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Barış ve Demokrasi taleplerimizden
VAZGEÇEMEYİZ... 

GÜNDEM
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Dünya Barış gününü kutladığımız günlerde savaş 
çığırtkanlığına karşı durmak, demokrasinin sözde kal-
dığı bir coğrafyada yeni Anayasa hazırlıklarını hükü-
metin insafına bırakmamak, sendikalı olma oranının 
yüzde altılara gerilediği bir ülkede çalışanların hakla-
rını geliştirmek veya korumak için mücadele etmek, 
yeni hak gasplarına karşı göğüs germek bugünün temel 
görevleri olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de yaşıyorsanız, emeğiyle geçinmek zorun-
daysanız, yani bir emekçiyseniz “bugün bakalım han-
gi belayla karşı karşıya kalacağım” diye düşünmeden 
güne başlamak hemen hemen imkansız bir hale geldi.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik aynı çarpıklığıyla de-
vam ediyor; en zengin yüzde 20 lik azınlık milli gelirin 
neredeyse yarısını yani yüzde 46.5 ini alırken en yoksul 
yüzde 20 lik kesim yüzde 5.6 pay alıyor. 

Çalışabilir durumdakilerin yüzde 9’u işsiz. Çalış-
ma Bakanlığına bağlı SGK verilerine göre çalışanların 
yüzde 40’ı ise sigortasız çalışıyor. Sigortalı çalışanların 
ise yarısı 30 kişiden az çalışanın olduğu yerde çalıştı-
ğından iş güvencesinden yoksun durumda. Ayrıca her 
yüz çalışandan sadece 6 tanesi toplu sözleşmeli grevli 
sendika üyesi. 

Bu tablodan cesaret alan siyasi iktidar çalışabilir 
durumdaki herkesi zapt-ı rapt altına alıp sermayenin 
önüne kurbanlık koyun gibi atmanın çalışmalarını ya-
pıyor. İşverenlerin, işçilerin gırtlağına dayamaya hazır-
landığı bıçağı bilemeye devam ediyor.

“Sermayenin rüyası” paketi
2011 seçimlerinden hemen sonra gündeme gelen 

meşhur “Ulusal İstihdam Stratejisi” paketini yeniden 
karşımıza çıkarıyor. Paket kıdem tazminatının fona 
devredilmesinden, kiralık işçiliğin yaygınlaşmasına, 
taşeron işçi çalıştırmanın kolaylaştırılmasına kadar ça-
lışanlar adına bir çok olumsuzluğu içeriyor.

İşverenlerin 30 yıllık rüyası olan Kıdem tazminatı-
nın fona devredilmesi hazırlanan taslakla gerçekleşti-
rilmeye çalışılıyor.   

Askerlik, evlilik, 15 yıl sigortalılık artı 3600  prim 
gününün dolması gibi durumlar ile işçinin belli haller-
de talep edebildiği kıdem tazminatının hak edilmesi 
bundan böyle söz konusu olamayacak. Yine fonda işçi 
adına birikecek hesapta işçi ve işverenden belli miktar-
da prim kesilerek işverenin kıdem tazminatı yükü de 
işçiye yüklenirken işsizlik fonu için işverenin ödediği 
yüzde ikilik prim ise binde 5’e düşürülecek. Kısacası 
kıdem tazminatlarımız, fona devredilmesiyle birlikte 
fos olacak.

Diğer yandan bu paket içinde yer alan taşeron işçi-
lik ile ilgili düzenlemeler ile esas işi yapanlar da taşe-
ron firmalar üzerinden istihdam edilebilecek. Yani şu 
anda yürürlükte olan yasaya göre temizlik, yemekha-

ne, güvenlik gibi sadece uzmanlık gerektiren işler için 
geçerli olan taşeron işçi çalıştırma hakkı genişletiliyor. 
Artık kadrolu işçilerin yaptığı ve esas işler olarak ad-
landırılan işleri de taşeron firmalara verme hakkı tanın-
dığı için işyerlerinde işverenler istedikleri gibi taşeron 
firma işçilerini çalıştıracaklardır.

Zaten işverenlerin de yıllardan beri istekleri böyle 
bir düzenlemenin yapılmasıydı. Böylece sermaye artık 
işyerlerinde birçok işi asgari ücretli ve sendikasız işçi-
ler üzerinden yaptırarak maliyetleri iyice aşağıya çek-
menin yolunu bulmuş olacaktır. 

Diğer yandan kiralık işçilik uygulaması ile işyer-
lerine işçi alımının özel istihdam büroları üzerinden 
ve sadece onların elemanı olarak yapılacak olması ise 
“amele pazarlarının” tüm sektörlerde meşrulaşması 
anlamına gelecektir ki bu düpedüz köle simsarlığının 
hortlatılmasıdır. 

Kısacası istihdam paketi ile emeğin parçalanması, 
sendika ve toplu pazarlık hakkının kullanılamaz duru-
ma gelmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta liberal anlayışın 
uzantısı olan bu düzenlemelerle birlikte işçiler daha 
çok örgütsüzleşecek ve yoksullaşacak demektir.

Halksız Anayasa Demokratik Olamaz
Bütün bu hazırlıkları sermaye adına ve sermaye için 

dikensiz gül bahçesi yaratmak uğruna canhıraş bir ça-
bayla yapan hükümet, yeni ve sivil bir anayasa paketini 
ise bugünlerde kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. 
Bu paketle herkesin ağzına bir parmak bal çalarak ken-
dine siyasi bir ikbal çıkarmayı uman iktidarın tasla-
ğından emekçilere yine her zaman olduğu gibi zehirli 
baldıran otu düşüyor.

En basit tanımıyla ve ilk akla gelen haliyle “çoğul-
culuk” olarak tanımlanabilecek demokrasinin esas ola-
rak “halkın gücü” anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. 
Demokrasi getireceği iddia edilen “anayasa paketinin” 
halktan habersiz olarak hazırlanması ve paketin içeriği-
nin kamuoyu tarafından lotarya usulü tahminlerle açık-
lanmaya çalışılması ise trajikomik bir çelişki olarak 
önümüzde duruyor. 

Şans oyunlarının bir devlet politikasına dönüştüğü 
ülkemizde anayasada yer alacak hakların tombala usu-
lüyle belirlenmesine şaşmamak lazım.

Askeri darbe ürünü olan 1982 Anayasası nasıl halka 
rağmen ve halka karşı yöntemlerle hazırlanıp tartışma-
lara kapalı bir ortamda referanduma sunulduysa, söz 
konusu anayasadan kurtulmak için hazırlandığı iddia 
edilen bu anayasa da 30 yıl sonra tırnak içinde demok-
ratik bir ortamda ama her nedense yine aynı yöntemlere 
hazırlanıyor. 

Ve bu göstermelik de olsa birçok toplumsal kesime 
”ucundan azıcık bahşedilen” sözde demokratik haklar 
manzumesinden emekçilere bir gıdım olsun demokrasi 

düşmüyor her nedense… Bu da gösteriyor ki, anaya-
sanın adı veya yılı değişse de sermayenin diktatörlüğü 
devam edecek demektir.

Toplumun tüm kesimlerini temelden ilgilendiren 
anayasa ile ilgili çalışmaları kapalı devre yapan siyasi 
iktidar, sınır komşumuz Suriye’deki gelişmeleri savaş 
çığırtkanlığı düzeyinde ele alarak gerçek anlamda de-
mokrasinin gerçekleşmesi beklentilerinin ertelenme-
si için bir gerekçe olarak kullanmaya çalışıyor. Aksi 
halde müdahale adına tüm dünyanın dikkatini ve hatta 
tepkisini çekecek düzeyde ortaya konan gayretkeşliği 
anlamamız mümkün değildir. 

Türkiye’de barış sürecini siyasi ranta çevirenlere 
sormak lazım “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu”? 
Eğer amaç gerçekten de “yurtta barış cihanda barış” 
ise, hem de kullanıldığı söylenen kimyasal silahların 
Suriye’ye Türkiye sınırından girdiği iddiaları ayyuka 
çıkmışken askeri müdahale adına bu tezkere hazırlık-
ları ne demek oluyor?

Bütün bu gelişmeler Türkiye adına bizlere ne ya-
zık ki hayırlı günler vaad etmiyor. Halksız demokrasi 
olmaz. Bir kişinin veya bir avuç azınlığın isteklerine 
göre yönetilen bir ülkede demokrasiden söz edilemez. 
Demokrasinin olmadığı yerde ise yolsuzluk, yoksulluk, 
adaletsizlik ve ahlaki çöküntü kaçınılmazdır. 

İşte biz bunun için gerçek bir demokrasi istiyoruz. 
Bu güzel ülkede adaletli bir gelir dağılımı, hak ve öz-
gürlüklerden herkesin eşit biçimde yararlandığı, görüş 
ve düşüncelerini serbestçe ifade edebildiği, sosyal dev-
let ilkelerinin birebir yaşama geçtiği, insanların ay so-
nunu endişe duymadan getirdiği bir demokratik düzen 
istiyoruz.  

Bu ülkede hazırlanan anayasa da çıkarılacak diğer 
bütün yasalar da bu anlayışla hazırlansın, halkın katkı-
larıyla ortaya çıksın istiyoruz.

Bu taleplerimiz 1982 anayasasının ortaya çıktığı ilk 
günden beri değişmedi. Birçok farklı parti veya parti-
lerin iktidara geldiği dönemlerde de biz bu taleplerimi-
zi dile getirdik ve demokratik Türkiye özlemimizden 
hiçbir zaman vazgeçmedik. Bundan sonra da gücümüz 
yettiğince vazgeçmeyeceğiz, mücadeleye devam ede-
ceğiz. 
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Inductotherm işçileri sendikamızda örgütlendi

Bilecik Bayırköy’de kurulu eski ünvanı Tekersan olan MEFRO WHELLS Tur-
key Jant Sanayi fabrikasında sendikamız örgütlendi. 300 işçinin çalıştığı jant fab-
rikasında önceki yıllarda Türk Metal yetkili idi.  

Örgütlenmenin ortaya çıkmasının hemen ardından toplam 15 üyemizin işten 
atılmasına karşın MEFRO Whells işçileri mücadeleden vazgeçmedi. İşçilerin ka-
rarlı tutumları sonuç verdi 6 üyemiz işbaşı yaparken diğer 9 işçiye 12 aylık brüt 
ücret tutarında bir meblağ ödendi.

Yetki belgemizin geldiği işyerinde üyelerimiz yapılan seçimlerle temsilcilerini 
belirlediler. Ardından toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlandı. İşverenin MESS’e üye 
olması ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri MESS ile sendikamız arasında başladı.

Gebze’de kurulu bulunan Inducto-
therm İndüksiyon Sistemleri Sanayi A.Ş. 
işyerinde çalışan işçiler, çalışma koşulları 
ve ücretlerinin iyileştirilmesi için yasaların 
kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak 
sendikamıza üye oldular. 

Sendikamızın işyerinde çoğunluk 
tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık 
tarafından işyerinde toplu iş sözleşme yet-
kimizin 8 Temmuz 2013 tarihinde gelmesi 

üzerine Inductotherm işvereni sendikamız 
üyesi 7 işçiyi işten çıkardı.

İşten çıkarılan üyelerimiz haklarına sa-
hip çıkmak için işten çıkarıldıkları 9 Tem-
muz gününden 29 Ağustos’a kadar fabrika 
önünde direniş gerçekleştirdiler. 

Çoğunluk tespitine işveren itizar etme-
si sonucu yetki mahkeme sürecine girmiş 
durumda. Üyelerimiz ise bu süre zarfında 
örgütlülüklerini koruyarak mücadelelerini 
sürdürüyor.

1 Ağustos’ta  Sendikamız Genel Başkanı ve Genel Sekreteri, fabrikada işçilerle buluştular.

Mefro Whells (Tekersan)
İşçileri Artık Sendikalı
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Diğer taraftan şirket yöneticilerinin işçiler üzerinde-
ki baskısı arttı. Evler dolaşılarak, aileler aranarak işçiler 
işten çıkarılmakla tehdit edildi. Sonuç alınamayınca 15 
Ağustos günü 5 üyemiz işten çıkarıldı.  

Fabrika içinde üyelerimize yönelik baskı devam eder-
ken, sarı sendika vardiya giriş ve çıkış saatlerinde dışarı-
dan topladıkları adamlarla fabrikanın önüne gelerek, işçi-
lere gözdağı vermeye çalıştı.

Tüm engelleme-
lere karşın sendika-
mız işyerinde toplu 
iş sözleşmesi yapma 
yetkisini yasal olarak 
elde etti. 

Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Ba-
kanlığı, işyerinde 
çalışan işçilerin 
çoğunluğunun sen-
dikamıza üye oldu-
ğunu tespit etti. 

16 Ağustos 
2013 tarihli ço-
ğunluk tespitinin 
ardından Bakan-
lık işyeri için ke-
sinleşen toplu sözleşme yetki belgesini 13 Eylül 2013 
tarihinde sendikamıza tebliğ etti.

İşverenin sarı sendika ile birlikte üyelerimize saldırı-
ları devam ediyor. Yetki belgesinin sendikamıza ulaşma-
sının ardından çıkarılan işçilerle birlikte işyerinde işten 
çıkarılan işçi sayısı 10’a yükseldi.

Toplu sözleşme hazırlıkları başlıyor

Yetkinin kesinleşmesinin ardından sendikamız işye-
rinde gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesi için hazırlıkla-
ra başladı. DİNEX işçileri ile birlikte hazırlanacak toplu iş 
sözleşmesi taslağı kısa bir süre içinde işyerine iletilecek.

Bu saltanat mutlaka sona erecek!

İşverenler Çerkezköy’de kölelik düzeni kurmuşlar. 
Yanlarına bir de sendika almışlar. Kendilerine taşeron 
sendika ile işçileri sömürüp duruyorlar. DİNEX işçileri 
bu düzene çomak sokunca belli ki çok rahatsız oldular. 

Ama ne Çerkezköy bunların babalarının çiftliği, ne de 
Trakya işçisi patronların tapulu köleleri değildir. Bu salta-
nat mutlaka sona erecektir. 

Dinex Egzoz ve Emisyon Teknolojileri San.ve 
Tic. AŞ. Çerkezköy’de, yaklaşık 250 işçinin çalıştığı 
Danimarka sermayeli bir kuruluş. Dinex işçileri ile 
uzun ve sabırlı bir örgütlenme çalışması sürdürdük. 
Geçmişte birkaç kez gerçekleştirilen sendikalaşma 
girişimi işverenin işçi çıkarması sonucu sekteye uğ-
ramıştı. Dinex işçileri bu kez çoğunluğu sağlayıp 
sendikamıza üye oldu.

Ama sarı sendika DİNEX’te de işbaşındaydı. 
Sendikamızın örgütlenmesini işçi çıkararak engel-
leyemeyeceğini anlayan DİNEX yönetimi, sarı sen-
dikayı çağırdı. Sarı sendika, her zaman olduğu gibi 
çağrıldığı yere koşa koşa geldi.

İşte DİNEX’te yaşananlar:

13 Ağustos günü DİNEX işçileri sendikamıza 
üye olmak için Çerkezköy’de notere geldi. 16:00-
24:00 vardiyası, burada üyeliklerini yapmaya baş-
ladı. Bu sırada fabrikanın Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Dursun, yanında Türk Metal’in yöneticileri 
ile birlikte, işçilerin sendikamıza üyelik işlemlerini 
gerçekleştirdiği notere geldi. Burada işçilerin sendi-
kamıza üyeliklerini engellemeye çalıştı.

Sarı sendika gün boyu Çerkezköy’deki Noter’de 
işçileri taciz etmeyi sürdürdü. Vardiya çıkışında ise 
sağdan soldan topladıkları adamlarla fabrika önüne 
gelerek, sendikamıza üye olacak işçileri tehdit ede-
rek onları korkutmaya çalıştı. 

Bu gelişmelerin üzerine DİNEX işçilerinin 
Çerkezköy’de güvenli bir ortamda sendikamıza üye 
olabilme koşulu kalmadığı için, vardiyadan çıkan 
işçiler tutulan araçlarla Çorlu’ya geldiler. Üyelikle-
rini burada tamamladılar. Ardından Şube binamızda 
coşkulu bir toplantı gerçekleştirdiler. İşçilerin tama-
mına yakını sendikamıza üye oldu.

KORKTUKLARI İÇİN SALDIRIYORLAR
Türkiye’de sendikacılığın 12 Eylül darbesi son-

rasında sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni-
den yapılandırılması çok basit bir mantığın üzerine 
kuruludur: İşçileri ya sendikasız ya da sarı sendika-
lar eliyle denetim altında tutarak sömürüyü daha da 
derinleştirmek.

Buna öncelikle metal işkolundan başladılar. 
Türk Metal, bizzat sermaye eliyle ve devlet gözeti-
minde işçi sendikalarından şebeke oluşturma konu-
sunda ibretlik bir örnektir ve dünya üzerinde böylesi 
pek nadirdir.

Nasıl olmasın ki?

Cunta yönetimi 1983 yılında yeni sendikal yasa-
ları çıkardığında sarı sendikanın, onlarca fabrikada 
tek bir üyelik bile yapmadan yetkili sendika olduğu-
nu pek çok kişi bilmez. Yeni yasanın meşhur “bir se-
fere mahsus” ek-6 maddesi bunlar için çıkarılmıştır. 
Personel Müdürlükleri, işçilerin kimlik bilgilerini sarı 
sendikaya servis etmiş, bu bilgileri içeren listeleri 
Bakanlığa bildiren sarı sendika, işyerlerinde yetkili 
sendika haline gelmişti.

Bu şebeke patronlar için çalışmaya otuz yıldır 
hiç ara vermedi. Bugün de onlar için çalışmaya de-
vam ediyorlar. 

İşçiler bu şebekeye 1980 sonrasında ilk kez 
1998 yılında patladı. İmdada yine patronlar yetişti. 
İşçilerin türlü baskı ve zorbalıkla sarı sendikaya geri 
dönmesini işverenler sağladı. 

Sonraki patlama daha örgütlü oldu. Geçtiğimiz 
yıl Bosch grubunda 6 bin işçi bu şebekeye “yeter” 
dedi. Önce Bosch, sonra Rexroth, ardından Cengiz 
Makine’de işçiler topluca sendikamıza geçti. Yine 
patronlar imdada yetişmeye çalıştı. Baskı, işten 
çıkarma, tehdit… Bosch işçilerinin mücadelesi de-
vam ediyor.

Bosch’ta yaşananlar, metal işkolunda kurdukları 
30 yıllık sendikal düzenin pamuk ipliğine bağlı ol-
duğunu işçilere de, işverenlere de, sarı sendikaya 
da gösterdi.

İşte bu yüzden çok korkuyorlar.

Metal işçilerinin bu düzeni yıkabileceğini gör-
dükleri için çok korkuyorlar.

Bu yüzden metal işçilerinin gerçek örgütüne, 
gerçek sendikasına, Birleşik Metal-İş’e saldırıyorlar. 

Bu sayfada ve ilerleyen sayfalarda, metal işçile-
rinin sendikalaşmasının sarı sendika-işveren işbirli-
ği ile engellenmeye çalışıldığı örnekleri paylaşıyo-
ruz. Bu örnekler sarı sendikanın sadece son birkaç 
ay içindeki işveren taşeronluğu örnekleridir. 

Bunlar ne ilk ne de son. İşverenler sarı sendika-
yı kullanmaya devam edecekler.

Ancak çabaları nafiledir.

Her ne yaparlarsa yapsınlar, gerek sendikasız 
çalışan, gerekse patronlar sayesinde yetkili olduk-
ları fabrikalarda yıllardır iliğine kadar sömürdükleri 
metal işçilerinin gerçek sendikalarıyla buluşmasını 
engelleyemeyecekler.

Çerkezköy Babanızın Çiftliği mi?

SARI SENDİKA  DİNEX’TE  
İŞBAŞINDA

19.09.2013 tarihinde 
Çerkezköy’de yaptığımız basın 
açıklamasında, DİNEX’te toplu iş 
sözleşmesi yetki belgesini sendi-
kamızın aldığını açıkladık. Genel 
Başkan Adnan Serdaroğlu, işçilerle 
birlikte toplu sözleşme taslağı ha-
zırlıklarına başlanacağını duyurdu.

Tüm engellemelere  
rağmen Çerkezköy’de  
Basın Açıklaması



Birleşik Metal-İş
Ekim 2013 5

Sendika Sıfatıyla  
İşveren Taşeronluğu

Renault ve Mercedes’in tedarikçisi 
olan Arobus, İstanbul/Tuzla, Çayırova ve 
Bursa’da faaliyet gösteriyor. İstanbul ve 
Bursa’da çalışan işçiler yıllardır süren so-
runlarının çözümü için sendikalaşmaya ka-
rar verdiler ve sendikamızda örgütlendiler.

Şirket yönetimi önce 6 işçiyi işten çıka-
rarak bunu engellemeye çalıştı. Ardından 
20 Haziran günü İstanbul’daki fabrikada 
işçilerle bir toplantı yaptı. Toplantıyı ger-
çekleştiren yönetici işyerine Türk Metal’i 
getireceklerini, bütün işçilerin bu sendika-
ya üye olmaları gerektiğini söyledi. 

Ertesi gün hem İstanbul hem de Bursa 
fabrikalarının içine noter ve sarı sendika-
nın yetkilileri alındı. Kendilerine odalar 
tahsis edildi. İşçiler teker teker bu odala-
ra çekilerek sendikamızdan istifa edip sarı 
sendikaya üye olmaya zorlandı.

24 Haziran’da Bursa’da 2, İstanbul’da 
ise 12 üyemiz daha işten çıkarıldı. Aynı 
gün İstanbul’daki fabrikaya onlarca yeni 
işçi getirildi. İşyerine getirilen işçiler işbaşı 

formlarını doldururken aynı zamanda sarı 
sendikaya üye yapıldı.Tüm bu saldırılara 
rağmen sendikamız işletme bütününde ço-
ğunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na başvurusunu gerçekleş-
tirdi.

Yeni işçilerin SGK girişlerini geçmiş 
tarihli yaptılar

Tüm baskılara rağmen işçilerin sarı 
sendikaya üyeliklerinde istedikleri sonucu 
alamayınca yeni işe alınan işçilerin işbaşı 
tarihleri geçmiş tarihli olarak yapıldı. İşye-
rinin SGK’ya geçmiş tarihli işçi bildirimi-
nin belgelerini burada yayımlıyoruz: 

Şirket yöneticisinin üyemize yaptığı 
baskı kayıt altında:

Üyelerimiz sendikamızdan istifa edip 
sarı sendikaya üye olmaları için günler bo-
yunca büyük baskı gördüler. İşten çıkarılan 
bir üyemiz ile şirket yöneticisinin yaptığı 
görüşmenin kayıtları ilgili davalarda delil 
olarak ilgili mahkemelere sunulmuş du-
rumda. 

İşverenle Birlikte  
Sendikasızlaştırma Çabası
Çorlu’da kurulu DİSA 

Otomotiv’de çalışan işçiler, 2009 
yılında sendikamıza üye oldular ve 
2010 yılından buyana sendikalı ve 
toplu sözleşmeli olarak çalışıyorlar. 

İşyerinde ilk toplu iş sözleşmesi, 
görüşmelerin son derece çetin geçme-
sine rağmen çalışma barışı adına iyi 
niyetli yaklaşımlar gösterilerek imza-
landı. 

Ancak ikinci toplu iş sözleşmesi 
dönemi yaklaştığında işyerinde yaşa-
nan yönetim değişikliği, çalışma ba-
rışını olumsuz etkiledi. Yeni yöneti-
min sendikayı kabullenmek istemedi. 
Ardından işyerinin sendikasızlaşması 
için yoğun bir çaba içine girdi.

Üyelerimiz üzerinde baskı kurul-
du, sık sık bölüm değişiklikleri yapıl-

dı, sudan bahanelerle işçilerin savun-
maları alındı. Beraberinde üyelerimiz 
sendikamızdan istifaya zorlanmaya 
başlandı.

İşçilerin sendikamızdan istifasını 
bir türlü gerçekleştiremeyen işyeri 
yönetimi, bu kez, 100 işçinin çalıştığı 
işyerine 70 yeni işçi alma yoluna gitti. 
Üstelik bu işçileri sendikaya üye ol-
mama şartıyla işbaşı yaptırdı. 

Sonraki adım ise, bu yeni işçileri 
Türk Metal’e üye yapmak oldu. Sen-
dika üyemiz işçilerin yıllık izinde ol-
duğu günlerde, bu işçileri sarı sendi-
kaya üye yapıldı.

İşyerinde sarı sendikanın tehditleri 
ve şirket yönetiminin baskıları devam 
ediyor. Sarı sendika eliyle sendikasız-
laştırma girişimine karşı DİSA işçileri 
direnmeye devam ediyor.

Sarı Sendikadan Patrona Mektup: 

“Biz Sizin İçin Varız”
Bursa’da kurulu NBR Makine iş-

çileri sendikamızda örgütlendikten 
hemen sonra işveren, 17 üyemizi iş-
ten çıkardı. İşten çıkarılan üyelerimiz 
27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren bir 
ay boyunca fabrikanın kapısı önünde 
direniş çadırı kurdu. Atılanlar kapı 
önünde, kalanlar fabrika içinde, sen-
dikalaşma kavgasını büyük bir inatla 
sürdürdüler.

Ama icazeti işçiden değil patron-
lardan alan sarı sendika, NBR’de de 
işbaşındaydı. Sarı sendikanın yöneti-
cisi, işçiler kapıda direnişteyken pat-
rona bir mektup gönderdi. Gönderdiği 
mektupta şu satırları yazmaktan hiç 
çekinmedi: 

“… metal işkolunda faaliyet gös-
teren işyerlerinde, hem üretime, hem 
de ana ve yan sanayi arasındaki ko-

ordinasyona katkıda bulunacak bir 
sendikal örgütlenmenin olması, takdir 
edersiniz ki doğru bir tercih olacaktır.

… Özellikle Avrupa’nın ihtiya-
cı olan beyaz eşyanın üretiminde bir 
üs olması ve Polanya’yı hem üretim 
hem de kalite anlamında gerilerde 
bırakması, önümüzdeki dönemlerde 
şirketinizin yıldızının parlaması için 
önemli bir vesile olacaktır…Ancak 
sendikal anlamda yapılacak yanlış bir 
tercih, bu yıldızın parlaması önünde 
ciddi sorunlar ve engeller oluştura-
caktır.

…Bu mektupta samimiyetle pay-
laştığım görüşleri, zat-ı alinizle detay-
lı bir şekilde yeniden ve daha geniş 
ölçekli olarak konuşmanın ve görüş-
menin yararlı olacağına inanıyorum.”

SARI SENDİKA  

DİSA’DA  

İŞBAŞINDA

SARI SENDİKA  ARABUS’DA  
İŞBAŞINDA

SARI SENDİKA  
NBR’DE  

İŞBAŞINDA

Manisa Turgutlu’da kurulu FCMP TR METAL işyerinde 28 Haziran 2013 tari-
hinde, aralarında sendika temsilcilerimizin de bulunduğu 34 üyemiz, performans 
gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bu haksız uygulamaya karşı atılan üyelerim ile birlikte kapı önünde başlayan 29 
Temmuz 2013 tarihine kadar sürdü.

İşverenlikle yapılan görüşmelerde işten çıkarılan işçilerin tüm haklarının öden-
mesi ve işyerine işçi alımı durumunda öncelik tanınması koşuluyla direniş sona erdi.

FCMP TR Metal
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Bu ülkede işverenler işçileri kölelik koşullarında 
çalıştırılmak için birçok yöntem uyguluyorlar. Ama en 
fazla rağbet ettikleri, işçileri ya sendikasız çalıştırmak 
ya da kendi kontrolleri altında olacak bir sendikaya iş-
çileri mecbur etmek oluyor. Bu konuda son dönemde 
yaşanan sarı sendika-işveren işbirliği örneklerini önce-
ki sayfalarımızda paylaştık.

Kocaeli Çayırova’da kurulu EKU Fren Kampana 
ve Döküm Sanayi işyerinde de yıllardır aynı durum ya-
şanıyordu. Tek farkı, burada işverenin tercih ettiği sarı 
sendika Türk Metal değil Hak-İş’e bağlı Çelik-İş idi.

Bu sendika da işyerinde varlığını işçilere rağmen ve 
işveren sayesinde sürdürüyordu. Yıllar boyu işverenin 
işçiler üzerindeki denetim aracı olarak işlev gördü. İş-
yerinde sendikal demokrasi uygulanmadı.

Bunu biz değil EKU işçileri söylüyor. Zira EKU iş-
çileri böyle düşündüğü için yan yana geldiler, notere 
gittiler ve hep birlikte bu sendikadan istifa ettiler.

Ama EKU’da işveren, işçileri mutlaka bir sendika 
eliyle denetim altında tutmaya alışkın olduğu için, iş-
çilerin Çelik-İş’ten istifasından memnun kalmadı. İlk 
önce sendikasız kalan işçileri Türk Metal’e yönlendir-
meyi denedi. Baktı işçiler beterin beteri olduğunu bili-
yor, buraya gitmek istemiyor; yeniden Çelik-İş’e sarıl-
maya karar verdi. 

Tüm bunlar yaşanırken EKU işçileri sendikamıza 
geldi. Çelik-İş’ten istifalarının üzerinden tam bir hafta 
geçmişti. Kimi arkadaşları Çelik-İş’e geri dönmüyor 

diye işten çıkarıl-
mıştı. Sendikamız 
EKU işçilerini di-
ğerleri gibi sahipsiz 
bırakmadı ve onların 
taleplerini karşılayarak üye yaptı.

Sonrasında, işyerinde baskının arkası kesilmedi. 
Daha önce kapsam dışı olan tüm personel, mühendis-
ler, müdürler, şefler Çelik-İş’e üye yapıldı. Çelik-İş’ten 
istifa eden işçiler, tekrar buraya dönmedikleri işten çı-
karmakla tehdit edildiler

Baskılar işçileri istifa ettikleri sendikaya döndüre-
meyince işçi çıkarmaya devam ettiler. Toplam 21 üye-
miz işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler 30 Temmuz 
2013 tarihinden itibaren tam 35 gün kapı önünde di-
rendiler. 

EKU işçilerinin, fabrikanın önünde direnen işçi 
arkadaşlarının üzerine araçlarını sürecek kadar onlara 
düşman hale gelmiş bir sendikadan neden istifa ettikle-
ri sanıyoruz yeterince açıktır. EKU’da da işçinin değil 
işverenin can simidi olmaya soyunmuş olan Çelik-İş, 
patronlara yandaşlık işçiye düşmanlık konusunda kon-
federasyonunun misyonunu yerine getirmektedir

Aslolan işçinin iradesidir. Başka hiçbir tasarruf, bu 
iradenin üzerinde olamaz!

İşçilerin, ne işverenler ne de sendikalar eliyle, sen-
dika seçme hürriyetlerinin engellenmesi kabul edile-
mez. EKU işçilerinin sorunları büyüktür ve bu sorun-

ların çözümü için başka bir sendika istemektedirler. O 
zaman yapılacak iş, işçilerin önüne sandığı koymaktır. 

Basın Açıklaması
EKU’da yaşanan işten çıkarmalara, işçilerin  yasal 

hakkı olan sendika seçme hakkına müdahale eden iş-
verene ve işbirlikçi sendikal anlayışa tepkimizi ortaya 
koymak için 2 Ağustos günü fabrika önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Sendikamızın Genel Sek-
reteri Selçuk Göktaş’ın konuştuğu Basın açıklamasına 
EKU işçilerinin yanı sıra Gebze Şubemizin örgütlü ol-
duğu fabrikalardan işçiler de katıldı.

EKU’da, sendikayı işveren değil 

İşçi Seçecek!

Düzce Gümüşova ve Gebze’de kurulu İN-
TEK Kalıp İskele San.ve Tic. AŞ. işletmesinde 
çalışan işçiler sendikamıza üye oldular.

İşletme genelinde çoğunluğu sağlayan sen-
dikamız 28 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuruda 
bulundu. Bakanlık yaptığı incelemede toplu iş 
sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı çoğunlu-
ğun sendikamızda olduğunu tespit etti.

İşverenin sendikalaşmaya tepkisi, burada da 
işten çıkarma oldu. Üyeliklerin gerçekleşmesin-
den kısa bir süre sonra 7 üyemiz işten çıkarıldı. 

Sendikalaşma haklarını kullandıkları için 
işten atılarak cezalandırılmak istenen İNTEK 
işçileri, 27 Ağustos tarihinden itibaren Düzce 
Gümüşova’daki fabrikanın önünde mücadeleyi 
sürdürüyorlar.

26 Eylül 2013 Perşembe günü Sendikamız 
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Ör-
gütlenme Sekreteri Özkan Atar, bölgede sendi-
kamızın örgütlü olduğu işyerlerinden temsilci 
ve üyelerimizin yanı sıra Düzce’deki sendikalar, 
siyasi parti temsilcilerinin ve İNTEK Kalıp işçi-
lerinin katılımıyla fabrika önünde bir basın açık-
laması düzenlendi… 

Fabrika önünde direnişte olan işten atılan işçileri, mesai arkadaş-
ları yalnız bırakmadılar. Fabrikada çalışan sendikamız üyesi işçiler, 
sloganlarla destek verdiler ve mesai bitiminde kol kola ve yine slo-
ganlarla basın açıklamasına katıldılar. Karşılıklı olarak “İnadına Sen-
dika, İnadına DİSK!” sloganları atıldı. 

İNTEK’te Mücadele sürüyor.
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Gebze Şubemizden

Kocaeli Şubemizden

13.09.2013 tarihinde Bosal işyeri Sendikamız Genel Başkanı, Genel Sekreteri 
ve şube yönetimi olarak ziyaret edilerek üyelerimizle toplantı yapıldı 

Şubemize bağlı Legrand işyerinde toplu iş sözleşme görüşmeleri devam ediyor 
en son 06.09.0213 tarihinde yapılan toplantıda işverenin ücretlerde ilk altı ay için 
%6 sosyal yardımlar için yıllık %6 önermesi üzere uyuşmazlık tutuldu. Arabulucu 
tayin edilmesiyle süreç devam ediyor. 

Fontana işyerinde 01.08.2013 tarihinde yapılan toplu iş sözleşme toplantısında 
işverenin enflasyon oranında zam teklifi nedeniyle uyuşmazlık tutuldu. Arabulucu 
tayini yapıldı 13.09.2013 tarihinde arabulucuyla toplantı yapılacak. 

Bemka ve Federel Moğul işyerlerinde devam eden sözleşmeler anlaşmayla so-
nuçlanmıştır.

Şubemize bağlı 11. Anadolu Döküm işyeri piknik ve deniz şenliği bu yıl 
Kandıra’nın Ömerağzı tesislerinde gerçektirildi. 6 otobüsle 29 Haziran tarihinde 
gerçekleştirilen geziye işçiler aileleriyle birlikte 300 kişiyle katılım sağladı. İşyeri 
fabrika müdürlerinin de katıldığı piknikte, işçiler aileleriyle birlikte gönlünce 
eğlendi. 

Ramazan ayı boyunca, şubelerimiz iftar yemekleri düzenlediler.. 
Genel Başkanımız ve merkez yöneticilerimizin de katılımıyla, şube yöneticileri 

ve temsilcilerimiz birlikte iftar yaptılar.

BOSAL

İftar sofralarında  
buluştuk...

28 Ağustos Çarşamba günü, Sapanca Eğitim Tesislerimizde e-Devlet konusun-
da bir seminer düzenlendi. Sendikamız yönetici ve uzmanları, 6356 sayılı yasayla 
7 Kasım 2013 tarihinde başlayacak olan e-Devlet üzerinden üyelikler konusunda 
ayrıntılı bir eğitim çalışmasına katıldılar.

Eğitimin ardından Sendikamız Başkanlar Kurulu, gündemdeki konuları görüş-
mek üzere toplandı.

e-Devlet semineri
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İşyeri ziyaretleri

BALATACILAR
HMS

BALIKÇIOĞLU

ERGUN HİDROLİK

EJOT TEZMAK

RETTIG METAL

HİDROMAK

GİMSAN

KONVEKTA

ZF LEMFÖRDER

TOTOMAK

MERT AKIŞKAN
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Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler
Arobus
Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürü-

tülen çalışmalar sonucunda işyerinde çalışan işçilerin ço-
ğunluğunun Sendikamıza üye olmaları üzerine 24.06.2013 
tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
başvurusunda bulunulmuştur. Türk Metal Sendikası ise 
aynı işyeri için 27.06.2013 tarihinde Bakanlığa başvuruda 
bulunmuştur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki tespiti 
yazısı düzenleyip gönderirken Türk Metal’e ise olumlu 
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Her iki tespitin iptali ta-
lebiyle açtığımız davalar İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde 
13.09.2013 günü görülecektir.

Inductotherm 
Inductotherm İndüksiyon Sistemleri San. A.Ş. işye-

rinde çalışan işçilerin Sendikamızda örgütlenme talepleri 
üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulu-
nulmuştur. Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu 
sağladığımıza ilişkin tarafımıza olumlu yetki tespiti yazı-
sını düzenleyerek göndermiştir. İşverenin bu tespitin iptali 
talebiyle açtığı davada duruşma günü beklenmektedir.    

Bosch
Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen ör-

gütlenme faaliyetleri sonucunda Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti talebiyle 
04.05.2012 tarihinde başvurmuştur. Bakanlık Sendikamı-
zın başvuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağlayamadığına 
ilişkin olumsuz yetki tespit yazısı düzenlemiştir. Tarafı-
mıza verilen olumsuz yetki tespiti yazısının ve Türk Me-
tal Sendikası’na verilen 10.09.2012 başvuru tarihi itiba-
rıyla çoğunluğu sağladığına ilişkin olumlu yetki tespitinin 
iptali istemiyle Bursa 3. İş Mahkemesi’nde açılan dava 
reddedilmiştir. Kararı temyiz etmemiz üzerine Yargıtay 
yerel mahkeme kararını çoğunluğa ilişkin inceleme ya-
pılmaması nedeniyle bozmuştur. Dosya tekrar yerel mah-
kemeye gönderilmiş olup yapılan yargılama neticesinde 
rapor düzenlemesi için bilirkişiye verilmiştir. Duruşması 
23.10.2013 günüdür. 

Bosch Rexroth
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. işyeri ile 

ilgili 04.05.2012 tarihinde yaptığımız başvuru sonucun-
da da işyerlerinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığımız 
iddiasıyla Bakanlıkça tarafımıza olumsuz yetki belge-
si gönderilmiştir. Bu tespitin de iptali talebiyle Bursa 4. 
İş Mahkemesi’nin 2012/431 E. sayılı dosyasında açılan 
dava reddedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

Ceha
Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. 

işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin ar-
dından, Bakanlığa yetki tespiti başvurusu yapılmıştır. Ba-
kanlık adı geçen işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza 
ilişkin olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza gönder-
miştir. Anılan yetki belgesinin iptali talebiyle Kayseri 3. İş 
Mahkemesi’nde açılan davada dosya bilirkişiye gönderil-
miştir. Duruşması 08.10.2013 günü yapılacaktır.

MKS
MKS Transformatör Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti., işye-

rine ilişkin Bakanlığın Sendikamıza gönderdiği yetki tes-
piti yazısına işveren itiraz etmiştir. Dava yerel mahkeme 
tarafından reddedilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

Crown Bevcan
Kocaeli ve Osmaniye’de fabrikası bulunan Crown 

Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. işvereni, yü-
rüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlık-
ça tarafımıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali 

talebiyle dava açmıştır. Yerel mahkeme davanın reddi ile 
lehimize hüküm kurumuştur. İşverenin temyizi üzerine 
dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. 

Toprak
Toprak Demir Döküm San. ve Tic. A.Ş. işyerinde top-

lu iş sözleşmesi bağıtlamak için Bakanlığa yaptığımız 
başvuru sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı 
gönderilmiştir. Tespit yazısının iptali talebiyle işveren Es-
kişehir İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davanın yetkisiz 
mahkemede açılması nedeniyle yaptığımız yetki itirazı 
mahkemece kabul edilmiş olup Yargıtay tarafından onan-
mıştır. Dosya Bilecik Asliye Hukuk (İş) Mahkemesine 
gönderilmiş olup duruşması 08.10.2013 günü yapılacaktır. 

Remeks
Remeks San. Ürünleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. 

işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üye olmalarının 
ardından yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen olum-
lu yetki tespiti yazısının iptali talebiyle işverenin açtığı 
davanın duruşması 28.11.2013 tarihinde görülecektir.

RSA
RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. işyeri için Sendi-

kamıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali içen 
MESS tarafından açılan davada mahkeme dosyanın bilir-
kişiye gönderilmesine karar vermiş olup bilirkişi raporu 
lehimize gelmiştir.  Duruşması 24.12.2013 günüdür.

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 yazısı 
düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali talebiy-
le açtığı dava aleyhimize bitmiş olup karar tarafımızdan 
temyiz edilmiştir. Karar Yargıtay’ca bozulmuş olup yargı-
lama duruşması 05.11.2013 günü yapılacaktır.

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 le-
himize karar verilmiştir. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı 
üzerine yapılan yargılama sonucunda bu defa aleyhimize 
hüküm verilmiş olup karar Yargıtay tarafından da onan-
mıştır.

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

kanlığın başvurumuz üzerine tarafımıza verdiği olumlu 
yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren tarafından 
İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme 
davanın kabulü ile olumlu yetki tespitinin iptaline karar 
vermiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosya 
Yargıtay’dadır. 

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  mahkeme lehimize karar 
vermiştir. Anılan karar işveren tarafından temyiz edilmiş 
olup dosya Yargıtay’dadır. 

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

tüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız 
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki 
tespiti yazısının düzenlemiştir. İşveren yetki tespitinin ip-
tali istemiyle Kartal 2. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. 

Yaptığımız yetki itirazı sonucunda mahkeme dosyayı yet-
kili İstanbul 17. İş Mahkemesi’ne göndermiştir. Duruşma-
sı 14.11.2013 tarihindedir.

DSC
D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 

talebimiz sonucunda Bakanlığın işyerinde yasanın aradığı 
çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazı-
sına işveren itiraz etmiştir. Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde 
görülen davada yerel mahkeme aleyhimize karar vermiş-
tir. Karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

MMZ
MMZ Onur boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş. iş-

yerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza 
verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali için işveren İs-
tanbul 9. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davada aley-
himize karar verilmiş olup tarafımızdan temyiz edilmiştir. 
Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını bozması sonucunda 
yargılamaya 06.11.2013 günü devam edilecektir.

Samka
Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. işyerinde yaptığımız 

başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu 
sağlayamadığımıza ilişkin tarafımıza olumsuz yetki tes-
piti yazısı göndermiştir. Bu tespit yazısının iptali talebiyle 
İstanbul 12. İş Mahkemesi’nde açtığımız davada mahke-
me aleyhimize karar vermiştir. Karar tarafımızdan temyiz 
edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

Nalcı
Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd. Şti. işyeri için 

Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda 
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönde-
rilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle İstanbul 
22. İş Mahkemesi’nde açtığı davada mahkemenin görev-
sizliğine karar verilmiştir. Anılan karar işveren tarafından 
temyiz edildiğinden dosya Yargıtay’a gönderilmiştir. 

Ar-Metal
Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. 

Ltd. Şti. işyerinde örgütlenme çalışmaları sonucunda 
Bakanlığa yaptığımız başvuru üzerine tarafımıza yetki 
tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren Sa-
karya İş Mahkemesinde yetki tespitinin iptali talebiyle 
yetkisizi mahkemede dava açmıştır. Yaptığımız yetki 
itirazı sonucunda mahkeme dosyanın yetkili Kocaeli İş 
Mahkemeleri’ne gönderilmesine karar vermiş olup duruş-
ma tarihi henüz verilmemiştir. Ayrıca işverenin Ar-Metal 
Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. ile aynı 
adreste ve aynı işkolunda olan 3 şirketin daha bulundu-
ğunu ve 4 firmanın işletme oluşturduğunu tespitine karar 
verilmesini talep ettiği davada yerel mahkeme lehimize 
karar vermiş olup dosya Yargıtay’dadır.

Snop
Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de yürüttüğümüz 

örgütlenme çalışma çalışmaları sonucunda Bakanlık iş-
yerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin 
yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan tespit 
yazısının iptali istemiyle işverenin açtığı dava aleyhimize 
bitmiş olup tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar henüz 
kesinleşmemiştir. 

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

gütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa yetki tespiti 
talebi ile başvurulmuştur. Bakanlık işyerinde gerekli ço-
ğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yetki tespiti 
yazısı düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. Bu tespitin 
iptali talebiyle açtığımız davanın duruşması 17.09.2013 
tarihinde görülecektir.
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Çukurova Jeneratör

Jantsa

Senkromeç

Konya’da ilk toplu sözleşmemiz imzalandı.

Sendikamız ile Konya Mahle işyeri arasında süren ve grev aşamasına gelen toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri, 19 Eylül 2013 tarihinde yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlandı. 

2013 yılı için ücret ve ikramiyelerinde yüzde 23,5 oranında gelir artışı oldu. Ücret ve ikramiye 
dışında; işyerinde bugüne kadar uygulanmayan birçok sosyal hak uygulanacak.

Genel Başkanımız ve Merkez yöneticilerimiz, 20 Eylül'de Mahle işçileriyle birlikteydiler.

İmzalanan Toplu sözleşmeler

ZF Lemförder

Jantsa

Senkromeç

Eren Balata
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TEKERSAN JANT SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Selçuk Kargı
Temsilci: Ahmet Akdaş
Temsilci: Selçuk Apak

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Muhammet Kalender
Temsilci: Erdal Başer
Temsilci: Ömer Polat

İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. (10002 SOK.)

Baştemsilci: Tekin Ak
Temsilci: Ender Çavdar
Temsilci: Sedat Karaağaç 
Temsilci: Murat Kale

FCMP TR METAL İŞLEME SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Özkan Yıldız
Temsilci: Hamdi Karayiğit 

TARKON TARIM MAKİNA VE KONST. 
ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Volkan Kazık

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
(HATAY)

Baştemsilci: İbrahim Buluç 
Temsilci: Ayhan Alkan 
Temsilci: Haydar Harun Seçer 

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

Baştemsilci: İsmail Karasu
Temsilci: Bozkurt Kurt
Temsilci: Erkan Sarı

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Barış Bulut
Temsilci: Mustafa Benek
Temsilci: Engin Kulu
Temsilci: Enes Yiğit
Temsilci: Altıok Senem (Çubuk 

Haddehane)

SİSTEMİ COMANDİ MECCANİCİ 
OTOMOTİV SAN. VE TİC. .AŞ.

Baştemsilci: Yalçın Zeki
Temsilci: Murat Başaran

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DUDULLU)
Baştemsilci: Savaş Çakır
Temsilci: Cemal Korkmaz

DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ümüt Aslaner
Temsilci: Bülent Erken
Temsilci: Oğuz Çaltık
Temsilci: Aytaç Çilenger 

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Baştemsilci: Fehmi Elmacı
Temsilci: Muammer Kalkan 
Temsilci: Mehmet Yılmaz 

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Selçuk Çiftçi
Temsilci: Hilmi İpek
Temsilci: Gençay Topçu
Temsilci: Mustafa Tozkoparan

TÜRK PRYSMİAN KABLOVE SİS-
TEMLERİ A.Ş.

Baştemsilci: Gökhan Aydın
Temsilci: Durmuş Kılıç
Temsilci: Fuat Durmaz

ARPEK ARKAN PARÇA ALÜM. EN-
JEK. SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Erdoğan Kılıç
Temsilci: Metin Bozoğlu
Temsilci: Halil Çayırlı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMUL-
LERİ A.Ş.

Baştemsilci: Recai Büyükbeyhan 
Temsilci: İsmail Garip
Temsilci: Saim Taşgın
Temsilci: Hüseyin Oktay

STANDARD DEPO VE RAF SİSTEM-
LERİ A.Ş.

Baştemsilci: Engin Çağlar
Temsilci: Piran Kahraman 

DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Murat Kapucu 
Temsilci: Ayhan Gürhan 
Temsilci: Nevzat Kurhan 

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

Baştemsilci: Serdar Arslan
Temsilci: Murat Çelebi
Temsilci: Hüseyin Uslu

SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
(SANCAKTEPE)

Baştemsilci: Cemal Çelik

BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Aydın Kürekçi 
Temsilci: Mehmet Kaddar 
Temsilci: Emrah Rışvan 

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
(GEBZE)

Baştemsilci: Fatih Yıldırım 
Temsilci: Bülent Akarsu 
Temsilci: Mustafa Yıldız 

DİNEX EGZOS VE EMİSYON TEK. 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Kader Öztürk 
Temsilci: Faruk Sabuncu 
Temsilci: Seçkin Mutlu 

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Temsilcilerimiz

Fransa’da CGT Metal Sendikası’nın, Renault Flins fabrikası sendika ge-
nel sekreteri Ali Kaya, Fransa’daki tüm Renault fabrikaların ortak sendika 
temsilcisi Xavier Raynaud ve Renault sendika işyeri temsilcisi Cristophe 
Janvier’den oluşan bir heyet, 10 Temmuz’da Sendikamız Genel Merkez yö-
neticileriyle görüşmelerde bulundular.

Fabrikalarda işten atılmaların yaşandığı ve sarı sendikanın atılan işçilere 
sahip çıkmadığı bu süreçte, sendikalarımız arasında iletişimin önemi konuşul-
du; Türkiye’de işçi hakları konusunda yaşananları sürekli olarak takip edecek-
lerini belirttiler.

Sendikamız Bursa Şubesi’ni de ziyaret eden Heyet, Renault ve Renault’nun 
tedarikçileri olan çeşitli işyerlerinden işçilerle buluşarak, Türkiye’deki işçi 
hakları konusunda bilgi aldı.

Düzenlenen basın toplantısında,  Türkiye’deki işçilerle dayanışmalarını 
ileterek, burada işçilerin çalışma koşulları ile ilgili edindikleri bilgileri Rena-
ult Dünya İnsan Kaynakları Müdürüne aktaracakları belirttiler. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Öz-
kan Atar, İzmir işyerlerini ziyaretlerinin ardından Manisa'da Turgutlu Çevre Plat-
formu üyelerini ziyaret ederek imza kampanyalarına destek verdiler...

Fransa Renault 
Sendika temsilcileri 

Sendikamızda!
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İşyeri ve Şubelerimizin yanısıra, planlı eğitimlerimiz için

Sapanca ve Gönen Tesislerimizdeyiz

TARİH EĞİTİM KONUSU ŞUBESİ ÜYE
13-18 Ocak Amatör Eğitimci Eğitimi 22
20 Ocak Örgütlenme Komitesine Eğitimi Gebze Şb 64
26 Ocak Çalışma ve Toplum Formu-1
27 Ocak Basın yayın komisyonu Eğitimi Gebze Şb 25
27 Ocak Sosyal Etkinlikler Bürosu Eğitimi Gebze Şb 24
02 Şubat ISUZU İşyeri Eğitimi 1 Nolu Şb 105
03 Şubat İşyeri; İSİG, Disiplin, İzin Kurulu Üyelerine 

Eğitim
Gebze Şb 61

10-15 Şubat Amatör Örgütçü Eğitimi 28
11 Şubat İşyeri İSİG Eğitimi, Erciyas Boru (üç gurupta) Kocaeli Şb 280
17 Şubat Yeni İşyeri Büro Komisyon Üyelerine Eğitim Gebze Şb 35

24 Şubat- 
1 Mart

Temsilci Eğitimi 12

02 Mart Şube Eğitim Değerlendirme  
Genç işçi Büro Kom. Eğitimi

İzmir Şb 32

03 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Gebze Şb
03 Mart İşyeri Temel Sendikal Eğitim, Nalcı 1 Nolu Şb 13
09 Mart Şube Eğitim Değerlendirme  

Genç işçi Büro Kom. Eğitimi
Gebze Şb 45

10 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği İzmir Şb
16 Mart Şube Eğitim Değerlendirme  

Genç işçi Büro Kom. Eğitimi
1 Nolu Şb 31

24 Mart İşyeri Temel Sendikal Eğitim, Ar Metal Gebze Şb 10
07 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim, Senkromeç İzmir Şb 60
07 Nisan Şube Kadın Komisyonu Eğitimi İzmir Şb 15
13 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim, ZF Lemförder İzmir Şb 44
14 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim, Jantsa İzmir Şb 95
16 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim (İki grup) Toto-

mak
İzmir Şb 128

17 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim (İki grup) FTB İzmir Şb 85
18 Nisan İşyeri Temel Sendikal Eğitim (Bir  grup) FTB İzmir Şb 45
20 Nisan Şube Eğitim Değerlendirme  

Genç işçi Büro Kom. Eğitimi
2 Nolu Şb 31

21 Nisan Şube Eğitim Değerlendirme  
Genç işçi Büro Kom. Eğitimi

Trakya Şb 30

03 Mayıs İşyeri Temel Sendikal Eğt. Disa Trakya Şb 89
05 Mayıs Şube Eğitim Değerlendirme  

Genç işçi Büro Kom. Eğitimi
Eskişehir Şb 29

11 Mayıs Şube Eğitim Değerlendirme  
Genç işçi Büro Kom. Eğitimi

Anadolu Şb 25

12 Mayıs Şube Eğitim Değerlendirme  
Genç işçi Büro Kom. Eğitimi

Kocaeli Şb 29

26 Mayıs Şube Eğitim Değerlendirme  
Genç işçi Büro Kom. Eğitimi

Bursa Şb 25

26 Mayıs İşyeri Grev Eğitimi, ZF Lemförder İzmir Şb 112
1-2 Haziran Şube Temsilciler Kurulu 

 İSİG, HUK, ÖRGT. PERF. EĞT.
Gebze Şb 22

16-21 Haziran İSİG Eğitimi 21
22-23 Haziran Şube Temsilciler Kurulu  

İSİG, HUK, ÖRGT. PERF. EĞT.
Eskişehir Şb 15

28-29 Haziran  Şube Temsilciler Kurulu  
İSİG, HUK, ÖRGT. PERF. EĞT.

Trakya Şb,  
İst. 2 Nolu Şb

22

29 Haziran İşyeri Temel Sendikal Eğitimi, Tabo 1 Nolu Şb 30
30 Haziran İşyeri Grev Eğitimi, Delphi İzmir Şb 70

Genel Toplam 1809

Eğitim Dairesi bünyesinde bir yandan yıllık eğitim programı gereği 
planlanan programlı eğitimler gerek Sapanca Tesislerinde gerekse Gönen 
Kemal Türkler Eğitim tesislerinde yapılırken diğer yandan da gelen talepler 
doğrultusunda şube veya işyerlerinde üye eğitimleri de gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı programında yer alan tüm şubelerin temsilcilerine ve kurulla-
rına yönelik iki günlük Hukuk, İSİG, Performans ve Örgütlenme eğitimleri 
iki ay içinde tamamlandı. Ayrıca programda yer alan “Kadın Eğitimi” ve 
“Ötekileştirme Eğitimi”de Gönen’de yapıldı.

Bunların dışında gelen talepler doğrultusunda Kocaeli, Bursa, İzmir ve 
Gebze şubelerimize bağlı işyerlerinde üye eğitimleri ile ihtiyaçlar doğrultu-
sunda komite ve grev eğitimleri de yapılmıştır.

İlk 6 ayda tamamlanan eğitimler

Her Türlü Dışlanmaya  
ve Şovenizme Karşı 
Halkların Kardeşliği

Sendikamızın 22-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Gönen tesislerimiz-
de yürüttüğü seminere 30 kişi katıldı. Tekstil sendikamızdan 5 kursiyerin 
de katıldığı seminerde “Her türlü dışlanmaya ve şovenizme karşı Halkların 
Kardeşliği” üzerine çalışma yapıldı.

Seminere Almanya’dan konu hakkında uzman olan Ver.di sendikası 
üyesi bir Alman arkadaş katılarak Alman Faşizmi (Nazizm) hakkında su-
numlarda bulundu. Alman faşizminin sermayenin büyük bölümü tarafından 
desteklenerek büyütüldüğünü, milliyetçiliğin, ırkçılığın ve şovenizmin te-
mellerini, bunların faşizm ile bağlantısını anlattı. Film ve resim desteği ile 
yapılan anlatımlarda uluslararası alanda faşizmin boyutları ve bugünü üze-
rine de tartışıldı.

Seminerde coğrafyamızda yaşanan sorunların işyerlerine yansıması, mil-
liyetçiliğin ve ırkçılığın dışavurumu hakkında sunumlar yapıldı ve tartışıldı.

Dışlanmanın, ayrımcılığın işçi hareketine zararları üzerine detaylı tartış-
malar yürütüldü.

İşçi sınıfının birliği ve güçlü bir şekilde sermayeye karşı mücadele et-
menin yolunun kendi içimizdeki ayrımcılıkla hesaplaşmaktan geçtiğinin 
bilinciyle, katılımcılar, ikincisini yaptığımız bu seminerlerin devam etmesi 
gerektiğini düşündüklerini vurguladılar. 

Seminer:
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Prysmian’da gençler eğitimde

TIE ve FNV Bondgenoten ortak İSİG semineri

BURSA ŞB
İZMİR ŞB

İST. 1 NOLU ŞB

21-22 Ağustos tarihlerinde Prysmian'da eğitim almamış genç üyelerimi-
ze yönelik 3 grup halinde eğitimler yapıldı.  Eğitimlere toplam 84 üyemiz 
işçi katıldı.

Sendikamız ile TIE ve Hollanda'dan FNV Bondgenoten 
sendikalarının ortaklaşa düzenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
semineri 19-21 Temmuz tarihlerinde Hollanda'daki Tata Çe-
lik fabrikasında sendika işyeri temsilcisi olan Bert Zonneveld ve 
TIE'den Marten Van Der Berge'nin katılımıyla, Sapanca Eğitim te-
sislerinde yapıldı. 

ANADOLU VE GEBZE ŞB. iST. 2 NOLU, GEBZE ve TRAKYA ŞB.
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Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta

Çalışan kadının yeri

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇA-
LIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODA-
LARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR 
YÖNETMELİK

 Geçen sayıda yayınlanan 14.07.2004 “Gebe Veya 
Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetme-
lik” 16.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de aynı isimle 
yayınlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yeni yönetmelikte  yeni doğum yapmış işçinin doğu-
mu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılmasının yasak 
olduğuna dair düzenleme yapılmıştır. Ayrıca işveren 
tarafından kurulması zorunlu oda ve yurtların niteliği, 
çocukların muayenelerinin, beslenmelerinin, eğitimle-
rinin ve geliştirilmelerinin nasıl gerçekleştirileceği dü-
zenleşmiştir. 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  
SİGORTASI KANUNU

Çalışanların birçok hakkının ortadan kaldırıldığı, 
emeklilik yaşının 65’e yükseltilmesinin esas alındığı, 
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasası’nda kadınlar ile ilgili birkaç maddeye değinip 
yazı dizimizi noktalamak istiyorum.                  

Analık sigortasından sağlanan haklar

Analık sigortasından sigortalıya analık hallerine 
bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, gün-
lük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Analık hali ha-
mileliğin başlangıcından doğumdan sonraki 8 veya 10 
haftalık ücretli izinin bittiği döneme kadar olan süredir.

Yasada sigortalı kadına ya da sigortalı erkeğin eşi-
ne, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa 
vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması ve çocu-

ğun doğumdan sonra yaşaması halinde emzirme öde-
neği verilmesi öngörülmüştür. Ancak bu ödenek çok 
komik bir miktardır. Bir defa verilen bu ödenek 2013 
yılı için 94,00 TL. olarak belirlenmiştir. 

Emeklilik Yaşı 

İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yani 
01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan ka-
dınlar 58 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, hizmet 
akdi ile çalışanlar yani eski SSK’lılar için prim gün sa-
yısı şartı 7200 gün olarak uygulanır. Fakat belirttiğimiz 
58 yaşı kademeli olarak aşağıda ki şekilde artırılacak-
tır: 

1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın 
için 59, erkek için 61, 

2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın 
için 60, erkek için 62, 

3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın 
için 61, erkek için 63, 

4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın 
için 62, erkek için 64, 

5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın 
için 63, erkek için 65, 

6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın 
için 64, erkek için 65, 

7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek 
için 65, 

Evlenme ve cenaze ödeneği

Yasaya göre evlenmeleri nedeniyle, gelir veya ay-

lıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenme-
leri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları 
aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mah-
sus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. 

Kadınların Doğumdan Sonra Çalışmadık-
ları Süreyi Borçlanmaları 

 Yasaya göre hizmet akdi ile çalışanlar yani eski ta-
biri ile SSK’ya tabi çalışan kadınlar, iki defaya mahsus 
olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi 
geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde 
çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla, talep-
te bulundukları süreleri borçlanabilecekler. Askerlik 
borçlanması benzeri olan uygulamaya göre kadın işçi 
doğumdan sonra çalışmadığı süreyi en fazla iki yıla 
kadar ve en fazla iki çocuğu açısından borçlanabile-
cektir. Ancak kanunda olmayan bir düzenleme tebliğde 
yer bulmuş ve kadınlara tanınan bu hak kısıtlanmıştır. 
Tebliğe göre sigortalı kadın, ilk defa sigortalı olarak ça-
lışmaya başladığı tarihten sonraki süreleri borçlanabi-
lecektir. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önceki 
doğum ve çocuk bakımına ilişkin süreleri borçlanama-
yacaktır. Ancak tebliğde yer alan bu düzenleme yasaya 
açıkça aykırıdır ve iptali gerekmektedir. 

Sonuç: 

Kadın hakları açısından yasal düzenlemelerin as-
lında çok geniş olduğu açıktır. Özellikle Türk Medeni 
Kanunu, Ailenin Korunması Hakkında Kanun ve Türk 
Ceza Kanunu’nun da bu yönde tartışılması gereken 
birçok madde vardır. Ancak yazının konusunu çalışan 
kadınların hakları olarak sınırladığımızdan ve bu konu-
da temel düzenlemelere değinmeyi tercih ettiğimizden 
diğer alanlara ilişkin değerlendirme yapmadık. Anılan 
bu  yasalar ve diğerleri başka bir yazı dizisinin konusu 
olabilir. 

BÖLÜM 5
Yazı dizimizde daha önce Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Ana-

yasa, 4857 Sayılı İş Yasası’nı incelemiştik. Bu sayımızda, Gebe Veya Emziren Kadınla-
rın Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetme-
likte yapılan değişikliklere ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda yer alan düzenlemelere değineceğiz.

İşçiler Soruyor...

Soru: 
Ben ilk defa sigortalı olarak 1995 

yılında işe başladım. Değişik işyer-
lerinde çalıştım. Şimdi 3900 gün 
sigorta primim ödenmiş durumda. 

Ancak çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. Tazmi-
natımı alarak ayrılabilir miyim ve tekrar başka bir işe 
başlayabilir miyim?  

Cevap: 
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine 

göre 08.09.1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan-
lar en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme 

gün sayısı koşullarını yerine getirdikleri takdirde kıdem 
tazminatına hak kazanarak iş sözleşmelerini feshede-
bilirler. 

Bu madde uyarınca yukarıda sayılan en az 15 yıllık 
sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı ko-
şullarını sağladığınızdan kıdem tazminatına hak kaza-
narak işyerinizden ayrılabilirsiniz. 

Öncelikle bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na dilekçe ile müracaat ederek “Kıdem Tazmi-
natına Esas Yazı” talep etmeniz gerekmektedir. Size 
verilen yazı ile birlikte işyerine başvurarak (yazılı baş-
vurmanızı öneririz) işten ayrılmak istediğinizi belirtme-
lisiniz.

Tekrar çalışmanız hususuna gelirsek Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi, işçi sırf başka bir işte çalışmak için en 
az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün 
sayısını koşullarını tamamlayarak işyerinden ayrılmış 
ise kıdem tazminatına hak kazanamaz, kendisine kı-
dem tazminatı ödenmiş ise işverence bu geri talep edi-
lebilir yönünde karar vermekteydi. 

Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013 yılı içinde 
verdiği kararlarda, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim 
günü şartlarını sağlayarak işyerinden ayrılan işçinin 
tekrar işe başlamasının mümkün olduğuna hükmetmiş-
tir. 22. Hukuk Dairesi’nin bu yeni tarihli kararları dikkate 
alındığında tekrar işe başlamanızın mümkün olduğunu 
ifade edebiliriz.

Kıdem tazminatına hak kazanıyor muyum?
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Merkezi Kadın İşçiler Büromuzun aylar öncesinden 
hazırlıklarını başlattığı Kadın İşçi Semineri bu yıl 1-6 
Eylül 2013 tarihleri arasında Kemal Türkler Eğitim Te-
sislerinde gerçekleştirildi. 

Sendikamız tarafından her yıl gerçekleştirilen, işçi 
ve emekçi kadınların çeşitli sorunlarının ele alındığı ve 
çözüm yollarının birlikte tartışıldığı bu eğitim seminer-
lerinde bu yıl, yine kadın işçilerin en yakıcı sorunları-
nın gündeme geldiği,  bu sorunların nasıl çözüleceği ile 
ilgili deneyim alışverişinde bulunulduğu, somut görev-
lerin tespit edildiği son derece canlı, yoğun ve verimli 
bir eğitim çalışması yürütüldü.

Eğitim seminerinin ilk gününde işçi kadın üyeleri-
mizin öncelikle kendilerinin tespit ettiği sorunlara ve 
taleplerine yer verildi. 

Kadın işçilerin seminerden beklentileri ve sorun ve 
talepleri açısından öne çıkan noktalar şunlar oldu:

• Kadınlar toplumun her alanında ikinci plana itili-
yor. Çeşitli gerekçelerle önleri kapatılıyor. 

• İşyerlerinde ve toplumun bir çok alanında kadınlar 
cinsel obje olarak görülüyor. İşyerlerinde sözlü ve 
fiziksel cinsel taciz, mobbing yaygın bir şekilde 
gündeme geliyor.

• Kadın işsizliği önemli boyutlarda. Ev kadınlarının 
emeği görülmüyor. Ev kadınlarına sigorta hakkı.

• Vardiyalı çalışma insani değil. Bu çalışma biçimi 
ailemizle olan ilişkilerimizi bozuyor. Sosyal haya-
tımızı olumsuz etkiliyor. Vardiyalı çalışmaya ha-
yır. 

• Toplumda kadın-eşitsizliği kadınları olumsuz etki-
liyor. 

• İşyerlerinde kreş olmaması, doğum yapan kadını 
çalışma hayatından kopmaya itiyor. Kreş hakkı. 
Fakat bu hak sadece en az 150 kadının çalıştığı 
işyerlerinde değil, erkek ve kadınların toplam sa-
yısı üzerinden değerlendirilmelidir. Çocuk bakımı 
anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Yapılan 
düzenlemeler de buna göre yapılmalıdır.

• İşyerlerinde erkek işçi arkadaşla-
rın yer yer erkek egemen tavırları 
rahatsızlık veriyor.

• Kadınlar genel olarak daha düşük 
ücretlerle çalışmak zorunda kalı-
yor.

• Kadın işçilerin ortak mücadele 
konusunda sorunları var. Kadın 
dayanışması eksik. 

Yukarıdaki sorunlar ve talepler tes-
pit edildikten sonra bu sorunların nasıl 
aşılabileceği ile ilgili kolektif tartış-
mayı teşvik etmek amacıyla öğleden 
sonraları grup çalışmaları (workshop) 
yapıldı. Grup çalışması içerisinde yer alan kadın arka-
daşlar tartışma sonuçlarını tüm katılımcılara aktararak 
hep birlikte çözüm yolları aradılar.

Tüm hafta boyunca ele alınan konular şunlardı:

• Yeni Nüfus Politikası ve kadınlara etkileri
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasası ve diğer iş yasa-

larında kadınlarla ilgili hükümler
• İşyerlerinde çalışan Kadın işçilerin sorunları / gö-

revleri
• Sendikalarda ve İşçi örgütlerinde kadının yeri / 

görevleri
• Sendikaların kadın çalışmaları ile ilgili deneyim-

leri ve somut olarak Birleşik Metal İş’de kadın ça-
lışması 

• Sendikamızın Tüzük ve seçim yönetmelikleri hak-
kında bilgi

• Sendikaların kadın çalışmaları ile ilgili deneyim-
leri ve somut olarak Birleşik Metal İş’de kadın ça-
lışması

• Kadın İşçiler Bürosu Yönetmeliği / Kadın Bürosu 
çalışmaları 

• Sendikal örgütlenme, kadın işçilerin örgütlenme 
sorunu ve uluslararası deneyimler 

Bu çalışma başlıklarının önemli bir kısmını üretim-
de yer alan ve aynı 
zamanda merkezi 
işçi kadın bürosu 
bileşeni olan kadın 
arkadaşlarımızın 
kendilerinin ger-
çekleştirmiş olma-
sı ayrıca sevindiri-
ciydi. 

Tüm hafta boyunca kadın işçiler sorunlarını ele alıp 
tartışırken çocuklar da hazırlanan bir program çerçe-
vesinde eğlenceli ama aynı zamanda öğretici bir hafta 
geçirdiler.

Ayrıca küçük katılımcılara yönelik çalışan anne-
babaların çocukları olarak neler yaşadıklarını, anne ve 
babaları ile aralarındaki ilişkinin nasıl olduğunu, ha-
yallerinin ne olduğunu, nasıl bir dünyada yaşamak is-
tediklerini soran bir anket çalışması ile çocuklarımızın 
ruhsal dünyalarına ışık tutulmaya çalışıldı. 

Kadın işçi üyelerimiz sadece eğitim yapmadılar, 
aynı zamanda eğlendiler de.  Perşembe akşamı düzen-
lenen eğlencede, kadınların hafta boyunca çalıştıkları 
kadın korosu, kadın şarkılarından oluşan repertuvarı ile 
tüm kadınların oldukça beğenisini topladı.

Eğitimin son günü olan Cuma günü, Sendika Genel 
Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekre-
terimiz Seyfettin Gülengül katıldı. Kadın üyelerimizin 
sorun ve taleplerini dinlediler. Ardından tüm katılımcı-
lara verilen sertifikalarla eğitim çalışması sona ermiş 
oldu. 

Sonuç olarak bu tür eğitimler kadın işçilerin bilinç-
lenmesi ve harekete geçmesi için son derece önemli ça-
lışmalardır. Kadın çalışanlarının, her kademesinde aktif 
olarak yer aldığı emek örgütleri, sendikalar, hak elde 
etme mücadelesinde daha başarılı olacaklardır. 

6. Kadın İşçi Semineri 
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Sendikamız tarafından çıkartılan “Çalışma ve Toplum” 
Dergimizin 11. Yılında, “Değerlendirme Toplantıları”nin 
ikincisi çalışma yaşamında “Alt İşveren (Taşeron) Uygula-
maları ve Güvencesiz Çalışma”nın değerlendiridirildiği pa-
nel, 21 Eylül 2013 tarihinde Sendikamız Sapanca Eğitim ve 
Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. 

“Sendikalar Yasası ve Örgütlenme Özgürlüğü” konulu ilk 
toplantıda olduğu gibi ikinci toplantımıza da milletvekilleri, 
sendika yöneticileri, akademisyenler, hukukçalar ve sendika 
uzmanları katıldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından taşe-
ronluğu yaygınlaştırma, kıdem tazminatını fona devir yoluyla 
ortadan kaldırma, esnek ve güvencesiz çalışmayı özellikle de 
kadınlar üzerinden yaygınlaştırma çabalarını gündeme taşıdı-
ğı bir dönemde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını 
Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu yaptı.

Genel Başkanımız Adnan serdaroğlu konuşmasında; 
“Türkiye’de taşeronluk iş kanununa asıl-işveren-alt işveren 
ilişkisi ile sınırlı bir tanımla girmiştir. Bu ilişki biçimi için 
alt işveren tanımının temel bir unsuru alt işverenin işçilerini 
sadece asıl işverenin işyerinde aldığı işte çalıştırması gereği-
dir. Yani taşeron ilişkisi işletme içi bir yüklenicilik faaliyetini 
içermektedir. Buna karşın uluslararası alanda taşeron ilişkisi, 
hem işletme içinde faaliyet yürüten taşeron firmaları hem de 
nihai ürün üreten ana firmalara girdi sağlayan, üretim sürecin-
deki parçalanma ile ana üretim faaliyetlerin bir kısmını üstle-
nen tedarikçi firmaları kapsamaktadır. Bu anlamda taşeronluk 
biçimini ayrıştırmak açısından “tedarikçi taşeron”, “firma içi 
taşeron” kavramları önemlidir” dedi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu; taşeron ilişkisinin 
olağanüstü boyutlarda yaygınlaşmasının, liberal politikala-
rın isteklerine uygun yeni düzenlemelerin yasalaştırılmasının 
emek piyasasının parçalanmasına, sendika hakkı ve toplu pa-
zarlık hakkının kullanılamaz hale gelmesine neden olduğunu 
belirtti.

“Taşeronlaşma süreci her iki biçimi ile de, işgücü maliyet-
lerinin düşürülmesi –ucuz işçilik– ve bu yolla rekabet şansı 
yaratılması amacını taşımaktadır. Buna bağlı olarak sendika 
ve toplu pazarlık hukuku alanında doğrudan işçilerin hak ve 
özgürlüklerinin ortadan kaldırılması temel hedeflerden biri-
dir. Taşeron ilişkisinin olağanüstü boyutlarda yaygınlaşması, 
liberal politikaların isteklerine uygun yeni düzenlemelerin 
yasalaştırılması emek piyasasının parçalanmasına, sendika 
hakkının, toplu pazarlık hakkının kullanılamaz duruma gel-
mesine neden olmaktadır. Bu da işçilere daha çok örgütsüz-
lük ve yoksulluk olarak yansımaktadır. Yani ana firma basıncı 
altındaki firmalarda üretimin hangi katmanında olursa olsun 
çalışma koşulları ciddi bir biçimde ağırlaşmaktadır. Taşeron-

laşmanın yaygınlaşması yolu ile yapay biçimde işyeri ölçe-
ğinin küçültülmesi, işçi sayısının azaltılması mümkün hale 
gelmiştir. Bu yolla taşeronlaşma, işyeri ölçeğine bağlı bir 
dizi yükümlülüğün ortadan kaldırılmasının bir aracı olarak 
da kullanılmış ve kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi, 
iş güvencesine ilişkin düzenlemelerdir. Nitekim bu durumla 
bağlantılı olarak örgütlenme yapılan işyerlerinde uzun süredir 
tek bir firmaya rastlanmamakta, bu örgütlenmeyi zorlaştırıcı 
bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu; Bugünkü hükümet 
iktidara geldiği ilk dönemden bu yana yaptığı uygulamalarla 
emekçilerin kazanımlarını, bir “hayır” faaliyeti olarak orta-
dan kaldırma gayretinde olduğunu belirtti ve “AKP hüküme-
ti taşeronların hakları ve sorunlarına son dönemde özel bir 
hassasiyet göstermeye başlamış durumda. Taşeron çalışma 
ile kıdem tazminatı sanki iç içe geçmiş bir konu olarak ele 
alınmaktadır. Taşeron işçilerin yaşadığı mağduriyet Bakan 
Çelik’in ağzından eksik olmuyor. Kendisi taşeron çalışmayı 
bir konuşmasında “kölelik gibi bir şey” diye tanımlamıştı. 
Oysa kendi açıkladığı rakamlara göre kamuda artık kadrolu 
değil taşeron çalışma hakim istihdam biçimi halini almıştır. 
Yani hükümet kamu istihdam politikasını kölelik rejimi üze-
rine inşa etme gayretindedir. 2002’de 387 bin dolayında olan 
taşeron işçi sayısı, AKP döneminde 4 kat artarak 2 milyona 
yaklaştı. Bu işçilerin sendikal hakları mahkeme kararlarına 
rağmen keyfi bir biçimde gasp ediliyor.” dedi. 

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu’nun yaptığı 
toplantı da;  Çalışma ve Toplum Dergisi Editörü Murat Özveri 
“Çalışma Yaşamında Alt İşveren”lik başlıklı sunumuna “Ne-
den alt işverenlik?” sorusuyla başladı. 

Dr. Murat Özveri “Taşeronluk sistemi, işverenin işgücü 
üzerindeki denitimini en az maliyetle maksimize ettiği bir 
sistemdir. Temelde işverenler koruyucu hükümleri delme, 
bağlaycılığından kurtulma, toplu iş hukukundan, kolektif hu-
kuktan kaçma çabası yatıyor. Öyleyse sendikaların konum-
lanması gereken yer sendikal özgürlük alanıdır. Kollektif iş 
hukukunun önü açılmadıkça, bu toplu iş sözleşmesi ve grev 
sistemi, bu oligarşik sendikal yapılar kırılmadıkça bireysel 
hukukla ilgili yasal düzenlemelerle bu yeni istihdam biçimi 
karşısında kazanmak mümkün değildir” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde söz alan çok sayıda akade-
misyen, sendika yöneticisi ve avukatlar “Ne yapmalı?” soru-
suna yanıt arandı. Taşeron çalışmanın artık “bir istihdam biçi-
mi olarak realite haline geldiği” vurgulandı. 

“Çalışma ve Toplum” Değerlendirme Toplantıları önü-
müzdeki dönemde farklı gündem maddeleriyle toplanmasına 
devam edilecektir. 

Toplantıya katılanlar: 

Süleyman Çelebi (CHP İstanbul Milletvekili)
Musa Çam (CHP İzmir Milletvekili) 
Levent Tüzel (Bağımsız İstanbul Milletvekili)
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı)
İsmail Hakkı Tombul (KESK Gnl. Sekreteri)
Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Sekreteri)
Hakan Yıldırımoğlu (MESS Genel Sekreteri)
Metin Ebetürk  (DİSK Sosyal-İş Genel Bşk.)
Celal Utar (DİSK Sosyal-İş)
Damla Demir (Tek Gıda-İş)
Mithat Ercan (BTS İstanbul Şb. Başkanı)
Seyit Aslan (DİSK Gıda-İş)
Dursun Açıkbaş (Dev Yapı İş)

Akademisyenler: 
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli Ü.)
Prof. Dr. Ali Murat Özdemir (Hacettepe Ü.)
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Ü.)
Prof. Dr. Murat Engin (Galatasaray Ü.)
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi (İstanbul Ü.)
Doç. Dr. Aydın Başbuğ (Gazi Ü.)
Doç. Dr. Betül Urhan (Kocaeli Ü.)
Doç. Dr. Sayım Yorgun (Kocaeli Ü.)
Doç. Dr. İbrahim Aydınlı (Gazi Ü.)
Doç. Dr. Şule Daldal (Marmara Ü.)
Yard. Doç. Dr Abdülkadir Şenkal (Kocaeli Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Gaye Baycık (Ankara Ü.)

Ayrıca;
Atilla Özsever (Gazeteci – Akademisyen)
Burak Öz (Birgün Gazetesi)
Şengül Karadağ (Evrensel Gazetesi)
Av. Göksel Özerkan 
Av. İrfan Taşkın 
Av. Gökçe Büyük 
Av. Ayşenur Yalçınkaya 
Av. Erkan Göbekçin 
Av. Bilge Banu Bilgin 
Av. Necdet Okcan (DİSK)
Serkan Öngel (DİSK Araştırma Dairesi)
Umar Karatepe (DİSK Basın-Yayın)
Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri, 
şube yöneticilerimiz ve uzmanlarımız katıl-
dılar…

ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMALARI 
VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

Değerlendirme Toplantıları 2

Bu panelde yapılan sunum ve ko-
nuşmaların yer aldığı kitap çalışması 
sendikamız tarafından yayınlanacaktır. 
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Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve

Yeni Türk-İş
Bir atasözü vardır: “Dervişin fikri neyse zikri 

de odur” diye. İşte Türk-İş’teki  değişimin ardından 
neler olacağını, nelerin değişeceğini bu atasözü 
iyi anlatıyor. 

Türk-İş uzun zamandır işlevsizdi. İşçiden 
uzaklaştı, hükümete yaklaştı, hak kayıplarına se-
bep oldu demiyorum. Onlar da var, ama asıl olan 
bugün Türk-İş’in yaşadığı değişimi sağlamak için 
uyutulmasıydı. 

Mustafa Kumlu, Tes-İş Sendikası’nın da, Türk-
İş’in başına da “hiçbir şey yapmaması” için getiril-
di. O da bu görevini yaptı. Onun başkanlığı döne-
minde.  Türk-İş uyanıyor mu dersiniz; bence evet. 

Ama bu uykudan uyanma Ergün Atalay’la 
olsa olsa hafıza kaybıyla olur. Türk-İş ne olduğu-
nu tamamen unutur. Kumlu’nun bile yapamadığı 
yandaşlaşmayı alasıyla yapar. Nasıl mı; isterseniz 
Türk-İş’in yeni ama eski yönetimine bir bakalım. 

Eski Yeniler Kim?
Ergün ATALAY: AKP’nin kurulması sürecin-

de etkin rol oynadı. Başkanı olduğu Demiryol-İş 
Sendikası’nın kapılarını AKP’ye ardına kadar 
açtı. Bunu Tayyip Erdoğan da itiraf etti. Zaten 
Erdoğan’ın Türk-İş içerisindeki sağ eli, pardon 
kolu olarak bilinir. Türk-İş yönetiminde bulunduğu 
süre içerisinde sol sendikaların yönetimlerinin de-
ğişmesinde adı hep “perde arkasında olan” diye 
anıldı. Bazı sendikaların ki; bu genellikle Sendikal 
Güç Birliği Platformu (SGBP) içindekiler; direniş 
ve grevlerinin anlaşmayla sonuçlanması için değil, 
çıkmaza sürüklenmesi için kulis faaliyeti yürüttü-
ğü konuşuldu. Hatta o sendikaların başkanlarının 
değişmediği takdirde grev ve direnişlerin bitireme-
yeceği ifadelerini de kullandığı anlatıldı. Türk-İş’in 
son genel kurulu öncesinde SGBP’deki genel baş-
kanları çuvalın içine atacağını söylediğine de çok 
kişi şahit. Her ne kadar Mustafa Kumlu, Türk-İş’in 
Başkanı gibi gözükmüş olsa da fiiliyatta Atalay’ın 
Başkanlık yaptığı genel bir kanaattir. Türk-İş’in 
Erdoğan’la yaptığı bütün görüşmeleri onun ayar-
ladığı bilinir. 

Atalay’ın Fedaisi Gibi
Pevrul KAVLAK: Türk-İş’in en büyük sendi-

kasının başkanı olmasına rağmen başkanlığı 15 
bin üyeli Demiryol-İş Sendikası’nın Genel Başkanı 
Atalay’a altın tepsi içinde sundu. Bunun olması 
için de adeta göğsünü siper etti. Bu durum ken-
disine sorulduğunda ise “Benim sendikamda çok 
işim var” yanıtını verdi. Oysa çok iş dediği, metal 
işkolundaki grup TİS’lerinde son dönem birkaç gö-
rüşmeyle iş bitirildi. Ama gerçekten mücadele edil-
mesi gereken BMC’de ise işçiyi ayaklandırıp yarı 
yolda bıraktı. Bir daha da BMC’nin adını ağzına 
bile almadı. 

Kavlak, Türk Metal Hanedanlığı’nın başına 
Mustafa Özbek’in kara kutusu olduğu için geldi. 
Özbek’in adını sendikadan silmeyi becerdi ve tek 
adamlığını ilan etti. “Sendikamda işlerim çok” der-
ken Türk-İş içerisinde genel başkandan bile fazla 
mesai gerektiren Genel Sekreterlik koltuğundan 
da vazgeçmedi. 

Kavlak, abisi olarak nitelediği Atalay’ın yo-
lundan gitmeyi tercih etti. AKP hükümetiyle özel-
likle Erdoğan’la arasını bozmamak için yoğun 
çaba harcadı. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde 
Erdoğan’ı onur konuğu olarak ağırladı ve kürsü-
den azarlanmayı bile göze aldı. Atalay’dan öğren-
dikleri bununla sınırlı değil. Genel Sekreter olarak 
sendikaların içişlerini düzenlemeyi de görevleri 
arasına kattı. Metal işverenleriyle kurduğu şirket-
lerle ticarete de adım attı. 

Sürü Kurda mı Teslim Edildi?
Ramazan AĞAR: Yolsuzluk dosyalarıyla 

Kumlu’dan sonra adından en çok söz ettiren Ge-
nel Başkan oldu. Şimdi Türk-İş’in kasası ona ema-
net. Ağar, Yol-İş Sendikası’nın üyesi taşeron işçi-
lerinin eyleminde protesto edildi. Bir daha da hiçbir 
eyleme katılmadı. Türk-İş yönetimi içinde yaşanan 
tartışmalarda kendisine yönelen tehdide göre sık 
sık taraf değiştirdi. 

İşte fikirleri ve zikirleri Kumlu istifa edinceye 
kadar böyle olan yöneticiler sizce bundan sonra 
ne yapar?

Esin Ergenç (Emek  Dünyası, Aydınlık)

Kazova işçisi kendisi için üretiyor

Basın-İş’in Darphane grevine 
yöneticilerimizden destek

Hazine'ye bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü’nde Basın-İş sendikasının 8 Temmuz tarihinde baş-
lattığı grevle dayanışmada bulunmak üzere, Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz grevci 
işçilerle beraberdiler.

Hava-İş Sendikası’nın 15 Mayıs'ta THY A.O.’da başlattığı 
grev, ilk günden itibaren tehdit, baskı ve grev kırıcılığı uygula-
malarına rağmen hukuksal alanda da kazanılan başarılarla devam 
ediyor…

Hava-İş tarafından grev kırıcılığı ile ilgili açılan ve 8 
Temmuz’da görülen davada; THY A.O.’nun grev kırıcılığı yap-
tığına karar verildi. Mahkeme, THY’nin grevdeki işçilerin yerine 
yasadışı bir şekilde işçi çalıştırdığını tespit etti;  THY’nin grevde-
ki işçiler yerine başka işçileri çalıştırmasının ihtiyati tedbir yoluy-
la durdurulmasına karar verdi.

THY yönetiminin Hava-İş grevinin “yasa dışı” olduğuna dair 
açtığı ve yerel mahkemenin sendika lehine karar verdiği davada, 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de mahkeme kararını onadı.

Diğer hukuksal gelişme ise; Hava-İş, imzalanmış toplu iş 
sözleşmesine rağmen THY'ye eski sözleşmede belirtilen 36 saat 
dinlenme hakkını tek taraflı hukuksuz bir şekilde değiştirdiği için 
dava açmıştı.

Bilirkişi raporu, THY’nin 36 saatlik dinlenme süresini 24 
saate indirmesini hukuka aykırı bularak iptalini istedi. Raporda, 
dinlenme süresinin “Ortak Yönetmelik” hükümleri değiştirilerek 
düzenlendiği ancak bu yönetmelik kapsamında sendikadan onay 
alınması gerektiği, sendikanın buna onay vermediği, THY’nin de 
prosedürü yerine getirdiğine dair bir ispat ibraz etmediği belir-
tilerek tek taraflı bu değişikliğin hukuka aykırı olduğu ve iptali 
istendi.

Bakırköy 2. İş Mahkemesinde devam eden davanın bir sonraki 
duruşması 1 Ekim’de görülecek.

Kazova Trikotaj AŞ işçileri, 4 aylık maaşları, ikrami-
yeleri ve tazminatları gasp edilerek 31 Ocak’ta işten çıka-
rıldı. 

İşverenleri Ümit Somuncu ve oğlu Mustafa Umut So-
muncu fabrikayı bir gecede boşaltarak kayıplara karışmış, 
94 işçiye tazminatları ve maaşları verilmemişti. 

27 Şubat’tan beri direnişte olan işçiler, önce fabrika 
önüne çadır açtılar, patronlarının villasına yürüyüş düzen-
lendiler… Taksim’de kamuoyunda seslerini duyurmaya 
çalıştılar… 

Sonra 28 Haziran’da, fabrikayı işgal ettiler. 
1 Eylül’de ilk kez fabrikada kalan malzemelerle kazak 

ürettiler. Fabrika işgali ve patronsuz üretim Türkiye’nin 
emek tarihinde karşılaşılan bir olay değil ancak neden bir 
başlangıç olmasın? 

Önümüzdeki kış içimizi ısıtacak kazaklarla, Kazova 
Trikotaj işçileriyle dayanışma zamanı… 

THY yönetimi ve hükümet grev kırıcılığı yapıyor

İşçiler, greve devam ediyor...

Türkiye'de alüminyum sektörünün büyük firmaların-
dan biri olan Gebze’de faaliyette bulunan FENİŞ alümin-
yum işyerinde hammadde tedarikçileriyle yaşadığı sıkıntı-
dan dolayı üretimi durdurduğunu açıkladı. 

Şirket yönetimi; 9 Eylül 2013 tarihinde üretime ara ve-
rerek, önce 420, ardından da 100 işçinin iş akitlerini fes-
hetti. Çelik-İş Sendikası’nın uzun yıllardır örgütlü olduğu 
işyerinde fesih sonrası kıdem ve ihbar tazminatının yanı 
sıra içerde kalan üç aylık maaşlarını alamayan işçiler, fab-
rikayı terk etmeyerek mücadele başlattı. 

520 FENİŞ işçisi şimdi yaptıkları eylem, etkinlik ve 
yürüyüşlerle alın terlerinin karşılığını alabilmek için hak 
mücadelesi yürütüyorlar.

26 Eylül’de Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı sendi-
kalar ve Sendikamız Gebze Şube yöneticilerimiz ve örgüt-
lü olduğumuz işyerlerinden temsilcilerimiz, gece gündüz 
fabrikayı terk etmeyerek mücadele eden FENİŞ işçilerini 
ziyaret ederek dayanışma bulundu.

Gebze FENİŞ İşçileri direnişte…

Bedaş’ta işten atıldılar.

Özelleştirme yolula satışı yapılan BEDAŞ’ı alan Cen-
giz-Kolin-Limak şirketinin işten çıkardığı işçiler, mücade-
leyi sürdürüyorlar.

DİSK Enerji-Sen, BEDAŞ Genel Müdürlüğü önünde 
bir basın açıklaması yaparak direnişle ilgili gelişmeleri ka-
muoyuyla paylaştı. Tüm işçilerin tekrar işe alınana kadar 
direnişin devam edeceğini belirtti.
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Sokaklarda insanlar yürüyor, parklarda insanlar bulu-
şup tartışıyor. Başbakan ise yel değirmenleriyle savaşına 
devam ediyor. Don Kişot sevimli ama trajik bir roman 
kahramanıydı. Başbakan’ın mitinglerde söyledikleri ise 
sadece trajik. Don Kişot yeni dünyayı kavrayamamıştı. 
Erdoğan da eski bir dünyanın siyasetçisi olduğunu ispat 
etmek için özel bir çaba gösteriyor.

.... Seri mitingler yaparak neyle mücadele ettiği be-
lirsiz. Karşısında miting yapan yok, söylediklerine mey-
danlarda laf yetiştiren yok. Tek başına nutuk üzerine nu-
tuk atmakta. Söyleyecek yeni bir şeyi olmadığı için de 
her konuşması bir öncekinin kopyası.

İlk günlerde acaba ne diyecek merakıyla kendisini 
izleyenlerin çoğu konuşmalarıyla ilgilenmiyor. Herhal-
de en son Kenan Evren böyle bir yurt gezisine çıkmış ve 
tek başına benzer konulu nutuklar atmıştı. ‘Milli birlik 
ve beraberliğimize kastedenler’, ‘dış mihraklar’, ‘kandı-
rılan masum gençler’ vs. vs.

Bu histeri sınırında gezinen seri mitinglerle General 
Evren’in konuşmaları arasında çok benzerlik var. Şunlar 
Kenan Evren’e ait mesela:

•  “Yalnız dış güçler değil, içimizde dolaşan ve bu dış 
güçlere yardakçılık yapanlar da az değildir. Bunlar 
müsait zaman kollarlar.”

• “Milletimizin istikbali olan gençlerimizin ne kadar 
ihmal edildiği, ne derece kendi haline bırakıldığı, 
bunlardan bir kısmının maalesef nasıl iç ve dış 
düşmanlarımıza kaptırıldığı, şimdi artık hepimizin 
içini yakan bir acı olarak açıkça itiraf edilmelidir.”

• “Bu hudutsuz hürriyetler, daha çok, kötü niyetlile-
rin işine yarayacak ve masum vatandaşların hürri-
yetlerine zarar verecektir.”

• “İslam dini, aile hayatını da tanzim eden kurallar 
getirmiştir.  
O halde aile fertleri bütün diğer bağlara ilaveten, 

dini emirler ve dini duygular sebebiyle de birbir-
lerine bağlılık gösterirler.”

... Başbakan “bunlar şöyledir, bunlar böyledir” diye-
rek geniş halk kitlelerini kendi tabanının gözünde şey-
tanlaştırmaya çalışmakta. 

... Bin defa yalanlanmış bayat hikâyelerle taraftarla-
rını gazaba getirmekten memnun.Olmayan uluslararası 
komplolara karşı direnen bir başmağdur kıyafetine bü-
rünmek derdinde.

Küçük bir çevre protestosunu berbat bir yönetimle 
dev bir krize dönüştürdü. Herhalde bununla yüzleşeme-
diği için suçlu arıyor. Hayali düşmanlara miting mey-
danlarında bağırıp çağırıyor. Krizi derinleştirerek bir 
siyasi çıkış arayışına girdiği belli.

Bu yöntemleri kullanarak tarihe hayırla yâd edilerek 
geçen kaç lider biliyorsunuz?....

Özgür Mumcu (24.06.2013, Radikal)

Dün Kenan Evren “asmayalım da besleyelim 
mi?” diye yaptıklarını savunuyordu, bugün Tayyip 
Erdoğan sokaklarda keyfi olarak insan öldüren po-
lislerine övgüler yağdırıyor:

-Destan yazdınız!
1 Haziran 2013’ten itibaren Hükümet, demok-

ratik yollarla kendini ifade etmek isteyenleri gözü-
nün yaşına bakmadan öldürülmesini “normal” bir 
işlem olarak algılıyor:

-Bana karşı gelen ölür!
Bu anlayışla toplumsal gösterilerde polisin 

katlettiği insan sayısı Ahmet Atakan ile 7’ye yük-
seldi.

AKP aldığı yüzde 50 oya karşın kendini “gü-
vende” hissetmiyor! Korkuyor! En küçük toplum-
sal gösterileri kendisini yıkacak bir “darbe” işareti 
sanıyor. 2013’ün 12 Eylül günü sormak gerekiyor, 
kendinizi “güvende” hissetmeniz için:

-Daha kaç kişi öldüreceksiniz!
Nazım Alpman (12.09.2013, Birgün)

12 Eylül faşizminin ve karanlığının üzerinden tam 
33 yıl geçti ancak toplumu tektipleştirmeyi, her türlü 
demokratik tepkiyi baskı ve zorla sindirmeyi, işkence-
yi, devlet terörünü kurumsallaştırmayı, emeği örgüt-
süzlüğe sürüklemeyi hedefleyen 12 Eylül faşist zih-
niyetinin bugün ortadan kalktığını söylemek mümkün 
görünmüyor.  

12 Eylül ile yapılmak istenen; Ortadoğu ABD em-
peryalizminin bölgesel çıkarları için yeniden şekillen-
dirilirken Türkiye’nin ileri bir karakol olarak varlığını 
sürdürmesiydi. Şimdi de AKP hükümeti emperyalist 
güçlerle beraber bölgesel bir savaşa girmek için can at-
tığını en yetkili ağızlardan açıkça ifade ediyor. 

12 Eylül ile yapılmak istenen; toplumun hakları için 
mücadele etmesinin önüne geçmekti. Şimdi de  hükü-
met en ufak bir hak arayışının, demokratik bir tepki 
karşısında, ordu da dahil olmak üzere devletin zor ay-
gıtlarını çıkarmaya, gencecik insanlarımızın ölümü pa-
hasına vazgeçmiyor. Toplumu topyekun teslim almak 
için en temel hakları ayaklar altına alan 12 Eylül darbe-
cilerine bağlı Sıkıyönetim Mahkemeleri, yine iktidara 
doğrudan bağlı, adına Özel Yetkili Mahkemeler deni-
len siyasal operasyon aygıtlarıyla varlığını sürdürüyor. 

 12 Eylül ile yapılmak istenen; tek tip, tek ses bir 
toplum yaratmaktı. Şimdi de siyasi iktidar basına yö-
nelik kuşatmasını sürdürüyor. Muhalif gazeteciler 
devletten ihale almanın peşindeki patronlarca işten 
kovuluyor, gazeteler tek manşetle çıkıyor. 4+4+4 eği-
tim sistemiyle tek tip bir nesil yetiştirilmenin adımları 
atılıyor, 12 Eylül darbecilerinin kurdurduğu YÖK, üni-
versitelerdeki tüm demokratik kanalların ve bilimsel 
düşüncenin önünü tıkıyor. AKP’nin ayrımcı, mezhep-
çi, ötekileştirici politikalarıyla farklı kimlikler, farklı 
inançlar “tekçi” bir zihniyetin baskısı altında ezilmek 
isteniyor.  

12 Eylül işçi sınıfına karşı bir sermaye saldırısıy-
dı. 12 Eylül ile “24 Ocak Kararları” olarak bilinen işçi 
düşmanı politikalar hayata geçirildi. 12 Eylül’den sonra  
“Bugüne kadar işçiler güldü, şimdi sıra bizde” diyerek 
12 Eylül’ü alkışlayan sermaye sözcülerini şimdi AKP 
iktidarı güldürüyor. İktidar, bir taraftan emeği ucuzlat-
mak için elinden geleni ardına koymuyor, bir taraftan 
da sermayeye yeni kar alanları yaratıyor. Kıdem tazmi-
natımıza göz dikiyor, özel istihdam büroları ve taşeron 
sistemiyle çalışma yaşamında tam bir kölelik düzenini 

dayatıyor. Doğamız, kentlerimiz sermayeye yağmalatı-
lıyor, eğitimden sağlığa tüm hizmetler sermaye için kar 
alanı haline getiriliyor. 

12 Eylül darbecileri, işçilerin hak alma ve arama 
bilincinin önünü keserek sermayeye hizmet etmişti. 
12 Eylül ile beraber getirilen sendikalaşmayı zorlaştı-
ran işkolu barajları, AKP hükümeti tarafından şekilsel 
değişikliklerle korunuyor. Sendikaların baraj altında 
kalması için imza atılan uluslararası sözleşmeler ve 
mahkeme kararları bile uygulanmıyor. Grev hakkını 
sınırlayan yasal düzenlemeler AKP iktidarınca aynen 
elde tutuluyor. Bu yasaları bile yok sayan fiili-hukuk 
dışı grev engelleri bizzat iktidarca uygulanıyor. AKP 
Türkiye’si, sendikal haklar alanında dünyada en kötü 
sabıkaya sahip, en baskıcı, en müdahaleci ülkelerden 
biri durumunda. 

Bugün darbenin üzerinde 33 yıl geçti. Ve büyük bir 
olasılıkla bugün, elinde binlerce insanın kanı olan fa-
şist cuntacı Kenan Evren’i göstermelik bir biçimde yar-
gılayıp, onun ve arkasındaki güçlerin yapmak istedik-
lerini büyük bir hevesle sürdürenlerin “darbe karşıtı” 
nutuklar atacağı bir gün olacaktır. Hem de gençlerimiz 
sokaklarda öldürülürken, hapishaneler muhaliflerle 
dolup taşarken, gazeteciler, sanatçılar, bilim insanları 
büyük bir baskı altındayken… Ancak bu nutuklar inan-
dırıcılığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Çünkü halk, 12 
Eylül’den beri yürütülen bir projeyi sokaklarda yırtıp 
atmıştır. Zırhlı araçların ve ateşlenen silahların gürül-
tüsü, sokaklardan yükselen eşitlik, özgürlük, kardeş-
lik, demokrasi taleplerini bastıramamaktadır. Artık 12 
Eylül ile girilen ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen 
karanlık yolun sonuna gelinmiştir. Bu halk eskisi gibi 
yönetilmek istememektedir ve yönetilemeyecektir! İşte 
12 Eylül ile hesaplaşma budur ve tiyatro oyununu an-
dıran mahkemelerde değil, her gün sokaklarda yaşan-
maktadır.     

12 Eylül darbecilerinin ilk hedeflerinden biri olan, 
kapatılan, yöneticileri ve üyeleri öldürülen, işkenceler-
den geçirilen mal varlıklarına el konan, darbenin bedel-
lerini en ağır ödeyen örgütlerden biri olan DİSK olarak 
bugün hala etkileri süren ağır mağduriyetlerimizden 
değil büyüyen umudumuzdan bahsetmenin daha isa-
betli olduğuna inanıyoruz. Çünkü bugün, bir trajedinin 
yıldönümü olarak değil, umutlu bir geleceğin ön günle-
rinden biri olarak yaşanmaktadır. 

12 Eylül Faşizminin formülü bugün de sürdürülmeye çalışılıyor

“Tek Ses, Tek Renk, Tek Tip İnsan”
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Çal…
Türkiye’yi çal, bir şey olmuyor…
Ama tencere çal…
Hapisliksin…
... Suç yeri: Balkon…
Suç aleti: Tencere…
Polis el koydu…
Suç ortağı kaşık…
Ama limanı çal…
Koruluğu çal…
Parkı çal…
Şehri çal…
Bir şey olmuyor…
Adaleti çal…
Özgürlükleri çal…
Yaşamları çal…
Devleti çal…
Ama tencere çalınca yakalanıyor-

sun…
.... Tencereler…
Onun boş kalmaması için bir ömür 

didindi, saçını ağarttı baba…
Anne mutlu gününde başında tür-

kü mırıldandı, zor günlerinde gizli 
gizli ağlarken yüzü o yanda…

Bebekler onunla büyüdüler…
O kaynadıkça vardı yuvalar… Dü-

ğünlerin zerdesi, bayramların aşuresi, 
baba ocağının en güzel kokusu…

Bu kez tencereyi, güzel günler is-
temek suçundan mahkemeye çıkardı-
lar…

.... Korkma çal…
Umuda açız bu sefer…

Bekir Coşkun  
(22.08.2013,  Cumhuriyet)

Devlete yardım yataklık
 "Örgüte yardım yataklık"ın cezasını bi-

liyoruz.
Ya devlet, yurttaşına karşı suç işleyen 

bir kirli örgüte dönüştürüldüyse?
Ona yataklığın cezası var mı?
.... Baksanıza Eskişehir'de Ali İsmail'in 

dövülerek öldürülmesi soruşturmasında tu-
tuklanan Ebubekir Harlar, (Radikal'deki ifa-
desinde) diyor ki:

"Gezi Parkı eylemleri sırasında bir po-
lis, 'Geleni yakalayın' diye bağırdı. Devletin 
polisine yardımcı olmak için gelen şahsın 
ayağına çelme taktım."

Devletin polisi ne yapmış sonra? Yer-
de yatan savunmasız çocuğu tekmeleyerek 
öldürmüş. Harlar, şimdi devlete yardım ya-
taklıktan yargılanabilir. Muhtemelen savun-
masında "Başbakan'ın çağrısına uydum" 
diyecektir.

Malum, Erdoğan, "Her şeyi devletten 
beklemeyin" diye işareti çakmıştı. O "şey"i 
ben, "şer" diye okumuştum.

Nitekim davet üzerine, sopalısı, palalı-
sı, çelmecisi, jurnalcisi, devletin iş yükünü 
azaltmak üzere işe koyuldu.

.... Eskiden, "Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir" şiarıyla yaşayanlar, nicedir 
yan duvarın ardından gelen karın gurultu-
suna aldırmadan horul horul uyuyor. Ama 
karın gurultusuna tıkalı kulaklar, tencere 
gürültüsüne dayanamıyor; hemen telefona 
koşup "sırdaş polis"i arıyor:

"Amirim, bizim üst kattaki var ya..."
.... Yeni şiarımız şu:"Komşusu tencere 

çalarken ihbar etmeyen bizden değildir."

.... Eskimo dilinde “kar”a karşılık gelen 
onlarca sözcük varmış ya; bizim sözlük de 
“muhbir vatandaş”la ilgili isim kaynar:

“Jurnalci, ihbarcı, ispiyoncu, gammaz, 
ispitçi, giziletimci, muhbir...”

Bebeleri daha ilkokulda işe alıp yara-
mazlık yapanların listesini tahtaya yazdırır-
lar.

Bu ihbarcılık virüsü ileri yaşlarda, okul-
da kopyacıyı, askerde cuntacıyı, kamuda 
sendikacıyı, televizyonda programcıyı is-
pitlemeye kadar varır; kritik davalarda gizli 
tanıklığa uzanır.

Bir araştırsanız, her çelme takanın, ça-
mur atanın, gammazın bir kuyruk acısı var-
dır.

Geçen hafta öğrendik ki, polisle birlikte 
direnişçi avına çıkan milli eğitim müfettişle-
ri, okul müdürlerini, öğretmenleri, öğrenci-
leri birbirlerini ispiyonlamaya zorluyormuş.

Korkusu çok büyüdüğünde II. Abdül-
hamid sardırmıştı bu jurnal işine... Saray'da 
kendine çalışan bir istihbarat bürosu kurdur-
muş, muhaliflerini ihbar ve takip ettirmişti.

O dönem Yıldız İstihbaratı'na ayda 3 
binden fazla jurnal gelirmiş.

Abdülhamid devrildikten sonra, aynı 
devlet, saray arşivinde biriken istihbarat fiş-
lerini kazanlarda yaktırmıştı.

Bizim muhbir arşivinden, harbi yangın 
çıkar herhalde... Elbet devletin o arşivi de 
yaktığını görürüz bir gün... 

Ama Başbakan haklı:
“Her şeyi de devletten beklemeyelim.”

Can Dündar (22.08.2013, Birgün)

Gezi terörü bir gölgeleme mi?
Geçmişten şikayetçi, gelecekten 

umudu kesmişken 2013 yılının Mayıs 
ayının son günü bir sihirli değnek gibi, 
beklemeyi kronik bir hastalığa çevir-
miş bir halk, birden bire alevlendi.

Kim, ne varsa zulasında sakladığı 
döküverdi Taksim Meydanı'nın orta 
yerine ve dalga dalga yayılıverdi ha-
reket.

Her sokak, her meydan, “her yer 
Taksim, her yer direniş” diye haykırı-
yordu.

Tam tansiyon düşecekken, her de-
fasında Başbakan akıllara durgunluk 
verecek kışkırtmalar ve hakaretlerle 
sokakları yeniden hareketlendiriyordu.

Kendi ülkesindeki ölümleri gör-
mezlikten geliyor, Suriye ve Mısır'a 

insan hakları dersleri veriyordu.
Hepimiz şaşkındık,"bir Başbakan 

ve hükümet neden halkının sokaklarda 
olması için, bu kadar inatlaşır" diye.

Üstüne üstlük seyyar satıcıları bile 
tutuklayan yargı, küfreder gibi eli so-
palı ve palalı saldırganları ödüllendiri-
yordu.

Günler geçip de büyük resme ba-
kınca, aslında hükümetin politikasının 
duygusal bir tepki olmadığını düşün-
meye başladım.

Doğu ve Güneydoğu'da “barış” 
diye yola çıkılan, çözüm diye sunulan 
politikanın iflas ettiğini gözden kaçır-
ma çabasıymış,bu yangına körükle gi-
diş .....

Tayfun Talipoğlu  
(18.08.2013, Yurt)

Yedi Canlı

Yerde ararken gökte açıveren çiçek
Renklerin döndürdü memleketin başını
Kediler sana hayran, derin kuyuların  
   suları da
Yürüdüğünde peşinde kelebekler
Bir çadır da bizim bahçeye kursan
Cihat Burak, Ruhi Su, gelip orda yatsalar
Çok sıkıldık bu kara yüzlü dünyadan
Bir delik de bizim çatıya açsan
Öpüşmek güzeldir her yerde
Zindelik saçar ruha ve bedene
İyi ki hatırlattın başkaldırı diye bir şey var
İsa’dan beri insanı güzelleştiren
Şimdi daha güzel her şey
Daha insan herkes.

Turgay Fişekçi  (Sözcükler, sayı:44)

İstanbul Valisi: Parka müdahale yok.
İzmir Valisi: Sopalılar güvenlik timidir.
Lice Kaymakamı: Birbirlerini vurdular.
Eskişehir Valisi: Arkadaşları dövdü.
Hatay Valisi: Çatıdan düştü.

Çocukları Öldürüyorsun, 
Gitmen Lazım...

Birçok katil belirlendi: Merdi-
ven, kaldırım, antre, saçak, 
çatı, balkon…              
Sen yoksun…
Günde üç kez bütün dünyaya 
demiyor musun “Esed çocuk-
ları öldürdü, bu noktada derhal 
gitmesi lazım” diye…
Eee…
... “Emri” sen verdiysen…
Öldüreni kutladıysan…
... Öldürülenlerden yana değil, 
öldürenlerden yanasın… Bu 
noktadan sonra orada oturma-
man gerekiyor… Oturamazsın.

Bekir Coşkun 
 (12.09.2013, Cumhuriyet)
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Hitler faşizminin Polonya'yı işgaliyle başlayan 
1 Eylül 1939 tarihinden sonra 6 yıl süren ve 2 Eylül 
1945'te sona eren II. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda 
54 milyon insan hayatını kaybetti. Yine milyonlarca 
insan sakat, yaralı, aç ve sefil yaşamak zorunda kaldı. 

Hitler ordularının yenilmesinden sonra, insanlığa 
büyük acılar yaşatan savaşların bir daha yaşanmaması 
dileğiyle savaşın başladığı tarih olan 1 Eylül, Dünya 
Barış Günü olarak ilan edildi.

Bugün biz dünya halkları, emekçiler olarak barış 
gününü kutlarken dünyayı yöneten güçlerin savaştan, 
kan dökmekten vazgeçmediğini görüyoruz. 

Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar 
konuşuyor! Silahlar konuştukça kadınlar, gençler, ço-
cuklar ve yoksullar başta olmak üzere bütün insanlık 
ağır bir sarsıntı yaşıyor. İşsizlik, yoksulluk, açlık, acı 
ve gözyaşı artıyor... 

Emperyalizmin hegemonya savaşının parçası ola-
rak gelişen bu saldırılar Irak, Libya ve Afganistan'dan 
sonra bugün Suriye üzerinden devam etmekte, etnik ve 
dini farklılıklar körüklenerek halklar birbirine düşman 
edilmektedir. Ülkelerin ve halkların tarihi, gelecekleri 
ve bir arada yaşama umutları yok edilmektedir. Bu da 
yetmemekte, emperyalistler kendi kışkırttıkları savaşı 
durdurmak adına doğrudan müdahaleyi tartışmaya baş-
lamışlardır. 

Maalesef AKP iktidarı da bu savaşlarda aktif bir 
taraf olmakta, bölgede mezhep eksenli çatışmaları kış-
kırtmaktadır. Akan gözyaşı ve kan iç siyasi hesaplara 
da tahvil edilmeye çalışılmaktadır. 

Kendi katliamcılarını “kahraman”, diğer tarafın 
katliamcılarını “firavun” ilan eden Başbakan “Her fi-
ravunun bir Musa’sı vardır” diye tehditkar bir dille 
konuşmaktadır. Ancak aynı AKP’nin Suriye’ye yöne-
lik emperyalist bir saldırı için lobi yapması iktidarın 
Musa’sının ABD ve diğer emperyalist güçler olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Bizler  AKP’nin “Musa” dediklerinin gerçek yüzü-
nü yakından tanıyoruz. 

Ortadoğu’daki bu çatışma ve savaşlardan en çok 
ABD kârlı çıktı. Amerika 2010 yılında 21.4 milyar 
dolar olan silah satışını 2011'de üçe katlayarak 66.3 
milyar dolara çıkardı. AKP’nin desteklediği ve katıl-
mak için tezkere hazırladığı Irak savaşında milyonlarca 
insan ölürken emperyalist petrol tekelleri kârlarına kâr 
kattı. “2013 Yatırım Programı”na göre 80 milyon dola-
ra 6 adet fen lisesi yapılabiliyor; yani, silaha harcanan 
66 milyar dolarla 5 bini aşkın fen lisesi yapılabilirdi. 
Ankara İstanbul arası 450 km.’lik hızlı tren hattının 
maliyetinin 8 milyar 200 milyon TL, 96 bin öğrenci 
barındıran bir yurdun 4 milyar 637 milyon TL, 2.300 
km.’lik duble yol maliyetinin 6 milyar 248 milyon TL, 
298 adet afete dayanıklı evin 11 milyon 430 bin TL ma-
liyeti olduğu düşünülürse, Ortadoğu’da silaha ayrılan 
parayla kaç kilometrelik demiryolu ve otoban, kaç bin 
öğrenciyi barındıracak kaç yurt, afete dayanıklı kaç bin 
tane ev yapılabileceğini siz düşünün.

AKP’nin aktif olarak desteklediği Afganistan’da 
NATO’nun askeri varlığı kalıcılaşırken halkın payına 
yoksulluk ve ölüm düşüyor. 

 Libya’da önce “NATO’nun ne işi var” deyip sonra 
hevesle NATO saldırısına taşeronluk yapan yine iktidar 
değil miydi? 

Şimdi aynı plan Suriye’de sahneye konuluyor. Suri-
ye halkının kaderi Suriye halklarının elinden alınmaya 
çalışılıyor. AKP ise, emperyalist müdahalenin taşeron-
luğuna soyunup, içerde kendi halkına kan kustururken, 
Suriye için demokrasi nutukları çekmeye devam edi-
yor.  

AKP’nin hevesle yaptığı taşeronluk sonucunda Tür-
kiye, sokaklarında yabancı uyruklu eli silahlı grupların, 
ajanların, gizli servislerin, emperyalizmin özel kuvvet 
olarak kullandığı çapulcu sürülerinin cirit attığı bir ülke 
haline geldi. 

Türkiye’den sınırı geçen “cihatçı” militanların, böl-
gedeki kardeşlerimize yönelik katliamları defalarca 
görüntülendi ancak iktidar çoğunluğu başka ülkelerden 
toplanan bu katiller sürüsüne “Suriye’nin has evlatları” 
demekten vazgeçmedi. Aksine desteğini daha açık ver-
meye başladı. 

Bu taşeronluk sonucunda başta Reyhanlı olmak 
üzere bölgede yüzün üzerinde insanımız öldü. Ortado-
ğu iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla kaosa 
sürüklenirken, Türkiye de bu kaosun parçası büyük acı-
larla yüz yüze kaldı.  

Şimdi AKP hevesle daha büyük acılar yaratmaktan 
çekinmeden bu kaosu büyütmek istiyor. Emperyalistle-
ri Suriye’ye müdahaleye çağırıyor. 

1 yıl önce Tahrir’de konuşacağını, Gazze’ye gide-
ceğini, Şam’da namaz kılacağını, Somali’de fatihlik 
rolü oynayacağını, Musul-Kerkük petrollerinden pay 
alacağını iddia eden AKP, dış siyaseti bataklığa sağla-
nınca bir taraftan kendi durumunu “değerli yalnızlık” 
olarak açıklamaya çalışıyor; bir taraftan da savaş kış-
kırtıcılığında daha gözü kara hale geliyor. 

Türkiye’de bir barış süreci yürüttüğünü iddia eden 
AKP, Türkiye’deki Kürtlerin  akrabalarını çocuk-kadın 
demeden katleden El Kaidecileri, cihatçıları silahlan-
dırmaktan çekinmiyor. Rojava’daki, Lazkiye’deki kat-
liamları karşısında sesini çıkarmıyor.

Kürt sorununun barışçı çözümü adına hiçbir de-
mokratik adımı atmazken, 12 Eylül’den miras seçim 

barajlarını savunurken, özel yetkili mahkemelerle hal-
kın seçtiği insanları hapishanelerde tutarken, bu süreçte 
kendini eleştiren herkesi “savaş yanlısı” olarak damga-
lamaktan da geri durmuyor. 

Gezi isyanında, ele ele veren halkların Lice’de öl-
dürülen gence sahip çıkmasını bile “Kürt sorununun 
çözümüne yönelik sabotaj” olarak değerlendirebiliyor. 

Tüm bu yaşananlar bizler, emekçiler açısından dışı-
mızda olan ve biten, müdahale edemeyeceğimiz ve bizi 
etkilemeyecek gelişmeler değildir. 

Biz emekçiler bu savaşları durdurmalıyız çünkü sa-
vaşlarda emekçiler ölür. Biz ölürüz; onlar Reyhanlı’da 
olduğu gibi bir uçağa doluşarak efendilerine hesap 
vermeye giderler. Biz ölürüz; onlar öldüğümüz çu-
kurun üzerinde yeni savaş yeminleri eder. Bağdat’ta, 
Beyrut’ta, Hama’da, Lazkiye’de Rojava’da, Kahire’de, 
Roboski’de biz ölürüz; onlar kazanır. 

Emek savaşı durdurmalıdır çünkü savaş emeği et-
nik ve mezhepsel olarak böler. Savaşlarda biz öldükçe, 
bizi yönetenler ölü bedenlerimizi düşmanlık yaratmak 
için kullanılır. Bilirler ki biz etnik olarak, mezhepsel 
olarak bölünürsek, birbirimize düşersek bizi daha iyi 
sömürürler, daha kolay kandırırlar. Biz ölürüz; onlar 
kazanır.  

Emek savaşı durdurmalıdır çünkü savaşlarda pat-
ronlar, tüccarlar kazanır. Onlar silah satar, onlar bomba 
satar, onlar can satar. Onların karları, onların rantları 
katlanır. Emekçiler olarak hakkımızı istediğimizde, 
üzerimize panzerlerini sürmek, gaz bombalarını yağ-
dırmak, demokratik hakları askıya almak için savaşı 
gerekçe gösterirler. Biz ölürüz; onlar kazanır. 

Emek savaşı durdurmalıdır çünkü savaşlarda pom-
palanan milliyetçiliğin ve mezhepçiliğin gölgesinde 
emeğe karşı bir savaş yürütülmektedir. Bugün Suri-
ye’deki zulümden bahseden iktidar taşeron çalışmayı 
yaygınlaştırmak, ülkeyi taşeron cumhuriyetine çevir-
mek istemektedir. Kıdem tazminatımızı gasp etmek is-
temektedir. Özel istihdam bürolarıyla bizleri istedikleri 
gibi kullanıp atmak istemektedir. Bunun adını doğru 
koymak gerekmektedir: Bu işçi sınıfına, emeğe karşı 
bir savaştır. 

Bu nedenle ülkede, bölgede ve dünyada tüm savaş-
ları durduracak olan, durdurması gereken biziz. Biz 
emekçiler savaşın en büyük mağdurları olarak, ikti-
dardan ve sermayeden barış da, özgürlük de, eşitlik de 
beklenmeyeceğinin farkındayız.

Biz barışı da; özgürlükleri de, haklarımızı da söke 
söke alacağız. 

Barış çığlığını, dünya halklarının kardeşliği özlemi-
ni tüm ülkeye yayacağız. 

ABD taşeronluğuna soyunanlardan hesap soraca-
ğız.

Ülkemizi silahlı çetelerin üssü haline getirenlerin 
oyununu bozacağız.  

Acının ve vahşetin değil türkülerin, halayların, ho-
ronların birleştirdiği bir ülkeyi inşa edeceğiz; barışın 
hüküm sürdüğü bir ülkeyi dişimizle, tırnağımızla, alın-
terimizle, yüreğimizle inşa edeceğiz. 

Kardeşliğin dünyasını birlikte kuracağız! 

Kardeşliğin Dünyası Emekle, Mücadeleyle Kurulacak!

Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü 
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Brezilya’da sendikalar taşeron  
yasasını protesto etti

Brezilya’lı sendikalar, çalışma koşullarını daha da gü-
vencesiz hale getirecek olan 4330 sayılı yasayı protesto 
etti. 6 Ağustos günü neredeyse tüm sektörlerden sendi-
kalar, ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlediler. 
Brezilya’da finansal sermayenin kalbi olan Sao Paulo’da 
3 000’den fazla işçi, işveren federasyonu olan FIESP bi-
nasının önünde toplandı. 

Daha önce işçiler, işverenler ve hükümet yekilileri ara-
sında, taşeron çalışmayla ilgili düzenlemelere yapılacak 
ekler konusundaki görüşmeler 5 Ağustos’da herhangi bir 
anlaşmaya varılmadan sonuçlanmıştı. Sendika temsilcile-
rinin, işçi haklarını koruyacak bazı hükümler eklenmesi 
yönündeki önerileri, işverenlerin direnciyle karşılaşmıştı. 

Irak’da sendikalar milletvekillerinin 
yüksek emeklilik maaşlarını protesto etti

Irak’da milletvekillerinin, parlamentoda bir dönem 
bile yer alsalar kendilerine çok yüksek emeklilik maaş-
ları verilmesini sağlayacak olan yasa değişikliğine tep-
ki gösteren binlerce Irak’lı sokaklara döküldü. Yapılan 
düzenlemeyle Irak’da milletvekilleri, parlamentoda bir 
dönem görev yaptıktan, tam maaşlarının yüzde 80’i ora-
nında emeklilik maaşının yanı sıra güvenlik tahsisi ala-
caklar ve diplomatik pasaportlarını da kullanmaya devam 
edebilecekler. Sendikaların önderliğinde binlerce kişi, bu 
yasa önerisini protesto etmek amacıyla başta Bağdat ol-
mak üzere, Basra, Hilla, Necef, Nasıriye ve Kerkük’ün de 
aralarında bulunduğu pek çok şehirde sokaklara döküldü. 
Özellikle Bağdat’da polis göstericilere izin vermezken, 
köprüleri kapatmak ve şehrin önemli meydanlarına polis 
ve askeri birlikleri yerleştirmek gibi aşırı önlemler aldı. 

Güney Afrika’da altın madencileri 
greve çıktı

Ulusal Maden İşçileri Sendikası (NUM) Güney 
Afrika’da altın madeni sektöründe 3 Eylül’de süresiz grev 
başlattı. Grevci işçiler işverenlerin önerdiği çok düşük 
ücreti reddediyor ve insana yakışır bir ücret artışı talep 
ediyorlar. 

İşverenler ayda ancak 30 avroyu bulan, yüzde 6,5 
düzeyinde bir artış önerdiler. NUM bunu kölelik ücreti 
olarak nitelendirerek, reddetti. NUM yerüstünde ve açık 
maden işletmelerindeki madenciler için 230 avro, yeral-
tı madencileri için ise 300 avro istiyor. Bu ise sırasıyla 
yüzde 49 ve yüzde 60 oranında bir artış anlamına geliyor.  
NUM’un ülke çapında bir eyleme girişmesinin nedeni, 
sektördeki işverenlerin altın madeni endüstrisindeki çalış-
ma koşullarını değiştirme konusundaki kibirli tutumudur. 
NUM sözcüsü Leşiba Seşoka: “Sektörün dümenini elinde 
tutanlar kendilerini sürekli ödüllendiriyorlar. Gold Fields 
şirketinin tepe yönetisi geçen yıl 4,5 milyon avro aldı.”

Ulusal Maden İşçileri Sendikası NUM bu konuda 
yaptığı basın açıklamasında: “Maden işçileri grev eyle-
mini talepleri karşılanana kadar sürdürecekler. Sendika 
işverenlerin yüzde 6,5 düzeyindeki teklifte direten kibirli 
tavrını gözledi. NUM ise insana yakışır bir ücret talebinde 
kararlıdır. Bu durumda, Carletonville ve Gauteng sokak-
ları hareketlenecek.”

İtalya FIAT’da FIOM sendikasının  
hukuk zaferi

İtalya’da FIAT fabrikalarında en büyük sendika olma-
sına rağmen, FIAT yönetimi, toplu sözleşmeyi imzalama-
dığı için FIOM’un temsilci atamasına izin vermiyordu. 
İtalya’da yasalar işçilerin çoğunluğunu temsil etmeyen 
sendikaların, toplu sözleşmeyi imzalamadıkları takdirde  
işyeri temsilcisi atamasına izin vermiyor ancak FIAT bu 
yasayı suistimal ederek işçilerin çoğunluğunu temsil ettiği 
halde FIOM’un temsilci atamasına izin vermiyordu.

 Ancak yerel mahkemenin daha önce verdiği, sendika-
ların toplu sözleşmeyi imzalayıp imzalamama temelinde 
ayrımcılığa uğrayamayacağı yönündeki kararını, üst mah-
kemenin 3 Eylül’de onaylamasının ardından, FIAT yöne-
timi sendikaya bir mektup yazarak işyerinde bir temsilci 
atamalarını istedi. 

Mısır’da Suez Çelik işçileri greve gitti
Suez Çelik fabrikasında Şubat 2012’de toplu sözleş-

menin imzalanması sürecinde, işten atmalar, tutuklamalar 
ve şiddet uygulanmasıyla bir dizi uyuşmazlık yaşanmış-
tı. 12 Ağustos’ta işveren 12 işçiyi işten attı ve haklarında 
polise şikâyette bulundu. Ardından üç işçi liderinin daha 
tutuklanmasıyla uyuşmazlık tırmandı, işçileri işbaşı yap-
maya zorlamak için üzerlerine asker ve kiralık tetikçiler 
sürüldü. İşveren bir toplantı düzenleyerek işten attığı on 
beş işçinin işten ayrılması konusunda bütün işçilere göz-
dağı verdi.

İşyerindeki gerginliği azaltmak için, IndustriALL, Mı-
sır Demokratik İşçi Kongresi (EDLC) ve Mısır Bağımsız 
Sendikalar Federasyonu (EFITU) ile birlikte, Çalışma Ba-
kanı Kamal Abu Aita’dan grevci işçilere yönelik şiddete 
son verilmesi için harekete geçmesini istedi. Konu Sanayi 
Bakanı dahil birkaç başka bakanla da görüşüldü.

Tutuklu işçilerin salıverilmesinden ve Süveyş valisi-
nin de katıldığı bir müzakere sürecinden sonra, altı işçi 
bütün tazminat haklarını alarak işten ayrılmayı kabul etti. 
Diğer dokuz işçi ise hâlâ işe iade edilmek istiyor.

Tunus sendikaları siyasi cinayete 
karşı genel greve gitti

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), muhalefet lide-
ri Mohammed Brahmi’nin öldürülmesini protesto etmek 
üzere genel greve giderek hükümetin istifasını istedi. 
Brahmi’nin öldürülmesi Tunus’da son altı ay içinde ya-
şanan ikinci siyasi cinayet oluyor. Önde gelen muhalefet 
lideri Muhammed Brahmi’nin vurularak öldürülmesi ne-
deniyle, 26 Temmuz Tunus için ulusal yas günüydü. Brah-
mi Halk Hareketi’nin genel koordinatörü, Ulusal Kurucu 
Meclis’in üyesi ve Halk Cephesi koalisyonun önde gelen 
bir simasıydı. İktidardaki Ennahda partisini de sözünü 
esirgemeden eleştirmesiyle tanınıyordu.

25 Temmuz’da Brahmi başkent Tunus yakınlarında 
sokakta giderken kimliği bilinmeyen motosikletli bir te-
tikçi tarafından vuruldu. 58 yaşındaki Brahmi, muhalif 
Halk Cephesi’nin bu yıl vurularak öldürülen ikinci lideri 
oluyor. Ulusal sendikal merkez UGTT, ülkedeki genel du-
rumu değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıy-
la, bütün ulusal diyalog toplantılarının ve girişimlerinin 
askıya alınması çağrısı yaptı.

7 Ekim Güvencesiz Çalışmaya Karşı Küresel Eylem Günü
7 Ekim Dünya İnsan Onuruna Yakışır Çalışma Günü 

kapsamında, IndustriALL Küresel Sendikası, tüm dün-
yadaki üyelerini Güvencesiz Çalışmayı Durdurun kam-
panyası etrafında eylemler düzenlemeye çağırdı. 

IndustriALL’un eylem çağrısını yaptığı açıklamasın-
da, “Dünyanın dört bir yanında IndustriALL üyesi sen-
dikalar, güvencesiz çalışmanın yayılmasına karşı mü-
cadelenin en ön saflarında yer alıyorlar., şirketler tam 
zamanlı çalışan işgücünü, geçici, yarı zamanlı çalışan 
işçilerle veya özel istihdam büroları ile değiştirmeye ça-
lışıyorlar. Hükümetler ise şirketlerin güvencesiz çalışma 
biçimleri ile çalışan işçileri istihdam etmesini kolaylaştı-
ran düzenlemeler yapıyorlar. 

Bu nedenle IndustriALL’un Güvencesiz Çalışma-

yı Durdurun kampanyasına tüm üyelerinin katılması, 
küresel düzeyde süren kampanya ile ulusal düzeyde 
süren mücadeleleri bağlayacaktır ve üyelerinin kitlesel 
eylemleri, IndustriALL’un ILO, OECD, IMF gibi küresel 
kurumlarla ve çokuluslu şirketlere karşı takındığı tutumu 
güçlendirecektir” denildi. 

Kampanyanın temel talepleri ise,
• İşçileri ve haklarını yıkımdan koruyan yasalar çıka-

rılsın
• Güvencesiz çalışmayı yasaklayan ya da bu tür 

çalışmaya belirli sınırlar getiren toplu sözleşmeler 
yaygınlaştırılsın 

• Bütün işçilerin sendikal hakları uygulansın ve saygı 
görsün
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Kıdem Tazminatının fona devri ile 
Neler olacak? Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102. Ulus-

lararası Çalışma Konferansı (UÇK) Haziran ayı içinde 
Cenevre’de toplandı. Türkiye’nin gündemi Haziran ayı 
boyunda Gezi direnişi ile dopdolu olduğu için ILO’nun 
bu önemli toplantısı gündeme pek gelmedi. Ancak 102. 
UÇK Türkiye’nin sendikal hak ve özgürlükler sicili açı-
sından son derece önemliydi.

Emek, sermaye ve hükümet temsilcilerine dayalı üç 
taraflı bir yapı olan ILO’nun temel işlevi çalışma yaşa-
mına dair asgari uluslararası standartlar belirmek (bun-
lara sözleşme ve tavsiye kararı deniyor) ve bu standart-
ların uygulanmasını denetlemek. Uluslararası Çalışma 
Konferansı ILO’nun yasama organı niteliğinde. 

... Konferans öncesinde Uzmanlar Komitesi üye ül-
kelerin ILO sözleşmelerini uygulamalarını inceleyen 
bir rapor hazırlıyor ve bu rapor Konferansa sunuluyor. 
Konferans aşamasında ise denetim işlevini Uzmanlar 
Komitesi raporunu üzerinden Sözleşme ve Tavsiyelerin 
Uygulanması Komitesi (Aplikasyon Komitesi) yerine 
getiriyor.

... Komite genellikle 25 civarında olan bir grup 
ülkeyi gündeme alır ve bu ülkelerdeki durumu ayrın-
tıları ile inceler. Aplikasyon Komitesi’nin gündemine 
alınmak bir ülkede sendikal hak ihlallerinin vahameti 
göstermesi açısından önemli bir gösterge. Gündeme 
alınmak kötü sicilli ülkeler arasında yer almak demek.

2013’te 102. UÇK’da şu ülkeler gündeme alındı: 
Bangladeş, Belarus, Kamboçya, Kanada, Çad, Domi-
nik Cumhuriyeti, Mısır, Fiji, Yunanistan, Guatemala, 
Honduras, İran, Kenya, Kore, Malezya, Moritanya, 
Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Senegal, İspan-
ya, Svaziland, Türkiye, Özbekistan ve Zimbabwe. 25 
Ülkede önemli hak ihlalleri gören Komite, gündeme 
aldığı İzlanda’da ise kayda değer ilerlemeler olduğunu 
saptadı.

...  Türkiye 2010 Anayasa değişikliği ve sendikal ya-
salarda yapılan değişikliklere rağmen (4688 sayılı yasa-
da yapılan değişiklikler ve 6356 sayılı yeni yasa) bu yıl 
da ILO’nun en kötüleri arasında yer almıştır. ILO, iddia 
edilenin aksine yapılan değişiklikleri kayda değer bir 
ilerleme olarak görmemiştir. Yapılan makyaj düzenle-
meler, Türkiye’nin sendikal haklar açısından en kötü 25 
arasında yer almasını engelleyememiştir.

ILO makyaja kanmadı 
Aziz Çelik (06.07.2013, Birgün)Basından

1-  Kıdem tazminatı fona devredilerek, üc-
retimizin ödenmemiş kısmı üzerinde tasarruf 
yetkisi, bireysel hesaplar üzerinden özel emek-
lilik fonlarına ya da kamunun insiyatifine terk 
edilmekte, hakkımız başkalarının ellerine terk 
edilmekte, işyerlerimiz ile kurduğumuz süreklilik 
ilişkisi ise yok edilmektedir. 

2-  Bundan sonraki nesillere devredilen bir 
hak olan kazanılmış haklarımız, sadece daha ön-
ceki dönemle sınırlı tutulmakta, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin, çalışma hayatında kalacağımız 
diğer yıllara dair haklarımız yok sayılmaktadır. 

3-  İşverenlerin fona ödediği primlerinin bir 
kısmı işsizlik fonundan karşılanacak böylelikle 
kendi kıdem tazminatımızın primlerinin bir kıs-
mını kendimiz ödemiş olacağız.

4- Kıdem tazminatından başka işten çıkartıl-
ma dahil emeklilik öncesi yararlanma olanakları-
nız sınırlandırılacak. 

5-  Kıdem tazminatı ödeme miktarı ciddi 
oranlarda (1/3 oranına kadar) düşecektir.

6-  Kayıtdışı çalışanların bu fondan fayda-
lanma şansı olmayacaktır.

7-  Türkiye’de fon demek, hükümetlerin hal-
kın birikimlerini yağmalaması demektir. Zorunlu 
Tasarrufu Teşvik Fonu, Konut Edindirme Yardımı 
Hesapları, İşsizlik Fonu. Bu fonların hepsi kamu 
tarafından yağmalanmış/yağmalanmaktadır.

8-  Fon ile kıdemli, iyi ücret alan ya da sen-
dikalı olan işçi için koruma mekanizmaları zayıf-
layacak, ortalamada ücretler düşecektir. 

9-  Toplu sözleşmeler ile daha yüksek oran-
larda kıdem tazminatından faydalanma hakkı or-
tadan kalkacaktır. 

... ODTÜ ve iki mahalleden geçen yolun, ODTÜ 
Koruma Amaçlı İmar Planı henüz onaylanmamışken 
inşaatına başlanmasının; üniversitelilerin ve mahallele-
rin itirazlarının tamamen göz ardı edilmesinin; bu yola 
karşı çıkan üniversitelilere ve mahallelilere “düşman 
kuvvetleri” muamelesi yapılmasının hukuk ile, demok-
rasi ile bağdaşır herhangi bir yanı bulunmamaktadır. 

Halkın istemediği bir yolun, halka şiddet uygulaya-
rak inşa edilmeye çalışan zihniyet, Gezi Parkı sürecin-
deki tutumunu Ankara’da sahnelemekten hiç çekinme-
mektedir. Sadece polis şiddeti değil, kara propaganda 
yöntemleri de aynen devreye sokulmaktadır. ODTÜ’de 
başörtüsü ile hiçbir ilgisi olmayan bir tartışmanın çar-
pıtılması, Haziran ayında yaşandığı ileri sürülen ve gö-
rüntüleri basına verilecek denip aylardır verilemeyen 
“türbanlılara saldırdılar” yalanını hatırlatmaktadır. ... 
İktidar ve yandaşları konuyu “türbanlı-türbansız” iki-
lemine sıkıştırarak toplumu tehlikeli bir biçimde saflaş-
tırmaktan çekinmemekte, bu şekilde antidemokratik ve 
hukuk dışı uygulamalarının üstünü örtmeye çalışmak-
tadır. 

Benzer bir gerilim Ankara’nın Mamak İlçesi Tuz-
luçayır Mahallesi’nde de yaşanmaktadır. Burada da 
halkın inançları ve talepleri görmezden gelinerek bir 
dinsel projenin temeli atılmış, buna karşı çıkanlara da 
oldukça vahşi şiddet uygulanmaktan kaçınılmamıştır. 
Bir asimilasyon politikasının ürünü olarak, cemaati 
olmayacağı anlaşılan ve halkın tepkisi çeken bir ortak 
ibadethane projesini (cami-cemevi), halkı gaz bomba-
larına boğarak, evlerin, dükkanların camlarını kırarak, 
onlarca insanın yaralanmasına yol açarak inşa etmeye 
çalışmak hangi inanç sistemine uygun bir davranıştır? 
Bu ancak ve ancak inançların politika malzemesi, şid-
detin gerekçesi olarak kullanılmasının bir yansımasıdır 
ve inançlara yapılan en büyük saldırıdır. ... İktidarın 
bu ayrımcı, dışlayıcı, baskıcı, otoriter politikalarına 
karşı tüm halkın omuz omuza mücadelesi büyüyerek 
sürecektir. DİSK, polis-iktidar şiddetine karşı hakların 
özgürce kullanılabildiği demokratik bir ülke için, bu ül-
kenin tüm emekçilerinin birliği ve kardeşliği için mü-
cadele etmeye devam edecektir. 

DİSK: “İktidarın ayrımcı, asimilasyoncu, dışlayıcı, baskıcı, otoriter politikaları  
sökmeyecek, halkın birleşik mücadelesi kazanacaktır!”

Hükümetin meşhur torba yasaları yine gündeme 
oturdu. Demokratik ülkelerde pek fazla bilinmeyen bu 
torba yasa uygulamaları ile siyasi iktidarın şapkadan ne 
tavşanlar çıkardığını çok iyi bilen metal işçileri olarak, 
TMMOB’nin işini bitirmek adına gece yarısı yangından 
mal kaçırırcasına yaptığı yeni düzenlemeyi şiddetle kı-
nıyoruz.

Torba yasaya son anda eklenen söz konusu düzen-
lemeyle imar planlarına yönelik harita, plan ve projelerde 
TMMOB’nin vize yetkisi dolayısıyla fenni denetim kaldı-
rılıyor. Mühendis ve mimarlar devre dışı bırakılarak, her 
şeye iktidarın karar vereceği bir düzenlemeye geçiliyor.

Böylece hükümet bir taşla iki kuş değil, tam anlamıy-
la kuş katliamı gerçekleştiriyor. Rant furyasıyla yandaş 
firmalara kapılar sonuna kadar açılıyor. Taksim Gezi 
Parkı’na sahip çıkan TMMOB’ni bir türlü sindiremediği 
için yetki ve gelirleri kısıtlanarak cezalandırılıyor, sanki 
halka iyilik yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılıyor ve 
böylece kendisi gibi düşünmeyen herkese aba altından 
sopa gösterilmiş oluyor. Son olarak da vatandaşın cebi-
ne bir kez daha el atılıyor.

Ücretsiz değiştirilmesi gereken ehliyetlerin yenilen-
mesi adı altında 101 TL gibi fahiş bir rakamı belirledi-
ğinde tepkiyle karşılaşınca maliyete göre yeniden de-
ğerlendireceğiz deyip rakamı 15 TL’ye çekmek zorunda 
kalan bir zihniyetin bundan böyle TMMOB’den aldığı 
yetkiyi nasıl kullanacağını düşünmek bile istemiyoruz.

Ne yazık ki bu hükümetin 10 yıllık yönetimi boyun-
ca “cezalandırmak” esas yöntemi haline gelmiştir. Başta 
benzinde ülkemizi dünya birinciliğine taşıyan vergiler 
ve vergi cezaları olmak üzere, giderek sinsileşen ve bir 
talana hatta soyguna dönüşen trafik cezaları, zorunlu 
olduğu için kimsenin kaçamadığı trafik sigortaları, işine 
gelmeyenleri faşizan bir şekilde susturmak adına çeşitli 
uydurma isimlerle açılan ceza davaları, ev baskınları, 
gözaltılar, tutuklamalar.

... Gencecik insanlar halkın gözleri önünde kurşunla-
nıyor, sokak aralarında sopalarla dövülerek haince kat-
lediliyor ve ne fail ne şüpheli kimse bulunamıyorsa kim-
se bu ülkede demokrasiden söz etmesin. Ayrıca kimse 
de darbe korkusu salarak yaptıklarına kılıf hazırlamasın. 
Çünkü demokrasinin olmadığı yerde darbeye zaten ihti-

yaç yoktur. Darbecilerin iktidarda olduğu yerde ise dar-
beye hiç mi hiç gerek yoktur.

Nitekim 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bile sustura-
madığı TMMOB, bugün susması için elindeki yetkiler alı-
narak sindirilmeye çalışılıyorsa ve sokak ortasında hun-
harca öldürülen pırıl pırıl geçlerimizin birinin bile katilleri 
bulunamıyor veya yargı önün çıkartılamıyorsa, eli satırlı 
insanlar cezalandırılamıyorsa bu ülkede halkın korktuğu 
tek güç bu iktidardır. 

Bu iktidarın ise en büyük korkusu demokrasidir.
Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak haklı, 

yasal ve demokratik haklarını kullanan insanların öldü-
rülmediği, kör edilmediği, gaz yemediği, kimyasal zehir 
katılmış sularla ıslatılmadığı, yasadışı gözaltı, tutukla-
ma ve soruşturmalara uğramadığı ve anayasal olarak 
kurulmuş kurumların yasa dışı yönetmelerle ellerinden 
yetkilerinin alınıp susturulmaya çalışılmadığı gerçekten 
demokratik bir ülke istiyoruz.

Demokrasiden Korkup Torbaya Sığınmak… Basın açıklamalarımızdan
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Ekmeğinin peşinde olan 
147 can artık yok!

İşçi ölümleri içinde çocuk işçi ölümleri de önem-
li bir pay oluşturuyor. Sermaye ucuz emek gücü ih-
tiyacını tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe 
kadınların yanı sıra büyük oranda çocuk işçilerden 
karşılıyor. 

Güvencesiz, esnek, düşük ücretli çalışma çocuk 
işçilerin çok daha fazla ezilmesine sebep oluyor. 

Çalışma Bakanlığı gizliyor olsa da, ülkemizde 
her ay çocuklar çalışırken hayatlarını kaybediyorlar. 
Ağustos ayında İstanbul İşçi sağlığı İş Güvenliği 
Meclisi’nin tespit edebildiği; çalışırken ya da iş yo-
lunda en az 19 çocuk işçi hayatını kaybetti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu onları birer rakam gibi 
saymakla yetiniyor, oysa onlar SGK’nın yaptığı ra-
kamsal verilerin aksine; birer anne ve babaya sahip 
olan, umutları ve hayalleri olan yani birer isme sa-
hip olan çocuklarımızdı onlar;

Mevsimlik tarım işçileri olan Esma Bağcı (9) ve 
Şifa Bağcı (7), Rabia Cirik (17) ve Ayşe Cirik (16) 
İbrahim Yavuz (17), Hüseyin Çelik( 12), Yasin Çe-
lik (6) çoban olan Ş.Ü. ( 17), Muratcan Turan (15) 
damacana su servisi işçisi, Ferhat İridağ (16) ma-
den işçisi, Volkan Özpamuk (17), Mahir Aytaç  (16 ) 
berber çırağı, Gökhan Kayalıoğlu (16) gübre toptan-
cısında işçi, Deniz Esen  (16) Kentpark AVM işçisi, 
Bayram Süzel (17) berber çırağı,  Mustafa Tomay  
(15) halk pazarında işçi, Abdülkerim Karadöl  (16) 
metal işçisi, İbrahim Kara (17) İnşaat işçisi…

Adına “ iş kazası” denilen iş cinayetleri durmak 
durdurulmak bilmiyor. 6331 sayılı kanunun derman 
olacağı yalanını ne yazık ki bu ülkenin işçileri can-
larıyla ortaya çıkarıyorlar.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin 
emek ve meslek örgütleri ile basından takip ede-
bildiği en az 147 işçi ölümü gerçekleşti. Özellikle 
mevsimlik tarım işçileri iş cinayetlerinde hayatlarını 
kaybettiler. Yine güvencesiz esnek çalışma koşulla-
rında inşaat sektöründe en az 26 işçi hayatını kay-
betti.  Taşımacılık sektöründe günde 18 -20 saate 
varan insanlık dışı  çalışma koşullarında çalışan 14 
işçi hayatını kaybetti. Ekonomide görünmez kılınan  
15 ev işçisi kadın hayatını kaybetti.

Tarım, ticaret, gıda, maden, iletişim, metal ve 
inşaat sektörlerinde çalışan en az 19 çocuk iş cina-
yetleri sonucu hayatını kaybetti.

Yaşam ve çalışma koşullarımızın durumunu ta-
kip eden herkes bilir ki, ölümler kaza sonucu ger-

çekleşmiyor. Alınabilecek basit önlemler ile ölüm-
ler sakat kalmalar engellenebilir. Oysa sermayenin 
daha fazla kar elde etme hırsı, maliyetlerden kaçma 
çabası çalışma alanlarımızda ölümlere davetiye çı-
karıyor. Alınan önemler ya hiç alınmıyor ya da gös-
termelik kalıyor. Devletin denetim mekanizması ve 
adalet sistemi de aynı şekilde göstermelik bir halde.

Mevcut yasalar ve uygulamalar sermayeye  söz-
leşme yaptıkları işçilerin sadece iş güçlerine el koy-
ma hakkı vermiyor. Onlar aynı zamanda biz işçilerin 
yaşamlarına ve geleceklerine da sahipleri oluyorlar. 

Zaman işimize, emeğimize ve geleceğimize 
sahip çıkma zamanıdır. İş cinayetlerinin takipçisi 
olmak yalnızca mağdur ailelerin değil hepimizin 
görevi…Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına he-
pimizin ihtiyacı var, beraberce talep etmek için daha 
kaç kişi ölmemiz gerekiyor? 

(İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nden 
yararlanılmıştır)

Mehmet Akkaya, (15.08.2013, Aydınlık)

AKP döneminde

İşçi sınıfı neler kaybetti? 
- ... Esnek çalışmanın bütün biçimlerini İş Yasası’na soktular.
- Özel İstihdam Büroları açılmasına izin verdiler.
- İşçi sayısı 30’un altındaki işyerlerinde, iş güvencesini yasakladılar.
- “Toplum Yararına Çalışma Programı” adıyla, İŞKUR aracılığıyla 

gönderilen işçilerin, yandaş işveren tarafından 6 ay boyunca asgari 
ücretle sömürülmesini sağladılar.

- 4-C uygulamasını yaygınlaştırdılar. On binlerce işçi sendikalaş-
ma, toplusözleşme yapabilme ve süresiz işçilik hakkını kaybetti.

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü kapattılar. İşçilerin gönde-
rildiği İl Özel İdareleri taşeronlarca ele geçirildi, eski Köy Hizmetleri 
işçileri başka kurumlara sürüldü.

- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 103 bölge şefliğini kapattılar. 7 
binden fazla taşeron işçisi de iş olanağını kaybetti.

- On binlece belediye işçisi, sendika, toplusözleşme ve daimi iş-
çilik hakları gasp edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sürüldü.

- “Denetimli Serbestlik” adıyla serbest bırakılan 28 bin mahkûmun, 
hiç para ödenmeden, yemek ve yol parası verilmeden, gönderildik-
leri işveren tarafından, cezalarının kalan sürelerinde azgınca sömü-
rülmesini sağladılar.

- “Ek Ücretliler” adıyla, İş Kanunu’nun işletilmediği güvencesiz is-
tihdam biçimini, belediyelerde başlattılar.

- “Serbest Bölge” sayısını 19’a, devletin bile giremediği bu cehen-
nemlerdeki işçi sayısını 52 bine çıkardılar.

- İşçilerin parasıyla ve özel yasayla kurulan SSK’yı gasp ettiler. 
İşçiye parasız ilaç veren SSK eczanelerini kapattılar. Muayeneden, 
tedaviden ve ilaçtan katkı payı alınmaya başlandı.

- Çoğu yabancılara ait olan bireysel emeklilik şirketlerine, pirim 
başına yüzde 25 destek olmaya başladılar.

- İşsizlik Fonu’nu yağmalama kanunu çıkarıldı, Fon yağmalanıyor.
- Yüzlerce kamu kurumunu sattılar. Kamu ve özel sektör yabancı-

ların eline geçti. Yüz binlerce işçi işini kaybetti.
- Taşeron sistemini bütün kurumlara yaydılar. Taşeron işçi sayısı 4 

milyonu aştı. AKP il ve ilçe başkanlıkları, yandaş taşerona iş bulma, 
taşeron işçi pazarlama ve mürit devşirme büroları haline getirildi.

- Satılmamış kurumları, hizmet alma ve taşeron çalıştırma yoluyla 
iğdiş ettiler. İşçilik ve kamu hizmeti ayaklar altına alındı.

- Sendikaları barajlarda boğacak yasa çıkardılar. İşçinin örgütlen-
me ve sendikalı olma hakkına darbe vurdular.

- Türkiye’yi işsizler ve dilenciler ülkesi haline getirdiler. İşsiz sayısı 
6,5 milyon oldu. Devlet yardımı alan aile sayısı 15 milyon, kömür 
yardımı alan 2 milyon, belediyenin verdiği gıdaya muhtaç aile 1,5 
milyon oldu.

- Esnek çalışmayı yaymayı, taşeron sisteminin önündeki son en-
gelleri kaldırmayı, kıdem tazminatını kaldırmayı ve Özel İstihdam 
Büroları eliyle işçi kiralamayı “stratejik plan” haline getirdiler. Adına 
“Ulusal İstihdam Stratejisi” dediler. ...

Çocuklarımız 
Öldürülüyor!

Adaletin Önündeki Baraj...
Aylin Kotil, “Seçim Barajı”nın düşürülmesi için, İstanbul’dan 

Ankara’ya yürüdü..
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2013 Temmuz ayı istatistikleri üzerin-
den DİSK-AR’ın hazırladığı rapora göre, 
milyonlarca işçinin toplusözleşme hak-
kının gasp edilmesinin adımları atılmaya 
devam ediliyor. 

2018 yılı Temmuz istatistiklerinin 
açıklanması ile % 3 barajı altında kala-
cak işkollarında, 5 milyon 982 bin (ocak 
ayında 5 milyon 277 bin idi) işçi, yani tüm 
kayıtlı işçilerin % 51,44’ü (ocak ayında bu 
oran % 48,5 idi) için Toplu İş Sözleşme-
si (TİS) hayal haline gelirken, bu işçilerin 
bulunduğu 6 işkolunda işçiler yetkili sen-
dika bulamayacak. Kayıtlı işçilerin % 31’i 
ise tek sendika tercihine mahkûm olacak. 

Dünya’da örneği olmayan ve işçinin 
sendika seçme, toplusözleşme hakkını or-
tadan kaldırmayı amaçlayan işkolu barajı, 
yeni yasa ile % 3 olarak belirlenmişti. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi 
konfederasyonlar için kademeli geçiş ön-
görülmüştür. Yasaya göre bir işçinin top-
lusözleşme hakkını kullanabilmesi için, o 
işkolundaki tüm işçilerin % 3’ünü örgüt-
lemiş bir sendikaya üye olması gerekiyor. 

Bu yükümlülüğü yerine getirmesi için 
sendikaların işkoluna göre kimi sektörde 2 
bin, kimi sektörde 65 bin işçiyi örgütleme-
si gerekiyor. Sendikal yasakların ve bas-
kıların son derece fazla olduğu koşullarda 
bu sayıda işçiyi örgütleyebilmek yeni bir 
sendika için neredeyse imkansız.    

7 Sendika hala baraj altı 
Ocak istatistiklerinin yayınlanması 

ve yüzde 1 işkolu barajının uygulanma-
sı ile birlikte, daha önce işkolu barajının 
üzerinde olan ve toplu iş sözleşmesi im-
zalayabilen 7 sendika yüzde 1 barajının 
altında kalmış ve yeni toplu iş sözleşmesi 
imzalayabilme yetkisini yitirmişti. Mevcut 
sözleşmenin olduğu işyerlerinde bu sendi-
kalar 1 kere mahsus olmak üzere toplusöz-
leşme yapabilmekteler. Ocak ayında Türk-
İş’e bağlı 3, DİSK’e bağlı 3 ve Hak-İş’e 
bağlı 1 sendika, toplamda 7 sendika baraj 
altı kalmıştı. 

Ocak 2013 istatistikleri ile işkolu bara-
jının altında olan 2 sendika yüzde 1 bara-
jının üzerine çıkmış (Turkon-İş ve Öz-İş) 
ancak Turkon-İş Sendikası ESK’ya üye 
konfederasyonlara bağlı sendika olma 
şartını yerine getirmediği için yalnızca 
Öz-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi im-
zalayabilme yetkisi kazanmıştı. Turkon-İş 
sendikası Temmuz 2013 istatistiklerinde 
baraj altı kalmıştır. Buna karşın Anadolu 
Ajansı yönetiminin ağır baskısı ve sendika 
seçme özgürlüğüne yapılan müdahalelerle 
Hak-İş’e bağlı Medya-İş sendikası da bu 
dönemde barajı geçmiştir. 

Sonuç olarak, işkolu barajının yüzde 
10’dan yüzde 1’e düşürülmesine rağmen 
daha önce toplu sözleşme imzalayamayan 
yalnızca 2 sendika, toplu iş sözleşmesi 
imzalayabilir hale gelmiş bu sendikaların 
hükümete yakın Hak-İş üyesi sendikalar 
olması ve siyasal iradenin müdahalesi ile 
örgütlendiği gözlemlenmektedir. 

Taşeron işçisine işkolu darbesi
Sağlık sektörü başta olmak üzere pek 

çok sektörde binlerce taşeron işçisinin 
sendikal hakları gasp edilmektedir. Yeni 
yasadan güç alan taşeron şirketler yaptık-
ları tek taraflı SGK bildirimlerinde işçileri 
ayrı ayrı işkollarında göstererek, taşeron 
işçiler ve onların sendikaları için yetki 
gaspına yol açmakta, bu ihlaller Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan desteklenmektedir.. Örneğin taşeron 
sağlık işçilerinin inşaat, taşıma, gıda gibi 
işkollarından gösterilerek sendika hakları-
nın gasp edildiği görülnektedir. İstatistik-
ler açıklanırken yargı kararları da dikkate 
alınmamaktadır. 

Yüzde 3 barajı ile toplusözleş-
me pek çok sektörde imkansız

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sen-
dikalar için işkolu barajı 2018 yılının 
Temmuz ayından itibaren yüzde 3 olarak 
uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın keyfi tutumu da sürmeye 
devam ederse, İnşaat (13 nolu işkolu), Ti-
caret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar (10 
nolu işkolu), Hava, Kara ve Demiryolu 
Ulaşımı (15 nolu işkolu), Konaklama ve 
Eğlence (18 nolu işkolu), Basın, Yayın ve 
Gazetecilik (8 nolu işkolu), Gemi Yapımı 
ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepo-
culuk (16 nolu işkolu), Sağlık ve Sosyal 
Güvenlik (17 nolu işkolu)  işkollarında 
yetkili sendika kalmayacak. Bu 5 milyon 
982 bin işçi için daha fiili toplusözleşme 
yasağı anlamına geliyor. Bu toplamda ka-
yıtlı işçilerin % 51’ini denk geliyor.  

8 İşkolunda işçiler tek sendi-
kaya mahkûm olacak

Mevcut yasa ve baraj sistemi ile birlik-
te, % 3 barajına geçildiğinde, 8 işkolunda 
toplu iş sözleşmesi imzalayabilen tek sen-
dika kalabilecek. Petrol, Kimya, Lastik, 
Plastik ve İlaç işkolu, Dokuma, Hazır Gi-
yim ve Deri işkolu, Ağaç ve Kağıt işkolu, 
İletişim işkolu, Metal işkolu, Enerji işkolu, 
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardi-
ye ve Antrepoculuk işkolu ile Savunma ve 
Güvenlik işkolunda, işçiler tek sendikaya 
mahkum olabilecek. 

Böylece bu 8 işkolunda çalışan top-
lam 3,6 milyon işçi, yani sigortalı işçilerin 
yüzde 30’u, sendika seçme hakkını kulla-
namayabilecek. 8 işkolunda sendika tekeli 
yaşanacak.

Sonuç olarak 10 milyon 882 bin işçi-
nin yalnızca 1 milyon 913 bini çalıştıkları 
işkolu içinde toplu iş sözleşmesi yapabilen 
birden fazla sendika arasında seçim yapa-
bilecek ve gerçek anlamda sendika seçme, 
örgütlenme ve toplu iş sözleşme hakkın-
dan yararlanabilecek konumda olacak. Si-

gortalı işçilerin yüzde 80’i ise bu haklar-
dan yoksun olabilecek.  

Veriler tutarsız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı, sendikal barajlara esas olacak verileri 
SGK üzerinden temin etmektedir. Kurum 
daha önceki istatistiklerde kendi oluştur-
duğu verileri kullanıyordu. SGK verile-
rindeki işçi sayıları ÇSGB’nin açıkladığı 
verilerin çok daha üzerinde. Ancak başka 
bir devlet kurumu olan Türkiye İstatistik 
Enstitüsü (TÜİK) de, kayıtlı işgücü istatis-
tiklerini farklı açıklıyor. 

Ocak 2013 tarihinde işçi statüsünde 
kayıtlı işçi sayısını SGK 11 milyon 818 
bin kişi açıkladı. ÇSGB sendikal barajlar-
da 10 milyon 882 bin kişiyi esas aldı. Bu 
rakam Temmuz 2013 için 1 milyon kişi ar-
tış gösterdi. TÜİK Ocak 2012 Hanehalkı 
İşgücü Anketi sonuçlarına göre 12 milyon 
610 bin kayıtlı ücretli vardır. Bu ücretlile-
rin 2 milyon 700 bini kamu emekçisi sta-
tüsünde olup değerlendirme dışıdır. Buna 
göre TÜİK’e göre kayıtlı ve işçi statüsün-
deki ücretlilerin sayısı 9 milyon 910 bin-
dir. SGK verileri ile bu veriler arasındaki 
fark mevcut hak gasplarına neden olan ya-
sayı iyice geriletmektedir. Örneğin inşaat 
sektöründe kayıtlı çalışan sayısı (sadece 
ücretliler değil) TÜİK’e göre Ocak 2013 
dönemi esas alındığında 940 bin iken, 
ÇSGB SGK kayıtlarına dayanarak yetki 
barajını 1 milyon 438 bin ücretli üzerinden 
belirlemiştir.     

Anayasa’ya ve ILO’ya aykırı
Toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika 

sayısını aşağıya çeken, işçilerin yaklaşık 
yarısını toplu iş sözleşmesi ve sendikal 
haklardan yoksun bırakma riskini getiren, 
işçilerin yaklaşık üçte biri için sendika 
seçme hakkı ve özgürlüğünü fiilen yok 
edebilecek olan Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, Anayasa ile güvence 
altına alınmış olan örgütlenme, toplu pa-
zarlık ve grev haklarına, aşırı, ölçüsüz ve 
demokratik toplum kurallarına aykırı bir 
sınırlama getirmektedir ve Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’na açıkça aykırıdır. 

Öte yandan Anayasa’nın 90. maddesi 
gereği çatışma halinde iç hukuktan üstün 
olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerine de 
aykırı olan 6356 sayılı Yasa’nın uygulan-
ması da Anayasa’ya aykırıdır. 

İşkolu barajı, ILO Sözleşmeleri’ne ay-
kırıdır ve ILO denetim organları Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerine 20 yılı aşkın 
süredir, işkolu ve işyeri barajlarının tü-
müyle kaldırılması gerektiğini söylemek-
tedir. Ancak AKP hükümeti Türkiye’nin 
uymakla yükümlüğü olduğu ILO Söz-

leşmelerine aykırı bir yasa çıkarmış olup 
bu yasayı uygulamaktadır. Eğer Türki-
ye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise, 
Anayasa’da 90. madde laf olsun diye değil 
uygulansın diye Anayasa’da yer alıyorsa, 
ILO Sözleşmeleri’ne aykırı olan baraj sis-
teminin uygulanmaması gerekir ve yargı 
organları bu konuda açılacak davalarda 
doğrudan ILO Sözleşmeleri ve diğer ulus-
lararası sözleşmeleri uygulamak zorunda-
dır. 

SONUÇ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı Temmuz 2013 dönemi için sendika 
üye sayılarını, toplam işçi sayılarını ve bu 
dolayımla yetkili sendikaları belirledi. 12 
Eylül 1980 askeri darbesinin çalışma ha-
yatını, sendikal hak ve özgürlükleri tahrip 
etmeye yönelik en önemli hamlesi, devlete 
dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı kadar 
işçi-işveren ilişkisine müdahale etme yet-
kisi vermesidir. A

KP hükümeti askeri cuntanın getirdiği 
bu anti-demokratik yetki meselesini bü-
yük bir coşku ile himayesine aldı. 7 Kasım 
2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bu fikri 
zemin üzerine kuruldu. 

Sonuç istatistiklerde de görüldüğü 
gibi, hükümetin işçi adına hangi sendi-
kanın yetkili olacağına keyfi bir biçimde 
karar verdiği bir mekanizmaya dönüştü. 
Askeri cunta bile bunu bu denli fütursuz-
ca yapmamıştı. Taşeron işçilerin sendika 
üyeliklerinin mahkeme kararlarına rağmen 
yok sayıldığı, bu amaçla noterlik kurumu-
nun bile çiğnendiği, sendika üye sayıları 
ile masa başında oynayarak yandaş sendi-
kalar için operasyonlar yapıldığı, işkolları 
yönetmeliğinin bu amaçla değiştirilebildi-
ği, sektördeki işçi sayılarının güvenilirliği 
tartışmalı SGK verileri üzerinden ele alın-
dığı, grev hakkının yok sayılabildiği bir 
süreçten geçiyoruz. 

Ne yazık ki, Türkiye’de demokrasi-
nin ayrılmaz parçası ve Anayasal bir hak 
olan sendikalaşma ve toplusözleşme hakkı 
bu istatistiklerle bir kez daha yaralanmış-
tır. İşçinin örgütlenme iradesi, Anayasal 
hakkı, alın teri, masa başında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının 
keyfiyetine emanet edilmiştir. 

Sendikalar yetkiyi dünyanın her yerin-
de devletten değil, işçiden alır. Sendikalar 
için baraj olmaz. İşçinin örgütlenme irade-
sine baraj olmaz. Bırakın işçiler özgürce 
örgütlensin, sendikalarını özgürce seçsin. 
Koyun tüm işyerlerine sandığı kim çıkar-
sa o işçi adına toplusözleşme yapsın. Ama 
siyasal iktidar 12 Eylül ruhunu elden bı-
rakmamaktadır. Askeri darbenin izinden 
yol almaya devam etmektedir. Sonra dar-
be karşıtı kesilmektedir. Hükümet çalışma 
hayatına yapılan bu darbeyi katmerleyerek 
diktatör sıfatına ne kadar layık olduğunu 
göstermiştir. Demokrasi keyfiyet rejimi-
nin ismi değildir. Bu istatistik, yetki, baraj 
oyununu işçilerin örgütlü iradesi ile bozu-
lacaktır.      

Sendikalar ve  Yetki Sorunu Raporu
• Akp İşçinin Örgütlenme İradesine Kelepçe Vurdu
• İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğü Ve Toplusözleşme Hakkı 

Gasp Ediliyor
• Veriler Tutarsız, Keyfiyet Diz Boyu
• Taşeron İşçisinin Noter Tastikli Üyelikleri Bile Sayılmadı
• İşçilerin Yarısına Toplu Sözleşme Fiili Olarak Yasak Oluyor
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Mısır’da askeri darbe sonrasında yapılan ilk seçim-
le iş başına gelmiş Muhammet Mursi’nin bir başka as-
keri darbeyle devrilmesi…

Ortada tek cümle ile içinden çıkılmayacak bir du-
rum var. Önce Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek’e karşı 
gösteriler başladı. Gösterilerin ortasında Müslüman 
Kardeşler yer alıyordu. Sonra askeri darbe yapıldı. 
Çünkü diktatör Mübarek, göstericilerin üzerine silahlı 
birlikleri sürmüştü, çok sayıda insan ölmüştü. Asker-
ler araya girip, diktatör Mübarek’i indirip, “demokrasi 
yolu” açtılar!

Dünyaya “Arap Baharı” diye takdim edilen bu yol-
la Muhammet Mursi iktidara geldi. (Tabii ki de seçim-
ler yapıldı! )

Mısır’ın demokrasi tarihinde hep askerler yer alıyor-
lar. 1952’de Kral Faruk’u deviren demokrasi güçleri(!) 
“Hür Subaylar” adıyla anılıyorlardı. Hür Subayların li-
deri General Necip idi. Bir süre sonra bir başka Hür Su-
bay olan General Cemal Abdül Nasır, onu devirdi kendi-
si başa geçti. 1970’te Nasır eceliyle ölünce, onun yerine 
Hür Subaylar hareketinden General Enver Sedat geçti.

Enver Sedat 1981’de Kahire’de yapılan bir aske-
ri geçit töreni sırasında konvoy içindeki yüzbaşı Halit 
el İslambuli tarafından vurularak öldürüldü. Sedat’ın 
cansız bedeni üzerinde 72 mermi izi vardı. Yüzbaşı 
Halit’in İslamcı olduğu ve Müslüman Kardeşler üyesi 
pozisyonu ilan edildi. Sonra da asıldı. O tarihte yasa 
dışı örgüt konumunda bulunan Müslüman Kardeşler de 
eylemi üstlendiler. Çünkü çok başarılıydı! Enver Sedat 
İsrial ile el sıkışarak İslam alemine ihanet etmiş kabul 
ediliyordu.

General Sedat’ın yerine bu sefer de bir başka as-
ker Hava Generali Hüsnü Mübarek geldi. Mübarek 
sonrasıysa herkesin malumu… Şimdi Mısır’ın başında 

General Abdülfettah el Sisi yer alıyor. O da meydan-
lara çıkanları düzenli olarak öldürüyor. Bunu Mısır’ın 
“birliği ve bütünlüğü” için yaptığını söylüyor. General 
Sisi “dış güçler” diyor:

-Ülkemizi karıştırmak istiyorlar!
General’in kastettiklerinin başında da Türkiye Baş-

bakanı Tayyip Erdoğan geliyor. Erdoğan “kardeşim” 
dediği Mursi için Mısırlı bir siyasetçi gibi canla başla 
çalışıyor.

Erdoğan diyor ki:
-Ben diyorum ki, Mısır’da devlet terörü icra edili-

yor! Camilerde yaralılar var, ölüler var.
Eğer Taksim Gezi Parkı direnişi ve o barışçıl di-

renişe karşı Tayyip Erdoğan’ın inatçı hışmı, polis şid-
deti yaşanmasaydı, işi kolaydı. İnsanların can havli ile 
kaçtıkları Dolmabahçe Camiinde kamera kayıtlarına 
karşın akıl fikir sağlığını zorlayan yalanlar iftiralar üre-
tip, “vurun kahpelere” naraları atmamış olsaydı, katil 
polisleri koruyup “destan yazdınız” demeseydi yine 
durumunu izah edebilirdi:

-Ben demokrasi için mücadele ediyorum!
Ama durum artık öyle değil. İngiltere’de yayın-

lanan Guardian gazetesi Avrupa Editörü Ian Traynor, 
Avrupa’daki demokrasiyi tehdit eden gelişmeleri irde-
leyen makalesinde şöyle bir sıralama yapıyor:

“Rusya’da Vladimir Putin, Türkiye’de Tayyip Erdo-
ğan, Romanya’da Victor Ponta, Çek Cumhuriyeti’nde 
Milos Zeman ve Macaristan’da Victor Orban gibi 
otokrat liderler yükselişte. Bu Avrupa için bir sınav ni-
teliği taşıyor!”

İşte bu yüzden “içinde bulunduğumuz dönemde Er-
doğan olmak zor” diyoruz:

-Mısır’da demokrat, Türkiye’de otokrat! 

Bu insanlar ne istiyor? 
(Maslow’un ‘İhtiyaçlar Hiyerarşisi’)

Güngör Uras (23.06.2013, Milliyet)
Büyüme dersen fena değil. İnsanların çoğunun 

işi var. Aç açıkta kalan yok gibi... Yollar, köprüler, 
tüneller yapılıyor. TOKİ dağa taşa bina dikiyor... Bu 
insanlar daha başka ne istiyor? Neden çıkıyor bu in-
sanlar sokaklara?

Bu sorunun cevabı Maslow‘un (1908-1970) 1946 
yılında yayınlanan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi (dizini) Te-
orisi” isimli çalışmasında vardır.

Maslov diyor ki, insanoğlu, hayatı boyunca ihti-
yaçlarını belirli bir sıra içinde tatmin etmeye çalışır. 
İnsanoğlunun alt sıradaki ihtiyacı tatmin olunca bir 
üst sıradaki ihtiyacı ortaya çıkar. Böylece insanoğlu 
basamak basamak ihtiyaçlarını tatmin etmeyi sürdü-
rür. En alttaki ihtiyacını tam olarak tatmin edemeyen 
insanoğlu, daha üstteki ihtiyaçlarının farkına vara-
maz. Her bir ihtiyaç tatmin oldukça bir üst sıradaki 
ihtiyaç onun için önem kazanır. O ihtiyacı karşılamak 
için çaba göstermeye başlar. İhtiyaç karşılanmayınca 
da huzursuz olur.

İhtiyaçlar peş peşe geliyor
Maslow ihtiyaçları şöyle sıralıyor:
1) Yaşamı sürdürme arayışı-Fizyolojik ihtiyaçlar
İnsanın temel ihtiyacı, karnını doyurmaktır. Ye-

mektir, içmektir. Nefes almaktır. Hayatta kalmaktır. 
Uyumaktır. Seks yapmaktır.

2) Güvenlik ihtiyacı
Yaşamını sürdürmeyi başaran insan içine gireceği 

bir barınak arayışına girer. Barınak ile mülkiyet kav-
ramı ortaya çıkar. Can ve mal güvenliği ihtiyacı do-
ğar. Sağlıklı olmak için kendine bakar. Aile kurmak 
ister. İş kurarak veya iş bularak üretmeye, ürettiği ile 
daha iyi yaşam arayışına yönelir.

3) Ait olma, sevgi ihtiyacı
Karnı doyan, barınağı olan, can ve mal güvenli-

ği ihtiyacı karşılanan, iş kuran veya bulan, üreterek 
daha iyi yaşam imkanı elde eden insanda, “ait olma, 
sevgi ihtiyacı” ortaya çıkar.

İnsanoğlu sevmek ve sevilmek ister. Sevmek ve 
sevilmek tekilcilikten çoğulculuğa geçiştir. İşte bu 
noktada “ait olma” arayışı başlar. Bir futbol kulübü, 
bir din, bir dinin içindeki bölünmeler, tarikatlar, bir 
siyasi parti şemsiyesi altına girmek, bir sosyal veya 
siyasi eylem grubunun parçası haline gelmek, grup-
lardan birine ait olma duygusu yaşamak  bu ihtiyacın 
tatminine imkan verir. İnsanları anlamak zorundayız

4) Saygınlık, özgüven, başarı ihtiyacı
Dördüncü aşamada insanoğlu kendine, düşün-

celerine, yaşam tarzına saygı gösterilmesini, sosyal 
statüye sahip olmak ister. Yaptıklarının başkaları 
tarafından görülmesini, değerlendirilmesini, takdir 
edilmesini bekler. O da başkalarının fikirlerine, de-
ğerlerine saygı göstermeye başlar.

5) Kendini gerçekleştirme, manevi tatmin ihtiyacı
Beşinci aşama en üst ihtiyaç grubunu oluşturur. 

Burada maddi değil, manevi değerler öne çıkar. Ye-
tenekleri geliştirmek, araştırmak, bilmek, öğrenmek, 
sadece kişisel ihtiyaçların değil, toplumun ihtiyaçla-
rının karşılanmasının önünü açmak, idealleri gerçek-
leştirmek ihtiyacı duyulur.

Bilim, kültür, sanat ihtiyacı önem çıkar. İnsanoğ-
lu için müzik, resim, heykel, edebiyat, tiyatro, opera 
bir ihtiyaç haline gelir.

Sayın okuyucularıma Maslow’un “İhtiyaçlar Hi-
yerarşisi Teorisi”ni hatırlatmak istedim. Maslow’un 
teorisi bazı insanların  sokaklara neden çıktıklarını, 
“İhtiyaçlar Hiyerarşisi”nin daha alt kademelerindeki-
lerin ise olan bitenin neden dışında kaldıklarını, olan 
biteni neden anlayamadıklarını açıklıyor.

Mısır’da demokrat, Türkiye’de otokrat

Erdoğan olmak zor! Nazım Alpman  (8.19.2013, Birgün)

 Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına
İdip başka dala sarıldığıma
Gönülüm inanmıyor ayrıldığına
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

25 Eylül, geçen yıl kaybettiğimiz ozanın ölüm yıldönümü.. 
“Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam, benim için en büyük mutlu-

luk bu” diyerek, devlet sanatçılığı ünvanını geri çeviren... “Arkamdan 
bir çuval un bıraktımsa suçtur, ben mezara konmadan dağıdın” diyen 
Neşet Ertaş’a selam olsun...

 Alpaslan Işıklı'yı 
unutmayacağız
Türkiye’de siyaset bilimi 

ve düşünce dünyasına yap-
tığı katkılar kadar, sendikal 
alandaki çalışmalarından da 
her zaman yararlandığımız 
değerli hocamız Prof. Dr. Al-
paslan Işıklı’nın kaybı hepi-
mizi üzmüştür.

Bir dönem yaptığı sendikamızın Bilim Kurulu üyeli-
ği görevinde değerli katkılarıyla emeği geçen, 12 Eylül 
darbesinden sonraki tutarlı tavrıyla ülkemizin yetiştirdiği 
örnek aydınlardan biri olan Alpaslan Işıklı’yı sadece bir-
birinden değerli eserleriyle değil, örgütlü mücadeledeki 
kararlılığıyla da anacak ve hiçbir zaman unutmayacağız. 
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü 
DİSK-AR’ın, Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İstatistikleri üzerinden yaptığı 
hesaplamaya göre, eşi çalışmayan ve iki 
çocuklu bir asgari ücretli Temmuz 2013 
tarihinde elde edeceği geliri ile gıdaya 
ancak 9 lira 44 kuruş ayırabilecek. Buna 
göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi 
başına ayırabildiği tutar 2,36 TL olur-
ken, öğün başına bu tutar sadece 79 ku-
ruş düzeyinde kalmakta. Bu miktar ocak 
ayında 76 kuruştu. Dolayısıyla 2013 yılı 
temmuz zammı öğün başına sadece 3 ku-
ruşa denk gelmektedir.

Raporda, en yoksul yüzde 20’lik ke-
simin yaşamını sürdürebilmek için geli-
rinin ancak yüzde 33,7’sini gıda harca-
malarına ayırabildiğine dikkat çekilerek, 
Temmuz ayı zammıyla eşi çalışmayan 
ve 2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari 
geçim indirimli aylık 840 TL’lik gelirin-
den gıda için günlük ayırdığı 9,44 TL ile 
hem eşinin hem kendinin hem de çocuk-
larının karnını doyurmak zorunda oldu-
ğu ifade edildi. 

DİSK-AR tarafından, Türkiye’ye 
Özgü Beslenme Kalıbı ve TÜİK Madde 
fiyatları dikkate alınarak yapılan hesap-
lamaya göre 4 kişilik bir ailenin günlük 
sağlıklı beslenebilmesi için Mayıs 2013 
itibari ile kişi başına ortalama 8,99 TL 
gıda harcama yapması gerekiyor. Buna 
göre asgari ücretli, 1 kişinin sağlıklı bes-
lenmesi için gerekli olan gıda harcaması 
ile 4 kişiyi doyurmaya çalışıyor. 

Rapora göre Mayıs 2013 tarihi itibari 
ile ortalama kira bedeli 558 TL’yi bulur-
ken, asgari ücretlinin kira ve diğer konut 

harcamaları için ayırabildiği tutar sadece 
258 TL. Buna göre asgari ücretli en sağ-
lıksız çevrede, kentsel donatı hizmetleri-
nin en az olduğu, deprem riski altındaki 
konutlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. 
Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız 
konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.

Raporda asgari ücretlinin, çalıştığı 
işyerinin servis imkânı yoksa işyerine 
ulaşımının bile büyük bir sorun olduğu 
vurgulanıyor. Tek bir belediye otobüs 
biletinin Türkiye ortalamasında 1,61 TL 
olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ula-
şım için ayırabildiği günlük pay sadece 
2,13 TL, bu gelirle bulunduğu yerden 
hareket etmesi bile imkansız. Kültür ve 
eğlence için ayırabildiği pay toplamda 
aylık 10 TL’yi bulurken, bu miktar ile 
ne sinema, ne tiyatro ne de maça gide-
bilmek mümkün. Sinema bileti ortalama 
11 TL, tiyatro 22 TL. Isınma, bakım, 
onarım, temizlik ve hatta kadro eksikli-
ği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak 
yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği 
katkı paylarına teslim edilen eğitim ko-
şularında, asgari ücretli çocuğuna defter 
kalem bile alamayacak durumda. Okul 
tercihleri büyük oranda, yoksul ve kay-
nak yokluğundan eğitim veremez du-
rumdaki okullar. Yani asgari ücretlinin 
çocuğunu okutması, aylık çocuk başına 
3 TL’lik ayrılan pay ile yokluktan dolayı 
neredeyse mucize. 

Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir 
buzdolabını alması için, ev eşyası için 
ayırabildiği 44 TL ile başka hiçbir eşya 
almaksızın 25 ay çalışması gerekiyor. 

Rapora göre özetle asgari ücretliden, 
öğün başına 79 kuruşla karnını doyur-
ması,1 buzdolabı için 25 ay çalışması, 

• Asgari ücretli sefalet devam ediyor!
• Öğün başına zam 3 kuruş
• Asgari ücretli kötü koşullarda barınıyor, çocuğuna  
eğitim veremiyor, sağlıklı beslenemiyor

• Asgari ücretli tek kişilik gıda ile 4 kişilik besleniyor

 Not: Hesaplamada 4 kişilik bir aile üzerinden yapıldığı için, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 
bir asgari ücretlinin, asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaba katılmıştır. Bekar 
bir asgar ücretli için söz konusu ücret  811 TL’dir.

Kaynak: TÜİK 2008 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İstatistikleri 

Harcama Grubu Harcama 
Kalıbı

Harcama 
miktarı (TL)

Günlük har-
cama (TL)

Gıda ve alkolsüz içecekler 33,7 283 9,44
Alkollü içecek, sigara ve tütün 5,2 44 1,45
Giyim ve ayakkabı 4,5 38 1,25
Konut ve kira 30,7 258 8,60
Ev eşyası 5,2 44 1,46
Sağlık 1,8 15 0,50
Ulaştırma 7,6 64 2,13
Haberleşme 3,7 31 1,03
Kültür, eğlence 1,2 10 0,34
Eğitim hizmetleri 0,7 6 0,20
Otel, lokanta, pastane 2,7 23 0,77
Çeşitli mal ve hizmetler 2,9 25 0,82
Toplam 100 840

Asgari Ücret İle 
Yaşam Raporu

Asgari Ücretli Neye Ne Kadar Ayırabiliyor?

258 TL’ye barınması ve ısınması, çocuk 
başına 3 TL’lik eğitim harcaması ile ço-
cuklarını yetiştirmesi bekleniyor.

Raporun sonuç bölümünde, asgari 
ücretin bu düzeyde belirlenmesinin, se-
falette ısrar anlamına geldiği ifade edi-
lerek, işçilerin talebinin asgari ücretin, 
bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak 
temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi 
kimseye muhtaç etmeyecek bir düzey-
de belirlenmesi ve sefaletin son bulma-
sı olduğu ifade edildi. “Asgari ücretliyi 
enflasyona ezdirmedik” söyleminin, 
aslında asgari ücretliyi daha da yoksul-
laştırmadık anlamına geldiğine dikkat 
çekilen raporda, dünyanın hiçbir yerin-

de hükümetlerin ücretlerde erimeye yol 
açmadık diye övünmediği belirtildi. Ra-
porda şu görüşlere yer verildi: 

“Asgari ücretin ekonomik büyüme 
ve verimlilik artışından pay almaması, 
üretilen kaynakların belirli ellerde top-
lanması anlamına gelmektedir. Gelir 
dağılımını düzenleyici bir rol oynaması 
beklenen asgari ücretin, açlık sınırının 
bile altında belirlenmesi vicdanları ze-
delemektedir. Asgari ücretin, temel ge-
reksinimleri karşılayacak bir biçimde 
ele alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, 
2013 yılı için belirlenen rakamlar rapor-
da da görüldüğü gibi sefaletin sürdürül-
mesi anlamına gelmektedir.” 
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İşsizlik Verilerini 
Değerlendirme Raporu

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 
Dört kişilik aile-
nin gıda harcama-
larının yanı sıra 
konut, ulaşım, 
giyim, sağlık, 
eğitim gibi ihti-
yaçları dikkate 
alınarak hesapla-
nan yoksulluk sınırı, 3.320 TL. olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise, 1.020 TL oldu.

Asgari Ücret 
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için: 978,60 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için: 839,10 TL.

1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için: 1.021,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için:  877,50 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı:  978,60 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı:  6.360,90 TL.

1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı:  1.021,50 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı:  6.639,75 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren

                     3.129,25 TL.

Vergi Oranları
2013 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

10.700 TL’ye kadar   % 15

26.000 TL’nin 
 10.700 TL’si için  1.605,  fazlası   % 20

94.000 TL’nin  
 26.000 TL’si için  4.665,  fazlası   % 27

94.000 TL’den fazlasının  
 94.000 TL’si için  23.025,  fazlası   % 35

Ağustos 2013 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,10
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   4,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   8,17
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   7,42

Ağustos 2013 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,04
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    3,52
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    6,38
Oniki aylık ortalamalara göre: %    3,39

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıkla-
nan Hanehalkı İşgücü Anketi Haziran 2013 dönem sonuç-
larının ilk bulgularını değerlendirdi:

1) Haziran 2012 dönemi ile Haziran 2013 dönemleri 
arasında işsizlik oranı %0,8 puan artış kaydederek, %8,8 
düzeyine ulaşmıştır. Ekonomik göstergelerin hızla bo-
zulmasının, sıcak paranın yükselen piyasalardan çekilme 
eğiliminin, işsizlik verilerine etkilerinin gelecek dönem-
lerde daha da artacağı beklenmelidir.

2) Haziran 2013 dönemi için umudu olmadığı için ya 
da diğer nedenlerle (mevsimlik çalışanlar dahil) son 3 ay-
dır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz 
sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı %8,8 değil, 
%14,85, işsiz sayısı da 2 milyon 525 bin değil, 4 milyon 
591 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki yıla 
göre 544 bin kişi arttı. Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı geçti-
ğimiz yıla göre %1,19 puan artış gösterdi.

Kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı %24, gençler 
için ise %27 oldu. Gizli işsiz olarak görülen eksik ve ye-
tersiz istihdam edilenler de ilave edildiğinde genel işsizlik 
oranı %18,2, işsiz sayısı 5 milyon 619 bin düzeyinde.

3)  Güvencesiz çalışma da artmaya devam etti. 2008 
yılı Haziran dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışan-
ların sayısı %40 artarak, 1 milyon 641 bin kişiden 2 mil-
yon 275 bine yükseldi. Krizden bu yana istihdama yeni 
katılan her beş kişiden biri geçici bir işte çalışma hayatına 
dahil oldu. Bu durum artık geçici çalışmanın temel istih-
dam biçimlerinden biri haline geldiğini gösteriyor. Geçici 
çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam stra-
tejisi açısından bir amaç olarak değerlendiriliyor. Geçici 
bir işte çalışan işçiler için işsizlik oranı ise %28 olarak 
gerçekleşti.

Türkiye’de uygulanan küresel rekabet ideolojisi ek-
seninde şekillenen ekonomi ve istihdam politikaları ile 
çalışma hayatı işçiler ve emekçiler için adeta bir cehen-
neme dönüşmüş durumdadır. Çalışma sürelerinin son de-
rece uzun, ücretli izin hakkının son derece sınırlı olduğu 
koşullarda işsizlik verilerinin olduğundan daha düşük gö-
rünmesinin temel nedeni işgücüne katılım oranlarındaki 
düşük seviyedir. 

Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, 
öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegâne 
yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sü-

relerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın sermaye 
çevreleri istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yo-
ğun çalışma koşulları altında, daha kuralsız ve güvencesiz 
çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak bu süreci kendi leh-
lerine çevirmek istemektedir. 

Hükümet işveren çevrelerinin bu taleplerini Ulusal İs-
tihdam Strateji Belgesi ile programlaştırmıştır. 

Ucuz işgücü için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, 
kıdem tazminatını fona devrederek orta vadede ortadan 
kaldırmayı, kölelik bürolarını hayata geçirmeyi hedefle-
yen bu belge, işsizlik verilerindeki artışla birlikte daha 
sık gündeme gelecektir. Kriz koşullarında işsizlikle mü-
cadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri dü-
şürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulmalıdır. 
Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa yaparım” başlığı altında 
gizlenmesi stratejisidir. İşsizlikle gerçek mücadele için;      

• 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, her-
kesin 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 kayıt dışı istihdam engellenmeli-
dir

Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltıl-
ması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara 
son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken 
nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması 
ile kadının üzerinden alınmalıdır.  

Kadın erkek ayrımı yapmaksızın 50 çalışanın üstün-
deki her iş yerinde kreş açılmalı, devlet kreşlerinin çocuk-
lar için yaş sınırı olmadan, ücretsiz ve 7/24 açık olmalı, 
yaşlı ve hastalar için, yine ücretsiz, 7/24 açık, çalışanları-
nın yarısı erkek olan bakım evleri açılmalıdır.
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Sendikamız Kemal Türkler Tesislerinde düzenlediğimiz eğitime katılan kadın 
üyelerimizin çocukları için de etkinlikler planlanmıştı. Tesislerde kamp yapan 
çocuklar, doğanın tadını çıkardılar..

 Çocuklar Kampta...

Toprağın, ekmeğin, umudun şairi 
Pablo Neruda 109 yaşında

Okulların açılmasına kısa bir süre kala doyasıya eğlenen çocuklar, resim, yüzme 
ve yaratıcı drama çalışmalarına da aktif şekilde katıldılar.

Şili'de demiryolu işçisi bir baba ve öğretmen bir annenin çocu-
ğu olarak dünyaya geldi.13 yaşındayken makaleler yazdı.1920'de 
"Selva Austral" isimli edebiyat dergisinde "Pablo Neruda" adıyla 
yazmaya başladı. Şair, bu takma ismi Çek şair Jan Neruda'da anısı-
na seçmişti. 

İlk kitabı Crepusculario 1923 yılında yayınladı. Sonraki sene 
Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı basıldı. Şili Üniversitesi'nde 
Fransızca ve pedagoji okudu. Hükümetin elçisi olarak Burma, Sey-
lan, Java, Singapur, Buenos Aires, Barselona ve Madrid'te görev 
yaptı. 

İspanya İç Savaşı ve García Lorca'nın ölümü onu çok etkiledi 
ve önce İspanya sonra da Fransa'da Cumhuriyetçi harekete katılma-
sına neden oldu. Bu sırada şiirlerini topladığı Kalbimdeki, iç savaş 
sırasında cephede basıldı. Ülkesine dönen Neruda'nın daha sonraki 
eserleri siyasi ve sosyal konular üzerinedir.

1939'da Paris'te İspanyol göçmenler için konsolosluk görevine 
getirildi. Meksika'daki konsolosluk görevi sırasında Canto General 
de Chile'yi yazdı. Bu eserde bütün Güney Amerika kıtasının doğası, 
insanları ve tarihi yazgısı epik şiir şeklinde anlatılmaktadır. Yakla-
şık 250 şiirin yer aldığı eser, on kadar dile çevrildi ve bu çeviriler 
yüzünden Neruda elçilik yaptığı ülkelerde zorluklar yaşadı.

1943'te Şili'ye dönen Neruda, 1945'te senatör seçildi ve Şili Ko-
münist Partisi'ne katıldı. 1947'de Başkan González Videla'nın grev-
deki madencilere yönelik baskıcı protestolarını protesto ettiği için, 
2 yıl boyunca kendi ülkesinde kaçak yaşadı. 1949'da yurt dışına 
çıktı ve 1952'ye kadar çeşitli ülkelerde bulundu. 

Yaşamı boyunca güçlü siyasi duruşuyla tanınan Neruda, ülke-
sindeki ve İspanya'daki faşizme karşı durmuştur. 1970 yılında Şili 
başkanlığına aday gösterilmiş, ancak daha sonra başkan seçilen Sal-
vador Allende'yi desteklemiştir. Allende seçilince Neruda'yı Şili'nin 
Fransa elçisi olarak görevlendirdi. 

1971 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülü aldı. 1972 yılında 
sağlık sorunları nedeniyle elçilik görevini bırakarak Şili'ye döndü. 
24 Eylül 1973'de kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ

Halkım ben, parmakla sayılmayan

Sesimde pırıl pırıl bir güç var

Karanlıkta boy atmaya

Sessizliği aşmaya yarayan

.... 
Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerle.

“Kerpeten gibidir açlık, yengeç ısırıkları gibi,
yanar, yanar, yanar ateşsiz:soğuk bir ateştir açlık.
Hemen oturalım yemeğeyememiş olan herkesle,yayalım büyük masa örtülerinituz ekelim dünya göllerine,gezegen fırınları kuralımkarlı-çilekli masalar

ve ay gibi bir tabak
içinden hepimizin yiyeceği.”

Neruda, Nazım Hikmet adına Barış Ödülü almış 
bir şairdir. Bir kongrede Nazım Hikmet ile ilgili 
‘Onun yanında biz şair bile olamayız’ diyerek Nazım 
Hikmet’i övmüştür 

“Neden öldün Nâzım?  Senin türkülerinden yoksun 
ne yapacağız şimdi? Senin bizi karşılarkenki gülüm-
seyişin gibi bir pınar bulabilecek miyiz bir daha?
Senin gururundan, sert sevecenliğinden yoksun ne 
yapacağız? .... Kardeşim benim, nice yeni duygular, 
düşünceler kazandırdın bana”
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Eski Mısır’da ölenleri öbür dünya-
nın kapısında karşılar, kalbini terazinin 
bir kefesine koyar diğer kefesine de bir 
kuş tüyü koyarlarmış, eğer kalp tüy-
den daha hafifse, hiçbir kötülük işle-
mediğini anlar onu cennete alırlarmış.  
Hiç kuşkum yok ki, Şeyma’nın kalbi 
tüyden daha hafif çıkardı. 

Herkesin eşit olduğu, insanca, onurla 
yaşanabilecek bir dünya için, hayatını iş-
çilere adayarak yaşadı. Kendinden başka 
herkesi düşündü, o kocaman kalbinde 
bütün insanlığa yer açtı.

Alçakgönüllüydü:
Otomobil-İş Sendikasına adımını 

attığında daha stajyer avukat olan gen-
cecik bir kadındı. Metal iş kolu gibi 
Türkiye işçi sınıfının göz bebeği olan 
mücadeleci, sınıf ve dayanışma bilinci 
yüksek işçilerin olduğu bir alanda çalış-
mayı önemli buldu.  İşçilerin ve sendi-
kanın haklarını en iyi şekilde savunmak 
için kendini çok iyi yetiştirdi, çok iyi bir 
iş hukukçusu oldu. Mevzuatı daha ya-
salaşmadan takip eder, bütün tartışma-
ları izler, Resmi Gazetede yayınlandığı 
gün hangi maddenin nasıl değiştiğinden, 
hangi tüzük/yönetmelik/genelge çıkmış 
ilk onun haberi olurdu. 

İşçi temsilcileri, iş hukuku avukatları 
Türkiye’nin hemen her bölgesinden onu 
arar, çözemedikleri soruların yanıtını 
ona sorarlardı. Hiç öne çıkmadığı için 
onu yakından tanımayanlar Şeyma’nın 
ne denli bilgili olduğunu fark etmezlerdi 
bile. Onun için önemli olan işçilerin ve 
sendikanın sorunlarının doğru bir şekli-
de çözülmesiydi, bu sorunu onun çöz-
müş olduğunun bilinip bilinmemesine 
aldırış etmezdi. 

Onun bilgisi, görgüsü adliyede her-
kesi etkiler; yargıçlar, davanın karşı ta-
rafının avukatları, bilirkişiler onun iddi-
alarını ciddiye alır, sözüne güvenirlerdi.

Mücadeleciydi:

12 Eylül darbesi tüm hak ve özgür-
lüklerin üzerinden olduğu gibi sendikal 
hakların da üstünden silindir gibi geç-
mişti. Baskının henüz hız kesmediği, 
sendikal hareketin ise yavaş yavaş üs-
tündeki ölü toprağını silkmeye hazır-
landığı bir dönemdi.  Otomobil-İş Sen-
dikası, bütün baskılara karşın bağımsız 
kalmayı başarmış, sendikası kapanmış 
metal işçilerinin toparlandığı bir çatı 
olmuştu. 24 Ocak kararlarını ödünsüz 
uygulamaya kararlı sermaye ve iktidara 
karşı ilk yemek boykotunun uygulandığı 
gün boyunca Şeyma mide kramplarıyla 
bütün şubelerle bağ kuruyor, boykotun 
başarıyla, kırılmadan uygulandığı haber-
lerini gözyaşlarıyla karşılıyordu. 

1986 yılında 2650 Netaş işçisi ilk 
grevi başlattığında, işçilerle birlikte sa-
bahlayanlar arasındaydı. 1989 yılında 
kamu kesiminde 600 binden fazla işçi 
için başlatılan toplu sözleşme görüşme-
leri tıkandı, Bahar Eylemleri başladı. 
Özel sektörde örgütlü işçiler de ken-
di talepleriyle eyleme başladıklarında 
Otomobil-İş Sendikası başı çeken sen-
dikalar arasındaydı. Sınıf dayanışması-
nın unutulmaz örneklerinin yaşandığı 
bu dönemde Şeyma gecesini gündüzüne 
katarak çalışırdı.

Titiz, disiplinli bir insandı:

Her yaptığı işi defalarca kontrol eder, 
daha iyisi yapılabilir miydi, eksik ge-
dik bir şey var mı emin olmadan çalış-
mayı bırakmazdı. Erdemir yetki davası 
sürerken yedi bini aşkın üye fişini tek 
tek elden geçirdikten sonra tam rahat 
bir nefes alacağız derken Şeyma ‘Hayır 
daha bitmedi’ demişti. ‘Bakanlığın bile 
müdahale ettiği bir davayla uğraşıyoruz, 
tek üyeye bile ihtiyacımız var, ya gözden 
kaçırdığımız bir şey varsa? Bir daha ba-

kalım.’ O yedi bini aşkın üye fişi tek tek 
tekrar elimizden geçmişti. Bu titizlik ve 
disiplin Şeyma’nın her zamanki haliydi. 
Dile kolay tam kırk yıl hizmet verdiği 
sendikaya bir gün bile mazeretsiz gelme-
mezlik yapmamış, gecikmemiş, her gün 
tam saatinde kahvaltı yapmamış herkese 
yetecek kadar peyniri ve simitiyle gel-
miş, gerektiğinde ertesi sabaha kadar 
çalıştığı olmuştur. 

Hayata gözlerini yumduğunda, 
Maden-İş Sendikasıyla birleşerek adını 
Birleşik Metal-İş Sendikası yapan aynı 

sendikada çalışıyordu. Cenazesine onu 
tanıyan tüm dönemlerden sendika yöne-
ticileri, çalışanları katıldı. Onu sendika 
gömleği giymiş iki işçi bekledi. İçimden 
keşke daha çok işçi gelseydi dedim. İş-
çilere adanmış, onların her yolculuğuna 
bilgisiyle, cesaretiyle, yüreğiyle eşlik 
etmiş bir insanın son yolculuğunda, göz-
lerimin daha çok işçi aradığını söyleme-
den yapamayacağım.

Işıklar içinde yatsın.

Av. Mebuse Tekay

İşçilere adanmış bir hayat:
Avukat ŞEYMA TÜMER!

Sendikamız avukatlarından, 

2 Ağustos 2011 yılında yitirdiğimiz 

Av. Semra Şıvgın’ı 

ikinci ölüm yıldönümünde 

özlemle anıyoruz.
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22 Temmuz Pazartesi günü, 
Topkapı’daki mezarı başında ya-
pılan anmada,  ailesi adına kızı 
Nilgün Soydan, babasına seslendi.  

Sendikamız Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko da birer ko-
nuşma yaparak, Kemal Türkler’in 
ilkelerine sahip çıktıklarını vurgu-
ladılar.

Anmaya Kemal Türkler ailesi, 
DİSK yönetici ve üyeleri, DİSK 
eski Genel Başkanı ve milletveki-
li Süleyman Çelebi ve aralarında 
Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin 
olduğu yüzlerce işçi katıldı.

KEMAL NEBİOĞLU

DİSK kurucularından, Gıda-
İş Sendikası ve DİSK eski Ge-
nel Başkanı, 10 Ağustos 2006 
tarihinde yitirdiğimiz Kemal 
Nebioğlu ölümünün 7. yıldönü-
münde…

KENAN BUDAK

12 Eylül’ün karınlık günle-
rinde 25 Temmuz 1981’de sırtın-
dan vurularak öldürülen DİSK’e 
bağlı Deri-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kenan Budak katledili-
şinin 34. yıldönümünde… 

İSMAİL HAKKI ÖNAL 

DİSK Genel Başkan Vekili 
ve Genel-İş Sendikamızın Ge-
nel Başkanı İsmail Hakkı Önal 
aramızdan ayrılışının 11. yılın-
da, 24 Temmuz 2012 tarihin-
de… 

ÖZCAN KESGEÇ

DİSK Genel Başkan Veki-
li ve Sosyal-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Özcan Kesgeç, 19 
Temmuz 2012 tarihinde aramız-
dan ayrılışının 6. yılında…

 MAHMUT SEREN

DİSK Başkan Yardımcısı ve 
Genel-İş Sendikası Genel Baş-
kanı 27 Temmuz 2007 tarihinde 
kaybettiğimiz Mahmut Seren, 
ölümünün 6. yıldönümünde, 
anıldılar…

KAMİL KİNKIR

13 Eylül 2010... 

Şube yönetimlerinden genel merkeze, sen-
dikal mücadelenin içinde yer almış Genel 
Başkanımız Kamil Kinkır’ı,  yitirişimizin 3. 
yılında sevgiyle anıyoruz..

Alınterinin onuru, DİSK’in ve T. Maden-İş’in unutulmaz Genel Başkanı

KEMAL TÜRKLER
Katledilişinin 33. yılında aramızda...

SERVET BAYKAN

Uzun yıllar Sendikamızın Genel Merkez ve 
Şube Yönetim kurullarında görev alan ve 
işçi sınıfı mücadelesi neferlerinden Servet 
Baykan’ı geçen yıl, 28 Temmuz 2012 tari-
hinde kaybettik. Saygıyla anıyoruz.
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu Isuzu’dan 
Vedat Sevinç, Murat Polat, Zafer Taşçı, Fahri Temizoğ-
lu, Mehmet Kabacaoğlu, İnan Çataltepe’nin çocukları 
dünyaya geldi. Tolga Kaynak, Serdar Özkanca, Hayri 
Çelik, Murat Kaynarca, Sadık Eker, Ömer Bayır evlen-
di. Akgün Radyatör’den Hasan Armutlu’nun iki oğlu 
sünnet oldu. Osman Kaya’nın oğlu sünnet oldu. ABB 
Elektrik (Tuzla)’dan Hakan Sökütlü evlendi. ABB Elekt-
rik (Dilovası)’ndan Onur Çakır, Şaban Arı, Fatih Taç, 
Ömer Doğan evlendi. Birol Güneş’in oğlu sünnet oldu. 
AKS Otomotiv’den Emrah Korer evlendi. Murat Aksoy’un 
çocuğu dünyaya geldi. Mert Akışkan Gücü’nden Le-
vent Muhsir’in oğlu oldu. Yalçın Kara ve Aziz Bayram’ın 
çocukları sünnet oldu. Anadolu Motor’dan Ali Osman 
Kara’nın oğlu dünyaya geldi. Ünal Karademir evlendi. 
Penta’dan Yasin Serenlioğlu ile Gamze Karaca evlen-
di. Taner Atakişi’nin Aydın Nadir adında oğlu oldu. Zafer 
Köç’ün Seher Nida adında kızı oldu. Kıymet Eray, Tanju 
Yılmaz nişanlandı. 

Anadolu Şubemize bağlı Çemaş Döküm’den Onur 
Akbudak ve Kudret Orhan evlendi. Başöz Enerji’den Ay-
dın Atak’ın kızı oldu. Uğur Gökçe’nin oğlu sünnet oldu. 
Serdar Ergen’in düğünü oldu. 

Gebze Şubemizde bağlı Makine Takım’dan Muham-
met Bitirgiç, Oktay Özkaynak, Fatih Aktaş, Nafiz Şim-
şek Bosal’dan Ömer Kodak evlendi. Çayırova Boru’dan 
Dursun Gün, Nihat Yılmaz, Orhan Çakır, Salih Aksoy, 
Serhan Özcan, Kenan Akbaş, Yücel Boru’dan Metin 
Ateş, Arpek’ten Burak Yoltay, Ramazan Baş, Yücel Sa-
vun, Bosal’dan Mustafa Hısım, Haldun Kerba’nın ço-
cukları dünyaya geldi. Bemka’dan Galip Altıntop, Adem 
Şimşek’in çocukları sünnet oldular. 

Eskişehir Şubemize bağlı yeni örgütlendiğimiz 
Tekersan’dan Mesut Demir, Mehmet Aydeniz, Alparslan 
Turan evlendiler. Selami Arslan ve Ali Arslantaş’ın ço-
cukları dünyaya geldi. Hapalki’den Seçkin Akpınar ve İsa 
Kara’nın oğulları sünnet oldu, Özcan Türkel’in oğlu dün-
yaya geldi. Renta’dan Emrah Şener, Veli Fırat Ağır, Saim 
Aksın evlendi, İlker Ay, Yasin Karakay’nın oğulları sünnet 
oldu. Mustafa Aydın’ın kız çocuğu dünyaya geldi, Yasin 
Görgülü evlendi.

İzmir Şubemizde örgütlü ZF Lemförder’den Sezai 
Öz, Emrah Yıldırım, Erdal Efetürk, Selvi Çevre, İhsan 
Buğa’nın çocukları dünyaya geldi. Barış Önüral, Nazmi 
Anıl Tufan evlendi. Totomak’tan Halit Erdi Yakut dünyaya 
geldi. Doğan Şengül, Ercan Köktaş, Serkan Fırat, Serkan 
Girgin evlendi. İmpo Motor’dan Mustafa Bahçıvan’nı oğlu 
Murat, Can Ataş’ın kızı Ada dünyaya geldi. Alper Akkuzu 
ve Yeliz Kıvra’nın çocukları sünnet oldu. Ahmet Özars-
lan, Mehmet Ali Şener evlendi. HMS Makine’dan Sercan 

Doğan, Cihan Dombaycı evlendi. Yavuz Taşdan’nın ço-
cuğu dünyaya geldi. Schneider (Çiğli)’den Abdullah Sa-
tılmış, Murat Atay’ın çocukları dünyaya geldi. Delphı‘den 
Eray Erdağı, Erhan Bölükbaşı, Serkan Sadak, Aytaç Gir-
baç, Hasan Yaşar, Şevket Şen, Sinan Demirkan, Musta-
fa Çağlar, Ferdi Özdemir, İbrahim Yılmaz, Mehmet Tire, 
Erdi Karaboğa, Ebru Adıyaman, Serkan Apaydın evlendi. 
Zeki Ergün, Neşat Aygün, Sinan Biner, Gökhan Akbaba, 
Ali Sür, Erkan Çevik, Teoman Demirkılıç’ın çocukları 
dünyaya geldi. Mustafa Kuyucaklıoğlu, Mustafa Sünkü, 
Bayram Arık, Cüneyt Aşkın, Nuri Kuşlar, Sedat Algın’ın 
çocukları sünnet oldu. Ahmet Akgün kızını evlendirdi. 
Eren Balata’dan Orhan Yörük evlendi. Polkima’dan Ta-
mer Akbulut, Ramazan Deniz, Gültekin Öztürkler, Dev-
rim Sakarya’nın çocukları dünyaya geldi. Erdem Eren, 
Hurşit Gardaş evlendi. LİSİ-FTB’den Bilgin Karataş, 
Mehmet Kösetorunu, İlker Yeşildağı, Serkan Zeytinli, 
Caner Erdem, Eray Akay, Cenk Çilekoğlu, Kadir Kara-
taş, Ediz Meriç, Mehmet Çetin, Yusuf Demirtaş, Hakan 
Güneş evlendi. Vahittin Yapıcı’nın kızı kızı evlendi. Er-
kan ve Hülya Menteş, Raif Zor, Fatih Ünlü, Bahri Köklü, 
Hüsamettin Öz, Mehmet Ateş’in çocukları dünyaya geldi. 
Mahle’den Ali Bakı, Murat Demirbaşçı, Ramazan Mert, 
Mücahit Başpınar, Şimşek Özenç, Halil İbrahim Susan, 
Ahmet kaymaz, Yaşar Mutlu, Ferhat Gürdal, Fatih Kor-
can dünyaya geldi. Okan Buldan, Sami Çetin, İbrahim 
Oral, Savaş Seymen, Özcan Kayacan, Bünyamin Aktu-
lun, Mustafa Üner, Süleyman Akın, Üçler Ülger, Hüseyin 
Didinin, Yalçın Gündoğdu, Özcan Çalışkan, Ramazan 
Tekin evlendi.

Kocaeli Şubemize bağlı Tata Steel’den Erkan Er-
dem ve Metin Kaplancı'nın oğulları sünnet oldu. Cem 
Bialetti’den Fatma Polat, Nazire Sarıkaya'nın kızı, Aynur 
Yaraşır'ın kızı nişanlandı. Erdal Taşkın, Bilal Bilgin, Ahmet 
Yıldız ve Kamil Sungur evlendiler. Mehmet Özdemir'in 
oğlu Kerem Esad, Ahmet ve Kadriye Koç çiftinin oğulları 
Ömer'in sünnet oldu. Sertaç ve Sevcan Soykan çiftinin 
Hafsa adında kız çocuğu, Kerem Yıldız'ın Ensar isminde 
oğlu dünyaya geldi. Baysan Trafo’dan Şahin Açık evlen-
di. Nema Winkelmann’dan Aykut Duran evlendi. Metin 
Savcı'nın oğlu dünyaya geldi. Standart Depo’dan Hikmet 
Kılıçdoğan'ın oğlu dünyaya geldi. Nevzat Aktaş'ın oğlu 
sünnet oldu. Baysan Kazan’dan Yasin Mucur’un evlen-
di. Gökçen Yavuz oğlu sünnet oldu. Trakya Sanayi’nden 
Özcan Özşahin, Dursun Öztürk ve Erhan Akmeşe nin 
çocukları sünnet oldu. Termo Makina’dan eski temsilci-
lerimizden Erdoğan Aktaş'ın oğlu Ferhat Aktaş evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Kemal Coşkun’un 
babası vefat etti. İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Bahattin Fındık’ın annesi, Sezgin Solin’in anne-
si, Recep Aydoğmuş’un babası, Tayfun Aydoğmuş’un ba-
bası vefet etti. Anadolu Motor’dan Bastemsilcimiz Hüseyin 
Fırat’ın babası vefat etti. Akgün Radyatör’den Senol Güç’ün 
amcası vefat etti. ABB Elektrik (Tuzla)’dan Ferhat Demir’in 
annesi vefat etti. 

Eskişehir Şubemize bağlı yeni örgütlendiğimiz 
Tekersan’dan Seerkan Baykara’nın babası, Cihan 
Özakbaba’nın babası vefat etti. Hapalki’den Ali Ayhan’ın 
kayınbiraderi ve Tanju Yıldırım’ın amcası vefat etti. Renta 
işyeri baştemsilcimiz İsa Akın’ın annesi vefat etti. 

Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm’den Duran 
Ergün, Doğan Salış, Enver Gökmen iş kazası geçirdi. 
Ali Akçam hasteneye kaldırıldı tedavi altına alındı. Cem 
Bialetti’den Kemal Koç'un babası, Sevcan Soykan'ın babası, 
Kadriye Koç'un babası vefat etti. Mehmet Öztürk'ün kardeşi 
iş kazası sonucu vefat etti. Baysan Trafo’dan Soner Umut ve 
İsmail Günsur ameliyat oldu. Hakan Karadeniz'in kayınpe-
deri, İbrahim Şimşek'in babası vefat etti. Standart Depo’dan 
Fikri Taner'in evi yandı. Baysan Kazan’dan işyeri temsilcimiz 
Bozkurt Kurt'un babası Şenol Aka'nın annesi vefat etti etti. 
Trakya Sanayi’nden Fevzi Alagöz iş kazası geçirdi. Termo 
Makina’dan Baştemsilcimiz Merter Demirel'in kayınpede-
ri vefat ettiAnadolu Şubemize bağlı Yücel Boru/Hatay’dan 
Osman Kıymacı’nın annesi vefat etti. Abdurrahman Eraslan 
iş kazası geçirdi. Çemaş Döküm’tan Nihat Elsan iş kazası 
geçirdi. Başöz Enerji’den Hakan Çetiner ameliyat oldu.

Schneider (Çiğli)’den Abdullah Kılçık’ın babası vefat etti. 
Delphı‘den İlker Yaman’ın annesi, Yakup Bardakçı’nın ka-
yınpederi vefat etti. LİSİ-FTB’den İlker Doğan’ın kayı pederi, 
Savaş Selek’in annesi, Hüseyin Çetin’in kayınpederi vefat 
etti. Eren Balata’dan Sami Aras beyin ameliyatı geçirdi. 
Totomak’tan Bülent Yılmaz’ın annesi vefat etti. Mahle’den 
İsmail Naz’ın kızkardeşi, Yahya Ayağ’ın çocuğu, Mehmet 
Uğur Yerlikaya’nın babası, Ahmet Özkiremitçi’nin ikizleri, 
Selçuk Çolak’ın babası vefat etti.

Gebze Şubemizde bağlı Çayırova Boru’dan Mehmet 
Doğan, Bemka’dan Kadir Karakaya, Bosal’dan Mesut 
Eken, Mustafa Sabancı hastalık ve ameliyat geçirdiler. Yü-
cel Boru’dan Mehmet Kaya, Arpek’ten Harun Aktaş iş ka-
zası geçirdi. Yücel Boru’dan Davut Avcı’nın babası, Makina 
Takım’dan Mustafa Parlakkılıç’ın annesi, Çayırova Boru’dan 
Nihat Karabıyık’ın babası, Muhammed Kalender’in am-
cası, Erdem Salkılıç’ın annesi, Hüseyin Çağtay’ın annesi 
Bosal’dan Hüseyin Koç’un babası vefat etti. 

SOLDAN SAĞA: 

1) Sivas olaylarında katledilen ünlü bir halk ozanımızın adı, soyadı. 2) Büyük, komut./
Avuçiçi./İlgilendiren, ilişkin. 3) Yemeklere tat veren beyaz madde./Yabancı./Nazım Hikmet’in 
soyadı. 4) Çevik./Dilsiz./Derilerimizden çıkan tuzlu sıvı. 5) Eğitim bilimi. 6) Rey./Yolcu ko-
naklama evi./Bir gezi teknesi. 7) Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse./Bir 
ajans adı./İnsan vücudunun dış yüzü. 8) Duyurmak, duyuru yoluyla bildirmek./Uzaklık ifade 
eder. 9) Utku./Bir işteki engelleri yenme kararı. 10) Makine Kimyanın kısa yazılışı./İlgi çekici 
değişik kimse./İnce dantel. 11) Öğrencilerin okullarında durumlarını gösteren belge./Kemikle-
rin yuvarlak ucu. 12) Dünyada en çok nüfuslu ülke./Kalayın simgesi./Sıvacı aleti.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1) Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan biyo-
lojik ve kimyasal değişimlerin bütünü. 2) Ümit./Hayvanların su içtikleri taş veya odundan su 
kabı. 3) Klik./Söz, lakırdı./Nikelin simgesi. 4) Liranın kısa yazılışı./Bir olayın gerçekleşeceğini 
önceden bilme. 5) Rusca da evet./Bir meyve adı. 6)Bolluk ve gösterişli yaşayış. 7) Kamer./Gü-
müşün simgesi./Lakin, fakat./Radonun simgesi. 8) Kağıt hamuruyla yapılan ayrıca içinde bir 
veya birkaç lif tabakası bulunun kalın ve sert kağıt./Namaz çağrı. 9) Türkiye kömür işletmeleri-
nin kısa yazılışı./İlaç, deva. 10) Bankada bulunan paranın faiziyle yaşayan kimse./ Molibdenin 
simgesi. 11) Bir nota./Yemin./Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem. 12) 
Güneşe en yakın gezegen, Merkür./Mertebe. 

Kaybettiklerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlı-
ğı  diliyoruz. Ameliyat ve iş kazası geçiren arkadaşlarımıza 

geçmiş olsun der acil şifalar dileriz.
Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir yaşam temenni ediyoruz.  

Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.



Birleşmenin 20. yıldönümünde, sendikamızın bugü-
ne gelmesinde emeği olan eski yöneticilerimiz, Sapanca  
Tesislerimizde buluştular.

66 yıldır
Çeliğe su veriyoruz

“4-5 Eylül 1993 günü, Otomobil-İş ve T. 
Maden-İş, Olağanüstü Genel Kurullarını aynı 
anda topladılar. Kökler birleşti ve mücadelenin 
yeni adı Birleşik Metal İşçileri Sendikası oldu.”

Toplantıda, sendikamızın eski genel başkanları Meh-
met Karaca ve Ali Rıza İkisivri’ye, Onursal Genel Başkanı-
mız Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan’a sendikamız adı-
na teşekkür plaketleri genel başkanımız tarafından verildi.

Bir araya gelen eski mücadele arkadaşları, geçmişi yadettiler, anıları paylaştılar.. .


