin çizilmişti senin. bir sessizlik, 

bir sükunet çökmüştü doğduğun odaya. Sevinç çığlıkları 
atılmıyordu. Bahşişler hediyeler dağıtılmıyordu. Muştular 
verilmiyordu doğum haberin… 

Kollanacak gözetileceksin, hatta bir geyşa gibi yetiş-
tirileceksin.Önce ailenin evinde hizmet edecek, sonra bu 
görevin daha ağırını koca evinde yükleneceksin. Boynun 
hep bükük emirlere boyun eğmeyi öğreneceksin ekono-
mik özgürlüğün olsa bile sen hep eksik etek hep saçı ke-
sik olarak bilineceksin. Doğuda satılacak bir mal. Batıda 
Afrodit veya Venüs olarak görüleceksin. 

Sen ailenin namususun.Duyguların hiçbir zaman ön 
plana çıkmayacak.Mücadele ruhun önce baban tarafın-
dan sonrada kocan tarafından hep bastırılacak… Çünkü 
sen ataerkil bir toplumun ferdisin. 

Sosyal hayatta olsun, iş hayatında olsun bir adım ar-
kada durmayı bileceksin… Kardelen olmayı başarsan da 
anne olduğunda kendini yok etmeyi başaracaksın, kutsal 
görevin başlamış olacak duyguların işinin önüne geçe-
cek... Biliyorsun ki sen evin direğisin, Yıkıldığın zaman 
iskambil kâğıdından kuleler gibi yıkılıverir yuvan… Sus-
mak ve kabullenmek öğretilmişti sana. Kan tükürüp kızıl 
şerbeti içtim diyebilecektin. Yaşadığın zorluklara göğüs 
gerebilecektin… 

Sen annelik dışında duyguları olmayan bir metasın, 
satışa sunulan ürünlerde sergilenen bedensin… Aşık olu-
nursun adına şiirler, romanlar, methiyeler yazılır… Sonra-
da o aşk uğruna öldürülsün… Ölümünün bile adı vardır 
artık… 

Namus cinayeti… 
Namus sanki sadece kadına aitmiş gibi…

Fatma Avcı

Sizden gelenler
İşçiyi ezen düzenin
Yalanı yalanla süzenin
Garip köylüyü ezenin
Vicdanı var mı nerede?

Madenciler yar altında çalışır
Alınteri ekmeğine karışır
Ocak göçer sevenleri bağrışır
Babaları var mı hani nerede?

İnsan olan işçi hakkı yer mi?
Haram yiyen dünyayı versen doyar mı?
Dindar olan insanını soyar mı?
Müminliği var mı hani nerede?

Adil olmayan müdürün
İşçiye diyen sürünün
İnsan postuna bürenen
İnsanlığı var mı nerede?

Ozanın yazanın yakılır oldu
Nice koç yiğitler asılır oldu
Aşık Gürhan yine sana ne oldu?
Derdini feryadını duyan nerede?

GÜRHAN TAPARİ
Yücel Boru/Gebze Şube

4
+
4
+
4
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ÖZCAN KESGEÇ

DİSK Genel Başkan Vekili ve 
Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Öz-
can Kesgeç, 19 Temmuz 2012 tarihinde 
aramızdan ayrılışının 5. yılında…

İSMAİL HAKKI ÖNAL 

DİSK Genel Başkan Vekili ve Genel-
İş Sendikamızın Genel Başkanı İsmail 
Hakkı Önal aramızdan ayrılışının 10. 
yılında, 24 Temmuz 2012 tarihinde… 

KENAN BUDAK

12 Eylül’ün karınlık günlerinde 25 
Temmuz 1981’de sırtından vurularak öl-
dürülen DİSK’e bağlı Deri-İş Sendikası 
Genel Başkanı Kenan Budak katledilişi-
nin 33. yıldönümünde… 

 MAHMUT SEREN

DİSK Başkan Yardımcısı ve Genel-
İş Sendikası Genel Başkanı 27 Temmuz 
2007 tarihinde kaybettiğimiz Mahmut 
Seren, ölümünün 5. yıldönümünde…

KEMAL NEBİOĞLU

DİSK kurucularından, Gıda-İş Sen-
dikası ve DİSK eski Genel Başkanı, işçi 
sınıfının ve DİSK’in mücadele neferle-
rinden 10 Ağustos 2006 tarihinde yitir-
diğimiz Kemal Nebioğlu ölümünün 6. 
yıldönümünde…

düzenlenen törenlerle anıldılar…

Sendikamız onursal Genel Başkanı, 
alınterinin onuru, DİSK’in ve T. Maden-
İş’in unutulmaz Genel Başkanı Kemal 
Türkler, katledilişinin 32. Yılında 22 
Temmuz 2012 Pazar günü düzenlenen 
törenle anıldı. 

Anmaya Kemal Türkler ailesi, DİSK 
yönetici ve üyeleri, DİSK eski Genel 
Başkanı ve milletvekili Süleyman Çele-
bi, DİSK eski Genel Sekreteri ve millet-
vekili Musa Çam ile birlikte aralarında 
Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin yanı sıra 
yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Topkapı Mezarlığı önünde toplanan 
kitle, “Kemal Türkler ölümsüzdür”, 
“Katillerden hesabı emekçiler soracak”, 
“Katiller vuruyor devlet koruyor” slo-
ganları atarak, Türkler'in mezarına kadar 
yürüdü.

Kemal Türkler’in eşi Sabahat Türk-
ler, bu yılki anmaya, sağlık problemleri 
nedeniyle ilk kez katılamadı. 

Anmada; Sendikamız Genel Başkanı 
ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serda-

roğlu, “Buraya acılarımızı her defasında 
tazelemek için gelmiyoruz. 32 yılda, 
adaletin, hukukun olmadığını gördük, 
32 yıldır her defasında acımızı özel bir 
çabayla bir kez daha hatırlatıyorlar. Bu 
kez öfkemiz daha kabarık. Onun için bu 
yıl daha kalabalığız” dedi. 

Serdaroğlu, 3. Yargı Paketi’ne ekle-
nen geçici bir maddeyle Kemal Türkler 
ve 7 TİP’li öğrencinin katillerinin AKP-
MHP işbirliğiyle serbest bırakılmalarına 
duyulan tepkisini dile getirdi. Konuşma-
sını, “Gün gelecek, devran dönecek, eli 
kanlı katiller halka hesap verecek” diye-
rek tamamladı.

Anmada söz alan Kemal Türkler’in 
kızı Nilgün Soydan, “Bu yıl da sana iyi 
haber getiremedim” diye babasına ses-
lenerek konuşmasına başladı. Soydan, 
“Şimdi AKP ve MHP milletvekilleri el 
ele vermiş katilleri aklıyorlar. Siz baba-
mın katilini hangi hakla aklıyorsunuz. 
Benden, ailemden öyle bir yetki aldınız 
mı? Sizler tarihin önünde hesap verecek-
siniz” dedi.

Katledilişinin 32. Yıldönümü’nde  
Mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor

SERVET BAYKAN 

Uzun yıllar Sendikamızın Genel Merkez ve Şube Yönetim kurullarında 
görev alan ve işçi sınıfı mücadelesi neferlerinden Servet Baykan’ı 28 
Temmuz 2012 tarihinde kaybettik.

Ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyoruz!

KAMİL KİNKIR

13 Eylül 2010... Genel Başkanımız Ka-
mil Kinkır’ı yitirişimizin 2. yılında sev-
giyle anıyoruz..

Onursal Genel Başkanımız KEMAL TÜRKLER

...ve katilleri artık serbest!
“Katliamcılar, katiller dışarı, demokrasi güçleri içeri!”

Darbecilerle, çetelerle mücadele et-
tiğini söyleyenler bir kez daha katiller 
sürüsünü nasıl koruduklarını gösterdiler. 
3. Yargı Paketi’yle kişiye özel düzenle-
nen geçici 3. madde kapsamında DİSK 
Genel Başkanı Kemal Türkler’i de öl-
dürmekten de yargılanan ve Ankara’da 
öldürülen 7 TİP’li öğrencinin cezaevin-
deki iki katili jet hızıyla serbest bırakıldı. 

Kemal Türkler cinayeti ile ilgili da-
vada ilk karar 7 Nisan 1987 tarihinde 
çıkmış; sanıklardan Abdulsamet Kara-

kuş ve Aydın Eryılmaz adlı tetikçiler 
Türkler'i öldürmekten 12'şer, olayda kul-
landıkları aracı gasp etmekten de 20'şer 
yıl ağır hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Kemal Türkler’in katillerinden firari 
Ünal Osmanağaoğlu ile ilgili yargılama 
da Türkler ailesi avukatlarının uzun ça-
baları ve girişimleriyle 19 yıl sonra yeni-
den başlatılmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen bu dava, 1 Ara-
lık 2010 tarihindeki duruşmada, zama-
naşımı nedeniyle ortadan kaldırılmıştı.
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SOLDAN SAĞA: 
1) Ünlü bir Türk halk müziği sanatçımızın adı, soyadı. 2) Altın, gümüş gibi madenlerin saf-
lık derecesi./Argoda çok yalan söyler. Amerikyumun simgesi. 3) Değerli bir taş./Sporda bir 
koşu dalı/İskambilde koz. 4) Geçme, geçiş, cereyan./Bir cins parlak kumaş. 5) Bir ajans adı./
Bayrak, sancak./Bir nota. 6) Bir işin en ustası veya dalında en büyüğü./Bir meyve adı./Türk 
Standartları Enstitüsü’nün kası yazılışı. 7) Pide şeklinde ince ekmek./Bir içki adı./Aşamasız 
asker. 8) Üç taburdan meydana gelen askeri birlik./İrade dışı meydana gelen hareketler./Tele-
fon sözcüğü. 9) İtalya’nın bir şehri. 10) Kalıbı alınarak yapılan yüz heykeli./Acem su/Kırmızı. 
11) İskambilde birli./kemiklerin yuvarlak ucu./yüce, yüksek. 12) Birine karşı toplu halde ha-
reket etmek için birleşen veya partilerin meydana getirdiği birlik. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Dalkavukluk etmek, birisine hoş görünmek için vakarsız hareketler yapmak, sözler söy-
lemek. 2) Avuç içi./Bir göl adı./Ankara Sanayi Oda’sının kısa yazılışı. 3) Eski dilde yüksek, 
yüce./İlerideki bir alacağa sayılmak üzere önceden verilen veya alınan para. 4) Canlıların vü-
cutlarının bazı bölgelerinde oluşan hastalık niteliğinde şişlik, yumru. 5) Keçi tüyü./Bir nota. 6) 
Barlarda tezgahtarlık yapan kimse./Birbirine değme, dokunma. 7) İstanbul Ticaret Odası’nın 
kısa yazılışı. Yat limanı. 8) Amerika uzay haber alma teşkilatının kısa adı. 9) Gram’ın kısa 
yazılışı./Ülkemizin uluslararası plaka imi./Vesaire’nin kısa yazılışı. 10) Bir iş veya bir sanatta 
kullanılan el aracı/Bir ajans adı. 11) Eskiden giyilen yakası, kolları ceket biçiminde cübbe./Bir 
doğa felaketi./Son halife. 12) Ünlü bir Türk halk müziği sanatçımızın aydı soyadı.

Hazırlayan: Şahin Karayılan
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Eskişehir Şubemizde 
örgütlü Hapalki’den Öz-
can Türkel, Şaban Özkan, 
Seçkin Akpınar, Murat Ke-
leş ameliyat geçirdi. Harun 
Aksoy, Süleyman Yılmaz, 
Yüksel Çay iş kazası ge-
çirdi. Ahmet Kesgin’in Ba-
bası, Ergün Oktay’ın da-
yısı vefat etti. Doruk’tan 
Hüseyin Atıcı ameliyat oldu, 
Gürkan Deveci’nin Kayın-
pederi, Atilla Dikan, Ender 
Buldu’nun anneleri vefat 
etti. Entil’den Nihat Kavak’ın 
annesi, Ahmet Güzel’in an-
nesi vefat etti. Demisaş’tan 
Yaşar Kural’ın eşi, Murat 
Karasu’nun annesi vefat 
etti.

Trakya Şubemizde 
yeni örgütlendiğimiz Termo 
Teknik’ten Yılmaz Kölmen’in 
babası vefat etti. Aydın De-
mirtaş ameliyat oldu.

Kocaeli Şubemizde ör-
gütlü Trakya Sanayi’nden 
Mehmet Temiz iş kazası 
geçirdi. Sedat Kuş emekli 
oldu. AD Demirel’den Mus-
tafa özdemir’in kayınpederi 
vefat etti.

Anadolu Şubemizde ör-
gütlü Başöz Enerji’den Gök-
han Ünver’in anneannesi 
vefat etti. 

Gebze Şubemizde ör-
gütlü Makine Takım’dan 
Hasan Gencer, Muhammet 
Bitirgiç, Arfesan’dan Mem-
duh Doğrul, Cengiz Abbas, 

Enver Güler, Akif Yıldırım, 
Yakup Ömür rahatsızlık ge-
çirdi. Şalter’den Ali Osman 
Yılmaz iş kazası geçirdi. 
Arfesan’dan Şahin Bezek-
lioğlu rahatsızlık geçirdi. 
Çayırova Boru’dan Nihat 
Yılmaz’ın çocuğu vefat etti. 
Makine Takım’dan Murat 
Temiz ameliyat oldu. Kü-
rüm Demir’den Oğuz Turan 
iş kazası geçirdi. Kürüm 
Demir’den Turabi Mutlu’nun 
babası, Sarkuysan’dan İdris 
Bahşi’nin babası, Arpek’ten 
Rafet Güneş’in babası vefat 
etti.

İzmir Şubemizde ör-
gütlü Schneider Çiğli’den 
Sinan Koç’un babası ve-
fat etti. Delphı’den Yunus 
Çelimli’nin babası, Mehmet 
Akif Özmen’in annesi ve-
fat etti. ZF Lemförder’den 
Mustafa Selek’in babası 
vefat etti. Ergun Hidrolik’ten 
Saffet-Şükran Tahiroğlu’nun 
babaları, Zeliha Şen’in ba-
bası vefat etti. 

Bursa Şubemizde ör-
gütlü Bosch’ta üyemiz Cü-
neyt Çiçek’in babası, Murat 
Erbap’ın babası, Mustafa 
Ünal Ak’ın annesi vefat etti

ÜZÜNTÜLERİMİZ

Kaybettiklerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı  diliyoruz. 
Ameliyat ve iş kazası geçiren arkadaşlarımıza geçmiş olsun der acil 

şifalar dileriz.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü Penta 
Elektrik’ten Gencay Uğurlu’nun Nehir Gülsüm adında 
kızı oldu. Mert Akışkan’dan Salih Şen’in çocuğu oldu. 

Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den Cüneyt 
Gülşen’in kızı, Abdurrahman Akın’ın oğlu dünyaya 
geldi. Levent Oran’ın oğlu sünnet oldu. Doruk’tan 
Barış Sever’in kızı oldu, Halit Yetim’in oğlu sün-
net oldu, Mehmet Karayavuz evlendi. Renta’dan 
Tahsin Bozdepe’nin oğlu dünyaya geldi, Nuray-Er-
han Eryüksel’in oğlu sünnet oldu. Entil’den Coşkun 
Tuncel’ın kızı, Kazım Çetin’in oğlu dünyaya geldi. Se-
lahattin Solak, Sabahattin Ünal’ın ve Tamer Tüfek’in 
oğulları sünnet oldu. Beytullah Cangül evlendi. Cen-
giz Güzel nişanlandı. Demisaş’tan Aden Özen’in er-
kek, Cihan Kaymak’ın kız, Davut Güven’in kız, Fikret 
Çam’ın kız, Eşref Çetin’in erkek, Fikret Kaynar’ın kız, 
Hikmet Yıldırım’ın kız çocukları dünyaya geldi. Ercan 
Göllü, Ali Osman Ara evlendi. 

Trakya Şubemizde örgütlü Aryıldız’dan Baştemsil-
cimiz ve Şube Yönetim Kurulu üyemiz Haydar Bolat’ın 
oğlu Uras dünyaya geldi. SİO Otomotiv’den Sinan 
Demir’in oğlu Yiğit Hamza dünyaya geldi.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Trakya Sanayi’nden 
İsmet Karasu’nun çocuğu dünyaya geldi. 

Anadalu Şubemizde örgütlü Başöz Enerji’den 
Hasan Gülle, Sami Şimşek ve Hakan Erdoğan’ın ço-
cuklarını sünnet ettirdi. Zahat Şimşek’in kız çocuğu 
dünyaya geldi.

Gebze Şubemizde örgütlü Şalter’den Mehmet 
Kaya, Arfesan’dan Ali Rıza Şahinkaplan, Ekrem 
Ersöz’ün, Makine Takım’dan Bülent Yılmaz, Özay Yıl-
maz, Mustafa Duman, İsmail İstek, Osman Toysöz’ün 
çocukları dünyaya geldi. Makine Takım’dan Ahmet 
Bahtiyar, Fatih Açıkgöz, Alstom’dan İhsan Azaklı ev-
lendi.

İzmir Şubemizde örgütlü FCMP TR METAL’den 
Mahmut Uçar, Mustafa Payanlar’ın çocukları dün-
yaya geldi. Schneider (Çiğli)’den Şermin Akkuş’un 
çocuğu dünyaya geldi. Gökhan Şen evlendi. FTB 
Fastaner’den Uygar Erbaşlı, Abdullah Arıkan, Ra-
mazan Değirmeci, Gökhan Kılıç dünyaya geldi. Er-
sen Çakan, Mustafa Güler, Serkan Keskin, Bahri 
Köklü, Özkan Kaya, Raif Zor, Mehmet Ateş evlendi. 
Jantsa’dan Ümmet Durcaalioğlu’nun çocuğu oldu. 
Hüseyin Karadeniz’in oğlu sünnet oldu. Yaşar Cün-
lü oğlunu evlendirdi ve Erkan Ay evlendi. Delphı’den 
Cankay Özlük, Nail Kılınçkaya, Murat Çar, Serkan Or-
han, Şehmuz Karadaş, Veysel Birgün, Mehmet Kılıç, 
Savaş Selçuk, Ali Sür,Yunus Emre Aydın, Sunay Çift-

çi, Mustafa Gülbahar, Levent Çakmak evlendi. Serhat 
Dönmez ve Hüseyin Köseler’in oğulları sünnet oldu. 
Vural Çınarlıdağ’ın kız) ,Aydın Saraç’ın oğlu, Ayşe 
Çaylak’ın kızı, Abdil Yaşar’ın kızı, Cüneyt Aşkın’ın 
kızı dünyaya geldi. Totomak’tan Taner Eroğlu, Güven 
Taş evlendi, Nevin Öztürk, Tolga Karabey’ın çocukları 
oldu. Özcan Topçu nişanlandı. İmpo Motor’dan Fethi 
Öz’ün çocuğu oldu. Sevgi Erdoğan ve Tahir Özkılıç’ın 
çocukları sünnet oldu. ZF Lemförder’den Mutlu Dur-
muşoğlu, Mustafa Selek, Harun Tura’nın çocukları 
dünyaya geldi ve Şerif Çiçek evlendi. Titan Jantsa’dan 
Zeki Aydın ve Ali Balcıoğlu’nun çocukları dünyaya 
geldi. Balatacılar’dan Muhsin Kurt ve Serkan Gök-
men evlendi. Gündüz Gülcü, Mevlüt Saygılı, Ahmet 
Ali Özen, İsmail Akpınar’ın çocukları dünyaya geldi. 
HMS Makine’dan Bilal Pınarbaşı, Yavuz Taştan, Yasin 
Apaydın evlendi. Polkima’dan Ufuk Durmuş’un çocu-
ğu oldu. Ergun Hidrolik’ten Ergin Kızgın, Güler Aktaş, 
Tanzer Dolmuş, Gizem Ballı evlendi. Schneider Elect-
ric Manisa’dan doğanlar, Hasan Çelik, Abdullah Bek-
çi, Ozan Sait Yaz, Kadir Şahin, Volkan Meç, Ebru İğci, 
Duygu Aşkın, Cemil Şengül, Levent Şekerler, Melih 
Özdemir, Barış Alden, Uğur Uysal, Hakan Canten, 
Tamer Açıkel, Hasan Karaduman, Mehmet Çetinel, 
Oktay Aktaş, Erdal Güzelöz, Mustafa Sevim, Zafer 
Şengül, Atıf Yurdakul, Fatih Yafalı, Önder Hakan Ke-
leş, Levent Şahin, İsmail Gülal, Ali Akın, Mehmet Ali 
Akdoğan, Enis Ucuzal, İlker Erkavun, Nihat Doyduoğ-
lu, Serhat Anlar, Orhan Atay, Mehmet Özkan, Vedat 
Yener, Resul Harmandar, Gökhan Kıral, Umut Şahin-
baş, Vesile Ünal, Harun Bölük, Secahattin Dede, Ha-
kan Altuntaş, Murat Aktaş, Seçkin Çakmak, İbrahim 
Taşdere, Uğur Ersoy, Nevzat Buğra Altınel, Serkan 
Aktaş, Cengiz Orak, Özgür Güneş, Umut Barışır, Veh-
bi Karaman, Hakan Özkan, Ahmet Yılmaz, Hüseyin 
Dirik, Muzaffer Aslan, Gülhan Bayram, Reyhan Mut-
lu, Ferit Yıldız, Veysel Dinçer. Evlenen üyelerimiz; 
Ertan Gizeler, Serdar Yakar, İbrahim Mermerli, Sinan 
Gündüz, Türker Alçı, Levent Şekerler, Reyhan Mut-
lu, Fatih Demirci, Emre Sünnetçi, Sezer Kuytemuz, 
Vehbi Karaman, Fethi Işıksal, Ezgi Bayık. Anne baba 
olanlar; Mesout Mechmet, Serkan Kılıç, İlhan Yavuz, 
Pınar Sır, Zekeriya Nişli. 

Bursa Şubemizde örgütlü Bosch’ta üyemiz Ali 
Can Erdem nişanlandı. Prysmian baştemsilcisi Gök-
han Aydın’ın oğlu oldu.

MUTLULUKLARIMIZ

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir yaşam temenni ediyoruz.  
Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Atlızincir-Kalekilit-Grundig’de işçilik yaparken DİSK 
Maden-İş saflarında mücadele katılan ve Bufer Elektrik’te 
Otomobil-İş ve Sendikamız temsilciliğini yapan Ali 
Anılmış’ı 8 Temmuz 2012 tarihinde kaybettik. 



ŞİDDETE UĞRADIĞINIZDA  
NE YAPABİLİRSİNİZ?

Kadına şiddet kavramı, kadının maruz kaldığı fiziksel, 
cinsel, ekonomik veya psikolojik şiddeti kapsar. Ancak bu 
yazımızda fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadın-
ların neler yapabileceği veya nerelere başvurabilecekleri-
ni ele alacağız.  

Şiddete maruz kalan kadın öncelikle yapabiliyor ise 
polise başvurmalıdır. Bu imkanı yoksa güvendiği bir arka-
daşı, komşusu veya akrabası aracılığı ile durumdan polise 
haberdar etmelidir. En yakın polis merkezi veya jandarma 
karakoluna başvurması hem koruma talebinde bulunması 
hem de yaşanan saldırının tutanak altına alınmasını talep 
etmesi hem can güvenliğinin sağlanması hem de başvura-
cağı yasal yollar açısından önemlidir. 

Şiddete uğradığı için emniyete başvuran kadının önce-
likle uğradığı saldırının belgelendirilebilmesi ve tedavisi-
nin yapılabilmesi için sağlık muayenesinden geçirilmesi 
gerekir. Ancak emniyet güçlerinin de bu konuda hassas 
olmadıkları da açıktır. Polis ya işlem yapmadan şiddet 
gören kadını geri göndermeye çalışmakta ya da şikayetin 
tutanak altına alınması veya sağlık muayenesi gibi işlem-
leri ihmal etmektedir. Bu nedenle öncelikle sağlık muaye-
nesinin yapılması ve ardından tutanağın yaşanılan olayın 
tüm detaylarını içeren şekilde ayrıntılı olarak yazılması 
hususunda ısrarcı davranılması gerekmektedir. Buna rağ-
men görevini yerine getirmeyen polis memurlarına, hem 
Türk Ceza Kanunun hem de Kadın ve Aileden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol gereği, şikayetçi olunacağı belirtilebilir.  Tutulan 
tutanak ancak kadının anlatımlarını tam olarak içeriyor 
ise imzalanmalıdır. Ayrıca memurların imzalarını içeren 
bir örnekte mutlaka alınıp saklanmalıdır. 

Polise başvurmak yerine yaşanan şiddet olayının an-
latıldığı, şiddet gören kadının ve şiddet uygulayan kişinin 
adı- soyadı ve adres bilgilerini içeren bir dilekçe doğrudan 
Cumhuriyet Savcılığına da başvurabilir. 

Şiddet mağduru kadın şiddet uygulayan kişi hakkında 
şikayetçi olmak konusunda henüz karar veremediyse en 
azından saldırının izlerini iyileşmeden doktor raporu ile 
belgelemelidir. 

Bu işlerler sürerken şiddet mağduru kadın, sığınmaev-
lerine varsa beraberindeki çocukları gidebilir. Bakanlığa 
bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün, sivil toplum 
kuruluşlarının, belediyelerin, kaymakamlıkların ve vali-
liklerin sığınmaevleri bulunmaktadır.

Şiddet uygulayan kişi eş veya aile bireylerinden bir 
başkası ise kadın evden ayrılmadan o kişinin evden uzak-
laştırılması istenebilir. Bunun için Aile Mahkemelerine 
başvurulması gerekmektedir. Mahkemeye yapılacak baş-

vurularda masraf alınmamaktadır. Ayrıca barolara başvu-
rarak adli yardım kapsamında şiddet gören kadın kendisine 
avukat atanmasını da talep edebilir. Evden uzaklaştırılan 
kişi eş ise uzaklaştırma süresi boyunca kadın kendisi ve   
çocuklarının geçimini sağlamak için nafaka ödemesini 
isteyebilir. Eşinden nafaka alamaması durumunda, şiddet 
mağduru kadın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
larına başvurarak maddi yardım alabilir. 

İster evinden ayrılsın ister ayrılmasın şiddet gören 
kadın mülki amirden (valilik veya kaymakamlık) ve Aile 
Hakiminden koruma tedbirlerine karar verilmesini isteye-
bilir. 

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu 
tedbir kararları:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, 
bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri 
sağlanması,

b) Geçici maddi yardım yapılması,
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde,  talep üzeri-

ne veya resen geçici koruma altına alınması,
d) Korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına 

katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması 
hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla kreş 
imkânının sağlanması.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu ted-
bir kararları:

Şiddet uygulayanın, 
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, 

hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve 
davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl 
uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tah-
sis edilmesi,

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, 
okula ve işyerine yaklaşmaması,

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel iliş-
ki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde 
yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kal-
dırılması,

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şidde-
te uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel 
ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuk-
larına yaklaşmaması,

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına 

zarar vermemesi,
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette 

rahatsız etmemesi,
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin ve-

rilen silahları kolluğa teslim etmesi,
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse 

bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kuru-
muna teslim etmesi,

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya 
da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da 
bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların 
bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması 
hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin 
sağlanması,

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için baş-
vurması ve tedavisinin sağlanması,

Şiddete maruz kalan kadının, 
i) İşyerinin değiştirilmesi,
j) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerin-

den ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
k) Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile 

konutu şerhi konulması,
l) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulun-

ması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin ye-
terli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin rızası-
na dayalı olarak  Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre 
kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi,

Hakim bu tedbirlere en çok 6 ay süre için hükmedebi-
lir. Gerektiğinde yeniden tedbir kararı verilebilir. Şiddet 
uygulayan eşin bu karalara uymaması halinde, hakkında 
Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açılır. Bu durum-
da şiddet uygulayan kişi üç aydan altı aya kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır.

Koruma kararının uygulanması kolluk kuvvetleri (po-
lis veya jandarma) aracılığı ile izlenir. Kolluk kuvvetleri 
şiddet görmüş olan kadın ve çocuğun bulunduğu evi haf-
tada bir kez ziyaret eder, kadının yakınlarından, komşula-
rından ve mahallenin muhtarlığından bilgi alır.

 Son söz olarak şiddete maruz kalan kadının acil du-
rumlar hariç  karakola, jandarmaya, savcılığa veya hakime 
başvurmadan evvel baroların kadın hakları merkezlerine 
veya Mor Çatı gibi sivil toplum kuruluşlarına başvurarak 
gerekli yasal girişimleri bu merkezlerden alacağı yardım-
lar veya atanacak avukat aracılığı ile yapmasını öneriyo-
ruz.

  Bu merkezlere başvuramayan kadınlar ise yardım 
almak amacıyla yukarıda verilen acil telefon hatlarını ara-
yabilirler.

2008 Verilerine göre
• Türkiye’de her yüz kadından 39’u fiziksel, 15’i ise cinsel şiddete maruz kalıyor.
• Fiziksel şiddet % 45,4 oranıyla en fazla 45-59 yaş aralığında görülürken, en az şiddet % 31,9 ora-

nıyla 15-24 yaş aralığındaki bireylerde görülmektedir. 
• En fazla şiddet uygulayan kesimi ilköğretim de dahil olmak üzere herhangi bir eğitimi olmayan 

bireyler oluşturmaktadır. Bu kesimde % 52,2’lik bir fiziksel şiddet ile % 22,2’lik cinsel şiddet yaygınlığı 
görülmektedir. 

• Kadınların % 92’si gördüğü şiddeti herhangi bir yere şikâyet etmediğini belirtmiştir. 
2011 yılında 160 kadın eşleri, sevgilileri, babaları ve en yakınındaki erkekler tarafından öldürülmüş-

tür. Bu kadınların % 41’i ayrılmak veya boşanmak istedikleri için, % 32’si kıskançlık sebebiyle, %16’sı 
karşılarındaki erkeği reddettikleri için öldürüldü. 2011 yılında en az 610 kadın cinsel tacize maruz kaldı 
179 kadın tecavüze uğradı.

( Veriler Avrupa Birliği Komisyonu yıllık ilerleme raporu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan alınmıştır)

Acil telefon hatları
• ALO 155 Polis İmdat, 
• ALO 156 Jandarma İmdat
• ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü  

       Sosyal Hizmet Danışma Hattı  
       (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)

• 112 ACİL
• Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı  

          0212 656 96 96
• GELİNCİK Hattı  444 43 06

Kadına Şiddet....


