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Mücadele ve Kararlılık kazandı...
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MESS Grup Toplu İş Sözleşmelerinin 
uyuşmazlık aşaması sonrasında sarı sendi-
ka Türk Metal’in bilenen imzası ile başla-
yan süreçte Gebze Mitinginde,  basın açık-
lamalarımızda ve gazetemizin gündem 
yazısında en son şöyle söylemiştik: 

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak me-
tal işçileri ve aileleri adına sermayenin 
kölesi olmaya isyan ettiğimizi ve insan ye-
rine konmak istediğimizi bir kez daha dile 
getiriyoruz.

Bu köle yerine konanların isyan çağrı-
sı, toplanma borusudur.

Burdan sermayeye ve onun arkasında 
duran herkese sesleniyoruz: Ya bu çağrıyı 
dikkate alırsınız, ya da dikkate alırsınız.”

O günden bugüne zaman bazen su gibi 
aktı, bazen günler geçmek bilmedi ama 
mücadelemiz döneme damgasını vurdu: 
Tüm Türkiye’de dost düşman herkese 
“bu ülkede işçiler de var” dedirtti Birleşik 
Metal-İş üyeleriyle, temsilcileriyle, yöne-
ticileriyle ve tüm kadrolarıyla…

Her türlü karşı hamlenin, ayak oyun-
larının tertiplendiği grev oylamalarından 
ezici çoğunlukla çıkan “greve evet”ler, 
Türkiye’nin dört bir yanında bir düğüne 
gider gibi gümbür gümbür çıkılan grevler, 
üyelerimizin birbiriyle yarışırcasına  öne 
geçmek için can attıkları grev nöbeti tutma 
arzuları, sendikasına ve sendikanın karar-
larına sahip çıkmada gösterilen disiplin ve 
kararlılık…

Karşı tarafın arka arkaya yaptığı ve 
hepsi boşa giden hukuk hamleleri sonu-
cunda MESS politikalarından rahatsız 
olan ve gerçeği gören işletmelerin teker 
teker daha ilk günden sendikamızla anlaş-
ma adına gelen istifaları da, taleplerimizin 
ne kadar makul ve haklı olduğunu ortaya 
koyarken, grev yerlerindeki üyelerimizin 
ve tüm işçi dostlarının coşkusunu artırıyor, 
fabrika önleri tam bir bayram yerine dö-
nüyordu. 

Parçalanma daha ilk günden başlamış-
tı. Mücadele, zafere dönüşmek için gün 
sayıyordu.

Tek tek yanan çoban ateşleri karanlık 
günlerden geçen ülkeyi bir ateş böceği 
tarlasına dönüştürüyor, herkesin içindeki 
umudu büyütüyordu. 

Ama ta ezelden beridir hep ve her 
zaman olduğu gibi umudun düşmanları 
vardı. Meyve çağındaki ağaca düşman, 
büyüyüp gelişen hayata düşman, umuda 
düşman olanlar vardı.. 

Daha grevin ilk gününde sermayenin 

ve örgütünün yaşadığı krize çare arayan 
hükümet, 1980 askeri darbesinden mi-
ras kalan yasa maddesini acilen devreye 
sokarak yurt içinde olmayan bakanların 
imzalarıyla metal işçilerinin grevlerini ya-
saklayarak, sendikamızı ve metal işçilerini 
teslim alacağı düşüncesiyle devreye girdi.

MESS’in imdadına AKP yetişiyor
Böylece yıllardan beri çok iyi bildi-

ğimiz ve çeşitli açıklamalarımızla ortaya 
koyduğumuz işçi düşmanı politikalarıy-
la malum AKP hükümeti sınıfsal tavrını 
bir kez daha ve çok açık biçimde ortaya 
koymuş, sermayenin imdadına yetişerek 
binlerce metal işçisinin ekmeğine göz dik-
miştir.

Hükümet ulusal güvenliği tehdit etti-
ği gerekçesiyle yasal anlamda ertelediği 
ancak fiilen yasakladığı grevle işçilerin 
ekmeklerini büyütme talebini, işçilerin ço-
cuklarına daha iyi yaşam ve çalışma koşul-
ları istemesini milli güvenliği tehdit olarak 
gördüğünü açıkça ilan etmiştir.

Böylece AKP’nin milli güvenlik-
ten anladığının sermayenin güvenliği, 
MESS’in parçalanması tehlikesi olduğu 
görülmektedir. Belli ki gerçekte AKP’nin 
güvenceye almaya çalıştığı Metal Patron-
larıdır, MESS’tir. 

Tabii Hükümetin güvenceye aldığı sa-
dece MESS ve sermaye değil aynı zaman-
da darbe karşıtı söylemlerine rağmen, 12 
Eylül 1980 askeri darbesiyle kurulan iş-
birlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzeni 
olmuştur.

Aksi olsaydı AKP hükümeti tarihe, 
“iktidarı döneminde en çok grev yasakla-
yan hükümet” olarak geçmezdi. Ancak ne 
yaparlarsa yapsınlar 29-30 Ocak 2015’te 
gerçekleşen grevler, tarihe “işbirlikçi da-
yatmacı toplu sözleşme düzenin yıkılışı-
nın başlangıcı” olarak geçecektir. 

Bu greve katılan ve katılması engelle-
nen tüm metal işçileri gelecekte çocukları-
na bu iki günü gururla anlatırlarken elbette 
yaşadıkları bu ihaneti de unutmayacaklardır.

Diğer yandan, bu tezgahı kuranla-
rın unuttukları bir şey vardı: Sendikanın 
kararlılığı ve metal işçilerinin mücadele 
azmi.

Grev yasaklandı ama mücadele, sen-
dikamızın daha önceki açıklamalarında da 
belirtildiği gibi, farklı biçimlerde işyerle-
rinde huzur ortamının bozulmasıyla birlik-
te devam etti.

An itibariyle Danıştay’ın geciken kara-

rı her ne olursa olsun, bizim en başından 
beri belirlediğimiz yol haritasında ortaya 
koyduğumuz seçenekler aynı ile vakidir.

Bu doğrultuda hem sermaye örgütü 
MESS’i hem de AKP hükümetini uyardık; 
Sermaye örgütüne, dayatmalarını ne dev-
let zoruyla, ne YHK kararıyla ne de başka 
bir biçimde kabul ettiremeyeceklerini, var 
olan beceriksiz ve işçi düşmanı yöneticile-
riyle bu süreci yönetemediklerini söyledik. 

AKP hükümetine ise, grevimizi yasak-
lamakla metal işçilerinin mücadelesini 38 
fabrikanın kapısından kent meydanlarına, 
başta onlarınki olmak üzere siyasi parti bi-
nalarının önlerine, mahkeme salonlarına, 
uluslararası platformlara ama hepsinden 
önemlisi fabrikaların içine taşıdıklarını, 
bunun sonuçlarından onların ve hizmetin-
de oldukları sermayedar sınıf örgütünün 
sorumlu olduğunu söyledik. 

Dediklerimizi de yaptık...
Ne işverenler, ne Hükümet, ne de yar-

gı organları Birleşik Metal-İş sendikasının 
kararlı tutumu karşısında rahat bir uyku 
uyuyabildiler. Çalışma Bakanlığı önünde, 
AKP il ve ilçe binalarında, Danıştay’ın 
kapısında yaptığımız kitlesel basın açık-
lamalarıyla, gasp edilen grev hakkımızın 
tüm Türkiye’nin gündeminde kalması için 
mücadeleyi yükselttik.

Uluslararası sendikaların ve sivil top-
lum kuruluşlarının desteğini aldık ve grev 
hakkına yönelik bu saldırıların bundan 
böyle bir daha gündeme gelmemesi adına 
metal işçileri olarak sınıfsal görevimizi ek-
siksiz yerine getirmeye çalıştık. 

Grevimizi ve daha birçok şeyi yasak-
layan, her türlü işçi hakkına, hak arama-
ya tahammül sınırları artık sıfır noktasına 
gelip dayanan bu hükümetin, birkaç yıldır 
göz diktiği Taksim 1 Mayıs kutlamalarını 
bu yıl da yasakladığını açıklaması ise hiç 
de şaşırtıcı olmadı.

Emekçilere, 
Ölüm dışında her şey yasak! 
Oysa asıl, 1 Mayıs’ta Taksim’i yasak-

lamak suçtur. Taksim’de 1 Mayıs’ı kutla-
manın hakkımız olduğunu teslim eden çok 
sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme ka-
rarı mevcuttur. 

Üstelik 2014 yılındaki 1 Mayıs çağrı-
ları nedeniyle yargılanan başta DİSK yö-
neticileri olma üzere diğer sendika ve sivil 
toplum kuruluşundan yöneticiler beraat 
ederken, Hükümet 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamayı engellediği için Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi tarafından haksız bu-
lunmuştur.

Ayrıca Taksim’de 1 Mayıs’ın yüz bin-
lerle kutlandığı 3 yıl boyunca tek bir kişi 
bile bundan zarar görmemiş, Taksim’in 
yasaklandığı yıllarda ise yüzlerce kişi ya-
ralanmış, milyonlarca İstanbullu fiili sıkı-
yönetimin, fiili sokağa çıkma yasağının, 
gaz bombalarının, polis şiddetinin mağdu-
ru olmuştur.

Aslında her şey apaçık orta-
dadır.

 İşçiler ya işsiz kalacaklar, eğer ölmez-
lerse açlık sınırırıın altında asgari ücretle 
sendikasız çalışacaklar, sendikalı olur-
larsa sarı sendikalara üye olacaklar, de-
mokratik sınıf ve kitle sendikalarına üye 
olup haklarını aramaya kalkarlarsa greve 
çıkamayacaklar, meydanlara inemeyecek-
ler, resmi tatil olan “Birlik, Dayanışma ve 
Mücadele” günlerini istedikleri yerde kut-
layamayacaklar, kıdem tazminatlarına göz 
dikilirse ses çıkarmayacaklar, yani Yeni 
Türkiye’de yasaklarla başbaşa karın toklu-
ğuna yaşamaya çalışacaklar... 

Ya da bunu bir kader olarak görmeye-
rek “gayri yeter” deyip yaşamın her ala-
nında biz de varız diyeceklerdir.

 Metal işçileri MESS süreciyle bu bü-
yük yürüyüşün en önemli adımını atarak 
anlamlı bir çıkış gerçekleştirmişlerdir. 
Şimdi sıra bu yasakçı anlayışla hesaplaş-
maya gelmiştir.

 Çünkü bu grev sürecinde yaşanan de-
neyim, ekmeğimizi büyütmek, ekmeğimi-
zin nasıl paylaşılacağına karar verilen me-
kanizmalara yani yasaların yapılışına ve 
pastanın nasıl paylaşılacağını belirleyen 
ekonomik kararların alındığı alanlara doğ-
ru müdahaleler yapmak gerektiğini açıkça 
ortaya koymuştur.

Önümüzdeki günlerde genel 
seçimler yapılacaktır.

Metal işçileri dostu düşmandan ayı-
racak ustalığa erişmiştir. Haklarını metal 
patronlarına peşkeş çekmeye çalışan işçi 
düşmanı AKP’ye bu güne kadar vermiş 
olduğu oylarıda haram ederek oy verme-
yecektir.

Artık şunu öğrenmiştir metal işçileri:
Bu gün yapılması gerekenleri yap-

mayanların 
Yarınları da bu günden farklı olma-

yacaktır.
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Ülkeyi şirket gibi yönetmek isteyenler, işçinin haklarını düşünecek değil ya...

Bu ülkede grev yapmak yasakmış!

Sendikamız Birleşik Metal-İş’in toplu 
iş sözleşmesinde yaşanan çözümsüzlüğün 
ardından fabrikalardaki oylamalarda çıkan 
GREV kararıyla birlikte MESS’e karşı baş-
lattığı grev daha birinci günündeyken Ba-
kanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

30 Ocak günü Resmi Gazete’de yayım-
lanan metal grevinin yasaklandığı Bakanlar 
Kurulu kararı ile, Türkiye’de demokrasinin 
olmadığı bir kez daha ilan edilmiştir.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 
metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, 
grev meydanlarında ortaya çıkan iradesine 
karşı Bakanlar Kurulu’nun aldığı yasakla-
ma kararının adı DARBE’dir.

Bakanlar Kurulunun bu kararı “milli gü-
venlik” denilen şeyin gerçekte sermayenin 
güvenliğinden başka bir şey olmadığını ve 
Bakanlar Kurulunun gerçekte sermayenin 
bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça 
kanıtlamıştır.

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve 
çalışma koşullarını kabul etmeyen on bin-
lerce metal işçisinin grev yolu ile hak arayı-
şı ertelenmemiş, ortadan kaldırılmıştır.

Grevin durdurulması kararının işçilerin 
mücadelesini engelleyerek işyerlerine barış 
getireceğini sananlar yanılıyorlar.

Grev önlükleri giyildi...
Grev pankartları asıldı...

15 bin metal işçisi halaya durdu...
24 saat geçmeden  
yasaklama geldi...

Bakanlar Kurulu “milli güvenlik” 
denilen şeyin gerçekte sermayenin 

güvenliğinden başka bir şey  
olmadığını kanıtlayan kararı  

jet hızıyla verdi.
Kendilerine dayatılan ücret  

zamlarını ve çalışma koşullarını 
kabul etmeyen on binlerce metal 
işçisinin grev yolu ile hak arayışı 

ortadan kaldırıldı...

GREV HAKTIR 
YASAKLANAMAZ!Grev Kararı, 10 Ocak’ta alınmıştı...

Sendikamız ile MESS arasında yürütülen 2014-2016 
dönemi grup toplu iş sözleşmesinde tutulan uyuşmazlık 
sonrası arabuluculuk sürecinde de anlaşmaya varılamadı. 

10 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da toplanan Merkez 
TİS Kurulu’nda işyerlerinden gelen bilgiler; metal işçi-
lerinin büyük bir çoğunlukla MESS dayatmalarını kabul 
etmedikleri yönündeydi.

Ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin ol-
madığı, metal işçilerinin yaşam standardını yükseltmeyen 
ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştır-
mayı hedefleyen sermayenin dayatmalarına karşı “bedeli 
ne olursa olsun” direnmek kararı verdi metal işçileri...

Dayatmaya karşı Grev

Merkez TİS Kurulu, Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu’nun konuşmasının ardından alkışlar ve slogan-
larla alınan kararı kutladı.
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Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır!
Bir de yarınlar için direnenler...
 14 Ocak 2015 tarihinde DİSK Genel Başkanı, yöneticiler ve bağlı 

sendikaların başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla; sendikamızın almış 
olduğu grev kararı ve gerekçeleri kamuoyuna açıklandı:

Büyük bir coşkuyla, grev kararımız işyeri panolarına asıldı...

“Birleşik Metal-İş, emeğinin karşılığını alamadığı için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, dayatmaları kabul etmediği için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, ücret adaleti için, iyileştirme yapılmadığı için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, 3 yıllık sözleşme süresinin ücret zam yöntem ve miktarları ile bir-
likte ucuz işçiliği kalıcılaştırma sonucu doğurması nedeniyle greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, metal işçilerinin insanca yaşayıp insanca çalışması için greve 
gidiyor.”

Bu süreçte Başkanlar Kurulu sık sık toplanarak, 
gelişmeleri değerlendirdi.

“Diğer iki sendika sözleşmeyi Aralık ayının ortasında imzaladılar. Birleşik 
Metal-İş, o günden itibaren, tüm işyeri kurulları ile defalarca bir araya gelerek orta-
ya çıkan durumu tartıştı. Önce 18 Aralık tarihinde yapılan Merkez TİS Kurulu top-
lantısında, ardından 10 Ocak tarihinde yaptığımız Merkez TİS Kurulu toplantısında 
işyerlerimizden gelen temsilci arkadaşlarımızla, MESS’in sendikamıza sunduğu 
teklifi değerlendirdik.

Aslında MESS’in yaptığı yeni bir teklif sunmak değildi. MESS diğer iki sen-
dikaya imzalattırdığı sözleşmeyi bize dayatıyordu. Bu süreç içinde MESS yetki-
lileri ile de görüştük.Onlara dayatmaları kabul etmeyeceğimizi başından itibaren 
söyledik. Uyguladıkları zam yöntemi tüm işyerlerine farklı yansımasına rağmen, 
zammın farklı bir yöntemle dağıtılması teklifimize bile karşı çıktılar.

Merkez TİS Komisyonumuz üyesi işyeri temsilcilerimiz “ödenecek bedel ne 
olursa olsun” dayatmaların kabul edilmemesi ve greve çıkılması yönünde görüş 
bildirdiler. Genel Yönetim Kurulumuz da bu eğilim doğrultusunda karar aldı.

Haklıyız, çünkü sömürülüyoruz.
Haklıyız, çünkü insan yerine konmuyoruz.
Haklıyız, çünkü çocuklarımız için yaşıyoruz.
Grev uygulama tarihimiz 29 Ocak’dır.
Sendikamızı zorlu bir süreç bekliyor.  Ama biz biliyoruz ki bugünlerden geriye, 

bir yarına gidenler kalır! Bir de yarınlar için direnenler.”
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Grev kararlarının asılmasının ardından

Grev Komiteleri Eğitimde...

Grev kararı, metal işçisinini mücadele kararlılığı, basında geniş yer buldu.

Sendikamıza destek ziyaretleri...

EMEP, HDP, HDK ve ESP heyetleri bu süreçte sen-
dikamızı ziyaret ederek, metal işçilerin grev kararını 
önemsediklerini, destek ve dayanışmaları ile sendika-
mızın yanında olduklarını belirttiler.

Birleşik Haziran Hareketi temsilcileri de metal işçi-
lerinin grevine destek verdiğini açıklamak için sendika-
mızdaydılar. 

Sendikamız eski yöneticilerinden oluşan bir heyet 
de sendikamızı ziyaret ederek, bu süreçte yanımızda ol-
duklarını, gerektiği anda tüm eski yöneticilerin göreve 
hazır olduğunu belirttiler, yöneticilerimize dayanışma 
mesajlarını ilettiler...

26 Ocak’ta sendikamızı ziyaret eden dostlar, destek mesajları verdiler:
DİSK Genel Başkanı Kani Beko: "Metal işçilerinin bu onurlu grevi 

DİSK'in grevidir."
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen: "29 Ocakta grevin gerçekle-

şeceği tüm illerde DİSK ile beraber mücadeleyi büyüteceğiz."
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: "Grev davulu 

çaldığında mühendisler de halayda olacak."
TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan: "Bu grevin başarıya 

ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız" 
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Grev’e yönelik son hazırlıklar...

24 Ocak Cumartesi günü Genel Merkezimizde toplanan Genişletil-
miş Başkanlar Kurulumuz, grev öncesi son hazırlıkları değerlendirdi...

Fabrika ziyaretlerinde 
işçilerle buluşarak, yaklaşan 
grev süreci değerlendirildi.

YÜCEL
BORU SCHNEİDER

YÜCEL BORU SARKUYSAN

SARKUYSAN

KROMAN

BAŞÖZ

YÜCEL BORU

ALSTOM

ISUZU

SCHNEİDER KROMAN

DOSTEL ÇİMSATAŞ

YÜCEL BORU OSMANİYE YÜCEL BORU DÖRTYOL

BOSAL

MAKİNA TAKIM REMAS
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Grev oylamasında
işçilerin yanıtı net oldu

MESS’in gerçekdışı iddiaları ve gerçekler

27 Ocak 2015 tarihinde “Kocaeli” gazetesinde yer alan bir habere 
göre MESS’in talebi üzerine Kocaeli Sanayi Odası hükümetten Birleşik 
Metal-İş’in grevlerinin ertelemesini istemiş.

Sendikamız bu antidemokratik tavır karşısında bir basın açıklaması 
ile tepkisini dile getirirken, metal işçileri de KSO önünde protesto göste-
risi yaptılar.

“Grev hakkı işçilerin anayasa ve yasalar tarafından güvenceye alın-
mış demokratik hakkıdır.

Sermayedar sınıf kendi çıkarlarını tüm toplumun çıkarlarının üstünde 
gördüğü için kendi çıkarına olmayan her şeyi milli güvenlik ve genel sağ-
lığa aykırı olarak nitelemektedir. 

Çünkü sermaye gerçek düşüncesini ve niyetini söyleyememektedir. 
Onun gerçek düşüncesi “metal işçilerinin hak arayışı sermayenin ucuz 
işçilik sistemini bozar, diğer metal işçilerine örnek olur dolayısıyla benim 
sınırsız sömürü düzenim sarsılır” biçimindedir.

Siyasal iktidarın metal işçilerini grevi karşısında takınabileceği tek tu-
tum vardır. İşçilerin demokratik haklarını kullanmalarının önüne çıkacak 
her türlü engeli ortadan kaldırmaktır.

Metal işçilerinin grevleri ne genel sağlığı bozmakta ne de milli güven-
liği tehdit etmektedir.

Alınterinin karşılığını istemek genel sağlığı bozmak yerine güçlendi-
rir. Çocuklarının geleceği için yaşamak, insanca çalışmak istemek milli 
güvenliği sağlamlaştırır.”

Metal sermayesinin örgütü MESS, işbirlikçisi 
ile imzaladığı sözleşmeyi metal işçilerine dayat-
ma çabasına karşı duran onurlu Birleşik Metal İş 
üyelerinin grev kararıyla birlikte ne yapacağını 
şaşırmış biçimde gerçek dışı bildiriler yayınlama-
ya başladı.

MESS sadece bildiri yayınlamıyor!
Grev kararı alınan işyerlerini tekelci serma-

yenin gücünü kullanarak tehdit ediyor. Birleşik 
Metal İş’e taviz verilirse işlerini kaybedeceklerini 
söylüyor.

Bunu çok sayıda işyeri yöneticisinin olduğu 
toplantılarda hiç çekinmeden yapabiliyor.

Mücadele iyice kızışmıştır! MESS sadece 
işçilerin ekmeğine değil, sendikal örgütlülüğe de 
saldırı hazırlığı içindedir.

Birleşik Metal İş tek bir yumruk halinde kendi-
ni savunmaya ve karşı saldırıya hazırdır.

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısından zam 
oranları yüzdelerine varıncaya kadar yanıltıcı bil-
gilerle dolu bu bildiriye, sendikamızın yanıtı sert 
oldu.

Metal işçileri öncelikle insan yerine konmak, 
insanca yaşamak ve insanca çalışmak istiyor. 
MESS’in teklifinde bunlar olmadığı için de greve 
çıkıyor!

MESS’in tüm ezenler ve sömürenler gibi ken-
di egemenliğine karşı onuruyla alın terinin karşı-
lığını almak için mücadele edenleri karalamak, 
onların başka ve gizli amaçları olduğu söylemiyle 
mücadeleyi baltalama çabası boşunadır. 

Grev kararı üyelerimizle birlikte alınmış bir 
karardır ve kimse başka bir amaçla hareket etmi-
yor! Birleşik Metal İş üyelerinin onay vereceği bir 
toplu sözleşme imzalamanın mücadelesini örü-
yor, metal işçilerinin de ekmeklerini büyütmekten 
başkaca bir amaçları yok!

Grev oylaması saldırısına ilk cevabı Als-
tom işçisi verdi.

Ertesi gün Çayırova Boru, Kroman, Sar-
kuysan ve Yücel Boru işyerlerinde yapılan 
oylamaların tamamında “Greve Evet” çıktı.

Isuzu, Schneider Çiğli, Manisa ve 
Samandra’da, Schneider Electric ve Dostel 
sandıklarında da “Greve Evet” çıkmasıy-
la, grev oylaması saldırısı boşa çıkartılmış 
oldu.. 

Oylamalarda üye sayımızdan fazla evet oyu çıkması, 
kapsamdışı personelin de greve desteğini gösteriyordu.

Kapsamdışına mektup
MESS ve işverenler sendikalaşmalarına izin vermedikleri, toplu iş 

sözleşmelerinin kapsamı dışında tuttukları mesai arkadaşlarımızdan 
imza toplayarak grev oylaması talebinde bulundular. 

Sendikamız kapsam dışı sınıf kardeşlerimiz için bir bildiri hazırladı 
ve işyerlerinde dağıtıldı:

“Metal işkolunda 12 Eylül darbesi ile kurulan bir esaret düzeni var. 
Metal işkolunda işbirlikçi ve dayatmacı bir toplu sözleşme düzeni var. 
Grup toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların dörtte birinin sendika 
ve toplu sözleşme hakları gaspedilmiş durumda.

Beyaz yakalı ya da kapsam dışı diye adlandırılan sizlerin, anayasal 
ve yasal haklarınızı kullanmanız engelleniyor. 

İşverenlerin iki dudağı arasında çalışma ve yaşam koşullarınız belir-
leniyor. Bu düzenin mağduru kapsam içi ve dışı tüm çalışanlardır. 

Onları bu esaretten kurtarmaya çalışan ise Birleşik Metal-İş ve onun 
onurlu üyeleridir.

Birleşik Metal İş sendikası kapsam dışı diye adlandırılan çalışanla-
rın toplu iş sözleşmesinden faydalanarak sendikalı olması mücadelesi 
de veriyor.

Ama sizlerin toplu sözleşmeli çalışmanıza rıza göstermeyenler,  
bizlerin toplu sözleşme mücadelemizi engellemek için sizi kullanmaya 
çalışıyorlar.

Kapsam dışı sınıf kardeşlerimiz:
Mücadelemiz aynı zamanda sizin içindir
HAKLIYIZ, çünkü emeğimizin karşılığını istiyoruz!
HAKLIYIZ, çünkü sömürülüyoruz!
HAKLIYIZ çünkü çocuklarımızın geleceği için yaşıyoruz.”

Grev erteletmek için çırpınacağınıza, 
işçinin hakkını verin

İşyerleri MESS’i terketti
Öce Delphi Dizel, ardından Dostel ay-

rıldı MESS’ten.
Greve çıkmadan bir gün önce de 

MESS’ten istifalar geldi:
Bekaert, Alstom, Schneider (Gebze, 

Samandra, Manisa ve İzmir Çiğli fabrikaları)
Grevin ardından, MESS’ten istifalar de-

vam etti. Mahle de (Konya ve İzmir Fabri-
kaları) ayrıldı MESS’ten.

Bu süreçte, yöneticilerimiz ile işyeri yö-
netimleri arasında yoğun bir görüşme trafiği 
yaşandı. 

Schneider TİS imza töreni

MESS’ten ayrılan işyerleri ile sendikamız arasında  
2 yıllık ve MESS’in tekliflerinde yer alan rakamların  

ve hakların üzerinde TİSler imzalandı.  
Dayatmalara boyun eğmemenin karşılığını aldı işçiler.
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...ve GREVdeyiz!
Grev önlükleri giyildi,

Grev var pankartları asıldı.
#Direnişçi Metal işçisi halaya durdu.

Sabah 9.30'da Cengiz Makina önünde başladı grev mü-
cadelesi. Grev pankartı asıldı, önlükler giyildi. DİSK Genel 
Başkanı, sendika yöneticileri, siyasi partilerden ve kitle ör-
gütlerinden temsilciler, emek dostları yanımızdaydı.

Metal işçileri Gebze'de bir fabri-
kadan diğerine, greve yürüyor...

Alstom’da, yine DİSK Genel Başkanı ve yöneticileri ve Ge-
nel Başkanımız, fabrika önünde işçilerle birlikteydiler.

Çayırova, Sarkuysan ve Kroman işyerle-
rinde grev pankartı asıldı. İşçiler hep birlikte 
uzun bir yürüyüşe çıktılar. 

Yücel Boru işçisini vardiya çıkışında karşılayan coşku-
lu kitle, grevcileri selamladı.. Genel Başkanımız astı grev 
pankartını.Anadolu İsuzu önün-

de de coşkulu sloganlar-
la grev pankartının asıl-
masıyla metal işçisinin 
kararlı tavrı bir kez daha 
sergilendi. 
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Bu, bütün işçilerin grevi!

Gebze'de grev pankartını asan fabrikalar, Gebze halkının 
alkışları arasında Grev meydanına geldiler. 

Gebze'de Grev meydanındaki halayın ardından, Beka-
ert işyerinde işçilerle buluşuldu. Burada fabrika yetkilile-
rinin de katılımıyla, imzalanan sözleşme kutlandı.

Osmaniye’de, Hatay’da, Mersin’de, Konya’da, 
Kocaeli’de, Bursa’da, İzmir’de, Bilecik’te de....
Fabrikalarda gün, grev coşkusu ile başladı.

İnsanca  
Çalışmak, 
İnsanca  
Yaşamak  
ve  
Çocukların 
Geleceği  
İçin  
Greve çıktık..
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Hükümet grevi yasakladı!
Greve çıkalı henüz bir gün olmuştu ki

Grev yasaklamasını ardından, Sendikamız Yönetim 
Kurulu bir açıklama yaparak, mücadeleden vazgeçmeye-
ceğimizi duyurdu:

“Bakanlar Kurulunun bu kararı ‘milli güvenlik’ deni-
len şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir 
şey olmadığını ve Bakanlar Kurulunun gerçekte serma-
yenin bir kurulu olarak hizmet verdiğini açıkça kanıtla-
mıştır.

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma ko-
şullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçisinin grev 
yolu ile hak arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmıştır. 
Bakanlar Kurulunun kararı, Danıştay tarafından iptal 
edilmedikçe yeniden grev başlayamaz. Bu nedenle erte-
leme değil hak gaspı söz konusudur.

Bugüne kadar sermaye ve sarı sendikanın işbirliği 
yolu ile mücadeleleri engellenmeye çalışılan metal işçi-
lerin mücadelesi, bu kez de hükümetin bu ikiliye verdiği 
destekle ezilmeye çalışılmaktadır. 

Açık ve net söylüyoruz: Grev hakkını gasbeden bir 
hükümetin belirleyeceği hiçbir arabulucuyla ve işçilerin 
hak mücadelesine saygı göstermeyi öğrenemeyen serma-
ye örgütüyle bu süreçte aynı masaya oturmayacağız.

Grevin durdurulması kararının işçilerin mücadelesini 
engelleyerek işyerlerine barış getireceğini sananlar yanı-
lıyorlar. Aksine bu karar mücadele azmimizi bilemiştir.

Bu karar bizi rahatsız ettiği gibi, bu kararla rahatlama-
yı umanları da rahatsız edecek. 

Üstelik misliyle!
Sadece işyerlerinde değil, sokaklarda da!
Sonuçlardan biz sorumlu değiliz. Sorumlu olanlar 

hakkımızı gasbedenler yani AKP iktidarı ve dağılmaya 
başlayan sermaye örgütü MESS’tir.

MESS üyesi işverenler şunu iyi anlasınlar: İşbirlikçi 
ve dayatmacı düzen ortadan kalkmadıkça bu mücadele-
den vazgeçmeyeceğiz.”

Yöneticilerimiz süreçle ilgili, grevci işçilerle görüştü-
ler.. Grev alanlarında değerlendirmeler yapıldı, 

“İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin içinde bulundu-
ğu kötü koşullardan çıkışı için büyük önem taşıyan 2015 
Metal grevlerinin yasaklanması ve sermaye egemenliği-
nin tahkim edilmesi kararının ardından toplanan Başkan-
lar Kurulumuz mücadelenin daha yoğun, daha kitlesel ve 
her türlü platforma taşınarak sürdürülmesi kararlığında-
dır.

Grev hakkımızı yasaklayan, sermayenin sömürü dü-
zenini güvence altına alanlarla ve bu sürecin gerçek so-
rumlusu sermaye örgütü MESS ile aynı masaya oturma-
yacağız.

Birincisi, özgür toplu pazarlık düzeni istiyoruz.
Anayasa’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı 

uluslararası sözleşmelerde yer alan sözleşme özgürlüğü-
nün varlığı, tarafların kendi özgür iradeleriyle sözleşme 
yapabilmelerine bağlıdır. Grup toplu iş sözleşmesi iki iş-
birlikçinin anlaştığı koşulların tüm metal işçilerine daya-
tıldığı bir yapıdır. İşbirlikçi ve dayatmacı bu yapıya karşı 
mücadele ediyoruz.

İkincisi, insan onuruna yakışır bir ücret, insan onuruna 
yakışır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz.

Sarı sendikanın imzaladığı sözleşme özgür bir sendi-
kal düzen ve toplu pazarlık sistemi olsa idi hiç bir şekilde 
bağıtlanamazdı. Özgür ve gerçek sendikacılığın olduğu 
yerde MESS’in tekliflerinin kapsam dışı personel dahil 
olmak üzere çalışanlardan büyük tepki görmesi ve söz-
leşmenin metal işçilerine grev yasakları ve YHK yoluyla 
kabul ettirilmeye çalışılması baskının, dayatmanın ve dar-
benin en açık kanıtıdır.

Üçüncüsü, yasaklanan grev hakkımızı geri almak için 
mücadele ediyoruz.

Bakanlar Kurulu grevleri erteleyerek, milli güvenliğin 
sermayenin sömürüsünü ve işçilerin köleliğini güvence al-
tına almak olduğu bir kez daha göstermiştir. Metal işçileri 
şimdi ücret zammı taleplerinde daha da kararlıdırlar. Milli 
güvenliği sağlayan ürünler üretiyor isek ücretlerimiz ve 
sosyal haklarımızın daha yükseltilmesi gerekir, demekte-

dirler. İşverenler, grevlerin yasaklanması ile sorunun bit-
mediğini 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren yaşayarak 
görecekler. Geçtikleri sadece bir deredir. Metal işçilerinin 
denizinde boğulmak istemiyorlar ise MESS’ten ayrılır, 
taleplerimizi karşılarlar. Sadece 60 gün değil, yıllarca sü-
recek bir mücadeleden söz ediyoruz.

Sermaye örgütünü uyarıyoruz! Dayatmalarınızı, ne 
devlet zoruyla, ne YHK kararıyla ne de başka bir biçimde 
kabul ettiremeyeceksiniz. Zalimler için yaşasın cehen-
nem! Var olan beceriksiz ve işçi düşmanı yöneticilerinizle 
bu süreci yönetemediniz ve yönetemeyeceksiniz.

AKP hükümetini uyarıyoruz! Grevimizi yasaklamak-
la metal işçilerinin mücadelesini 38 fabrikanın kapısından 
kent meydanlarına, başta sizinki olmak üzere siyasi parti 
binalarının önlerine, mahkeme salonlarına, uluslararası 
platformlara ama hepsinden önemlisi fabrikaların içine 
taşıdınız. Sonuçlarından siz ve hizmetinde olduğunuz ser-
mayedar sınıf örgütü sorumludur.

Biz kazanacağız! Çünkü haklıyız! Çünkü sömürülü-
yoruz! Çünkü çocuklarımız için yaşıyor ve çalışıyoruz!

Büyük bir kavganın neferleriyiz!
Sendikal disiplinimizi hiç bir şekilde bozmadan, kurul 

kararlarını harfiyen uygulayarak GÜVEN, BİRLİK VE 
İNAT!

Başkanlar Kurulu toplandı:    

Vazgeçmeyeceğiz!
Asla teslim olmayacağız!
Asla yılgınlığa kapılmayacağız!

 Ankara'da ortak basın açıklaması:

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, düzenledikleri ortak 
basın toplantısıda, metal işçilerinin grevine hükümetin 
müdahalesine tepki gösterdiler:

"Bizler emek ve meslek örgütleri olarak metal işçile-
rinin işyerlerinde ve sokakta yürüteceği meşru mücadele-
yi, kendi mücadelemiz olarak görüyoruz."

Danıştay’da dava açtık

“GREV HAKTIR 
YASAKLANAMAZ!
GREV hakkımız derhal iade 

edilmelidir!”

Sendikamız grevin ertelenmesi kararına karşı, 
02.02.2015 tarihinde DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA 
“Yürütmenin Durdurulması istemli” dava açarak, 
grev hakkımızın iadesini istedi.

“Metal işçilerinin grev oylama sandıklarında, grev 
meydanlarında ortaya çıkan iradesine karşı Bakanlar 
Kurulu’nun aldığı yasaklama kararının adı DARBE’dir.”

İşte
 Grevimizi 

Yasaklayanlar!
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AKP önlerine yürüyüşlerle haykırdık:

GREV hakkımızı istiyoruz!
Sendikamız 3 Şubat'ta AKP il ve ilçe binaları önünde “Grev Hakkımızı İstiyoruz” talebiyle yürüyüş 

ve basın açıklaması düzenledi...
Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Gebze, Bursa, İstanbul-Kartal, Çorlu, İzmir, Bursa-Mudanya, Mersin... 

Metal işçileri caddeleri doldurdu...

Biz yılmayacağız, 
Teslim olmayacağız, dedik 
Zalimler için 
Yaşasın cehennem, dedik!

İşçi düşmanı, beceriksiz ve dayatmacı 
sermaye örgütü yönetimiyle bu aşamadan 
sonra aynı masaya oturmayacağız. 

Mücadele, grev kapılarından, fabrikala-
rın içine, üretim alanına taşınmıştır.

Kimse verimlilik, üretim adedi lafı et-
meyecek. 

Biz bu yola çıkarken, bedel öderiz ama 
bedel de ödetiriz diye çıktık. Grev yasakları 
size sadece dereyi geçirdi. 

Mücadele mahkeme salonlarına taşın-
mıştır!

Boru, bakır tel, kurutma makinesi, fren 
ve debriyaj teli, kombi kazanı, çelik tel üre-
timinin durması milli güvenliğe aykırı ise, 
biz de milli güvenliğe aykırı karar almışız 
demektir. Bakanlar Kurulundan talebimiz 
savcılarını devreye sokarak milli güvenliği 
bozan bizler için de gerekli yasal işlemleri 
başlatmasıdır.

Mücadele sokaklara AKP binalarının 
önüne taşınmıştır. Hükümet kurumlarının 
önüne de taşınacaktır.

Mücadele hiç merak etmeyin ülke sınır-
larının dışına da taşınmıştır ve taşınmaya 
devam edecektir! Metal işçilerinden ve on-
ların öfkesinden kurtulamazsınız!

İşverenleri, MESS’i, hükümeti, yargıyı 
uyarıyoruz! Bir karşı çıkış var ise önce onu 
anlamaya çalışacaksınız. Bastırmaya kalktı-
ğınızda altında kalırsınız. 

Asla teslim olmayacağız!
Asla yılgınlığa kapılmayacağız!
Biz kazanacağız! 
Çünkü haklıyız! 
Çünkü sömürülüyoruz! 
Çünkü çocuklarımız için yaşıyor ve ça-

lışıyoruz!
Büyük bir kavganın neferleriyiz! 
Sendikal disiplinimizi hiç bir şekilde 

bozmadan, kurul kararlarını harfiyen uygu-
layarak GÜVEN, BİRLİK VE İNAT!!!

Merkez TİS Komisyonumuz 2 Şubat’ta bir kez daha top-
lanarak, gelişmeleri değerlendirdi.

Emek dostu sanatçılardan Tarık Akan ve Sadık Gürbüz 
de direnişçi metal işçilerine destek ve dayanışma duygula-
rını belirttiler. 
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Metal işçisi Ankara’da:
“Biz bitti demeden, 
bu kavga bitmez!”
Sabah Rixos Oteli'nde Bakan Babacan’ın katıldığı bir top-

lantıda başlayan protesto, Milli kütüphane'den Bakanlık önüne 
yürüyüşle devam etti. 

Çalışma bakanlığı önünde Milletvekillerinin de desteğiyle 
yapılan basın açıklamasının ardından, hukukçu dostlarımızla 
Danıştay'a yürüdük. Ankara Barosunun da katılımıyla burada 
yapılan açıklamanın ardından, dosta düşmana seslendi Metal 
İşçisi: "Biz bitti demeden, bu kavga bitmez..."

İmzaları Meclis’e teslim ettik...

Yöneticilerimiz ve Metal işçilerinden oluşan heyet, 
TBMM’nde görüşmeler yaptı.

18 Şubat’ta 
Meclis’teydik.

Meclis'te dü-
zenlenen ve çok 
sayıda milletvekili-
nin katlıdığı basın 
açıklamasıyla, bu 
süreçte işyerlerin-
den ve internetteki 
kampanyamızdan 
toplanan dilekçe 
ve imzalar Mec-
lis İnsan Hakları 
Komisyonu'na ile-
tildi.

9 Şubat’ta sen-
dikamız yöneticileri 
CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nı 
ziyaret ederek, grev 
kararı ertelenmesi 
ile sürecin sonrasına 
ilişkin görüş alışveri-
şinde bulundu.
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Ülkemizdeki  “grev hakkı”na  yönelik saldırı, uluslararası 
alanda da büyük tepkilere neden oldu. Destek ve dayanışmanın 
boyutları hızla büyüdü. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
ITUC,  dünya genelinde örgütlü sendikalara grev hakkını savun-
mak için eylem ve etkinlikler düzenleme çağrısında bulundu.

ITUC’un çağrısıyla 18 Şubat’ta dünya çapında  “Grev hakkı-
mızdan ellerinizi çekin” eylemleri yapıldı.

O gün, sendikamız yöneticileri ve grevi ertelenen metal iş-
çilerinin katılımıyla Meclis önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Grev ertelemesinin 
ardından işyerlerinde 

de tepkiler başladı.
Yürüyüşler  

ve bilgilendirme  
toplantıları  
düzenlendi.

ILO'da İşçi ve İşveren Taraflarından Ortak Grev Hak-
kı Temel Bir Haktır Açıklaması

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), üyesi tüm 
ülkelerdeki Hükümet, işveren ve işçi gruplarının temsil-
cilerinden oluşan Yönetim Organı, 23-25 Şubat 2015'de 
Cenevre'de biraraya geldi. Grev hakkıyla ilgili işçi-işve-
ren-hükümet tarafları ortak bir deklarasyon yayınlayarak, 
grev hakkının ILO tarafından tanınan bir uluslararası hak 
olduğunu bir kez daha teyit ettiler. 

Dünya “Sendikalı Ol” Günü

DEMİSAŞ MAHLE KONYA

SCHNEİDER MANİSA SCHNEİDER ÇİĞLİ

EJOT

ÇİMSATAŞ ABB

STANDART DEPO

SİO

BAŞÖZ

MAHLE İZMİR
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“Milli güvenliği bozucu 
hususlar nelerdir?”
Grevimizin Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmesi üzerine, sendikamız tarafından 

02.02.2015 tarihinde “yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan davada Danıştay 10. 
Dairesi Başbakanlık’tan savunma istedi.

Başbakanlık’ın savunma verme süresini 30 gün yerine 10 gün olarak belirleyen Danış-
tay, Başbakanlıktan “Davacı sendika tarafından uygulanmakta olan ve uygulamaya konu-
lacak grevlerin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu’nun nasıl ve ne şekilde belirlendi-
ği, milli güvenliği bozucu hususların neler olduğunun açık ve tereddüte yer bırakmayacak 
şekilde açıklanmasının istenmesine” karar verdi. 

Başbakanlık Danıştay’a savunma gönderdi.

Savunma değil, itirafname!
30 Ocak tarihinde Birleşik Metal-İş’in 20 işyerinde 

uygulanmakta olan grevleri ile 19 Şubat’ta başlayacak 
olan 18 grevini “yasaklayan” hükümet, sendikamızın yü-
rütmeyi durdurma talebiyle Danıştay’da açtığı davada is-
tenen savunmasını 23 Şubat tarihinde gönderdi.

Hükümetin gönderdiği metne bir savunma demek 
mümkün değil. Metin metal işçilerinin haklarının gasbe-
dilmesi için hangi saiklerle hareket edildiğinin, milli gü-
venlik adı altında sermayenin çıkarlarının güvence altına 
alınmak istendiğinin açık itirafı biçiminde.

Hükümet, Danıştay’ın “milli güvenliği bozan” un-
surların tereddütte yer bırakmayacak şekilde açıklanması 
istemini, dersini çalışamayan öğrenciler gibi geçiştirerek, 
“milli güvenlikten bakanlar kurulu sorumludur” gibi bir 
cümlenin arkasına sığınıp, objektif bir tanım verememiş-
tir.

Objektif tanım veremeyen hükümet, milli güvenliğin 
kanıtı olarak zırhlı araç, helikopter görselleriyle boşluğu 
gidermeye çalışmıştır.

Hükümetin Danıştay’a göndermiş olduğu itirafna-
me, Anayasa’da, yasalarda ve uluslararası sözleşme-
lerde tanınmış olsa da işçilerin grev hakkının Bakanlar 
Kurulu’nun onayına tabi olduğunun dolayısıyla hüküme-
tin anayasa, yasa, uluslararası sözleşme ve hukuk tanıma-
dığının tarihsel bir belgesidir.

Şimdi hükümetin itiraflarına biraz daha yakından ba-
kalım:

1) Hükümet “davaya konu Bakanlar Kurulu kararı 
Ekonomi Bakanlığı’nın (...) 29/01/2015 tarihli ve 13035 
sayılı gerekçeli yazısı üzerine alınmış olup...” diyerek, 
milli güvenlik gerekçesi ile ertelediği grevlerle ilgili, Eko-
nomi Bakanlığı dışında hiçbir kurum ve kuruluştan bilgi 
istemediğini, konuyu araştırmadığını itiraf etmektedir. 

2) Erteleme kararının Ekonomi Bakanlığı yazısı ile 
gerçekleştirilmesi, gerekçenin milli güvenlik değil, eko-
nomik olduğunu dolayısıyla sermayenin talep ve çıkarla-
rının kararın esas gerekçesi olduğunu itiraf etmektedir.

3) Hükümet, Danıştay’dan ek süre talebinin kabul edil-
memesi nedeniyle yeterince bilgi ve belge sunamadığını 
söyleyerek, aslında elinde yeterince belge ve bilgi olma-
dan grev ertelediğini ve halen elinde belge bulunmadığını 
söyleyerek, hukuksuz bir karar aldığını itiraf etmektedir.

4) Hükümet, milli güvenlikle doğrudan ilgili kurumlar 
olan Savunma Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği’nden grev ertelemeleri öncesinde görüş iste-
meyerek ertelemelerin milli güvenlikle ilgisinin olmadı-

ğını itiraf etmiştir.
5) Hükümet, bunun sadece bir grev erteleme olmayıp, 

uyuşmazlığın çözümüne dair bir süreç olduğunu söyleye-
rek, grev ertelendikten sonra işçilerin taleplerinin kabu-
lü yönünde adım atılmasının önünü tıkadığını ve aslında 
grevi fiilen yasakladığını itiraf etmektedir. Metal işçileri-
ne grev ertelemelerinden sonra uyuşmazlığın çözümü için 
farklı hiçbir uzlaşma önerisi gelmediği gibi herkes imza-
ladı siz de imzalayacaksınız dayatması sürmektedir.

6) Hükümet, milli güvenlik kavramını “devletin ... si-
yasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaat-
lerinin ... her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve 
kollanması” diye tanımlayarak, ücret artışı talebiyle grev 
yapan 15 bin metal işçisinin bir tehdit olarak gördüğünü 
itiraf etmiştir.

7) Hükümet, “...işyerlerinde üretilen malzemelerin ... 
bir kısmının ... TSK olmak üzere güvenlik ve istihbarat 
ve savunma sanayi kuruluşlarımızın ihtiyacının oldu-
ğunun bilindiği, bu ürünlerin üretiminde ortaya çıkacak 
bir aksamanın ... ciddi bir zaafiyete yol açabileceği...”ni 
söyleyerek, ülkede grevlerin tümüyle yasaklanabilece-
ğini itiraf etmiştir. TSK plastik bardaktan, metal iğneye, 
tuvalet kağıdından, sabuna kadar pek çok malzemeyi de 
kullanmaktadır. Ülke bir savaşta değildir, stoklarda yete-
rince askeri malzeme vardır ve grev çözüldüğünde ya da 
grev sürerken bile bu malzemelerin tedarik edilebilmesi 
mümkündür.

8) Hükümet, 38 işyerinde üretilen ürünlerin gerek iç 
pazar, gerekse ihracatımızda önemli bir yer tuttuğunu” 
söyleyerek, metal işçilerin ücret artış taleplerinde ne ka-
dar haklı olduklarını ve ücret artışı taleplerinin kolaylıkla 
karşılanabileceğini itiraf etmektedir.

9) Hükümet Milli Savunma Bakanlığının görüşünü 
daha sonra göndereceğini belirterek, ülkenin milli güven-
liğini tehdit eden grevler gündemde iken Savunma Ba-
kanlığının başka işlerle uğraştığını itiraf etmektedir.

10) Hükümet, “yaklaşan milletvekili genel seçimle-
rinin güvenliğini sekteye uğratabileceğini” söyleyerek 
grevleri kendi siyasal iktidarını bir tehdit olarak gördüğü 
için yasakladığını itiraf etmiştir.

11) Hükümet, grevlerin şirketlere ciddi zararlar vere-
ceğini söyleyerek, şirketlerin ve sermayedar sınıfın çıkarı 
için işçilerin hak arayış yollarını tıkadığını itiraf etmiştir.

12) Hükümet toplu sözleşmesini imzalayan iki sendi-
kanın 100 bin üyesinin çalıştığı işyerlerinin üretiminde de 
aksamalar olacağını söyleyerek, işbirlikçi dayatmacı top-

lu sözleşme düzeninin koruyucu ve kollayıcısı olduğunu 
itiraf etmiştir.

13) Hükümet,  erteleme kararına gerekçe olarak “milli 
güvenlik milli ekonomiye bağımlıdır” ve “metal sektö-
rünün ihracatı ile uluslararası sözleşmelerden doğan yü-
kümlülükleri; dünya tedarik zincirinde edindikleri yer” 
gibi kavramlar kullanarak, işçi hak ve özgürlüklerinin 
karşıtı olduğunu itiraf etmiştir.

14) Hükümet, şirketleri, yaptıkları üretimin cinsini, 
yabancı sermayenin ürkmesini, ihracatın düşmesini erte-
lemeye gerekçe yaparak, grevsiz bir toplu sözleşme düze-
ninden yana olduğunu itiraf etmiştir.

15) Hükümet toplu sözleşme döneminde gerçekleşen 
ve kimsenin burnunun bile kanamadığı demokratik ey-
lemleri ve grev ertelemelerine karşı yapılan protesto ey-
lemlerini “provokasyona açık” diye niteleyerek, toplantı 
ve gösteri hakkının karşısında olduğunu itiraf etmiştir.

16) Hükümet grev ertelemesinde amaçlananın “işçi-
lerin yasal haklarının elinden alınması değil, milli güven-
liği bozucu bir grevin, her iki tarafı da memnun edecek 
şekilde bir an önce çözümlenmesi ve uyuşmazlığın gi-
derilmesidir” diyerek aldığı kararın doğurduğu sonuçları 
bilmezden geldiğini itiraf etmektedir. Ertelenen bir grevin 
tek memnun tarafı MESS ve onun üyeleri olacaktır. 

17) Hükümet, “bir işlemin sadece hukuka aykırı ol-
masının” yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için yeterli 
olmadığını söyleyerek, idarenin her türlü tasarrufuna top-
lumun katlanması inancında olduğunu, hukuk tanımazlı-
ğını itiraf etmektedir.

18) Hükümet, kararının yürütmesinin durdurulma-
ması durumunda telafisi mümkün olamayan hiçbir sonuç 
doğmayacaktır iddiası ile sendika-toplu sözleşme ve grev 
haklarının ortadan kaldırılmasında bir sakınca görmediği-
ni itiraf etmektedir.

19) Hükümet, grev ertelemesinin bu aşamada dava 
konusu yapılamayacağı; ertelemeyle arabulucu sürecinin 
başladığı, akabinde YHK’nın devreye gireceği; bu duru-
mun zincirleme işlem olduğu ve tamamlandığında dava-
nın açılabileceğini söyleyerek hukuksuz işlemler aleyhine 
dava açılmasına karşı olduğunu itiraf etmektedir. YHK 
aşamasından sonra dava açmak mümkün olmadığı için 
esasen hükümet kararlarına karşı hukuki yolların kapatıl-
masından yana olduğunu itiraf etmektedir.

Danıştay, Başbakanlık’tan savunma istedi: 
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Mücadeleye
Devam!..

Metal Grevine destek amacıyla sosyal medya 
üzerinden yürütülen kampanya büyük ilgi gördü.

#MetaldeGrevVar
#MetalİscisiGrevde
#Direnİşçi

Sosyal medyada mücadelemize büyük destek

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 29 Ocak 2015 
tarihinde ertelenen greviyle ilgili Danıştay’a yaptığı 
yürütmeyi durdurma başvurusu henüz sonuçlan-
madı. Bu durum grev hakkını tümüyle ortadan kal-
dıracak vahim bir sonuç doğurmaya aday. Dahası 
bu gecikme adil yargılanma hakkının ihlaline yol 
açıyor.

Metal  grevi 29 Ocak 2015 tarihinde milli gü-
venliği bozucu olduğu gerekçesiyle Bakanlar Ku-
rulu tarafından 60 gün süreyle ertelenmişti. 60 
günlük erteleme süresi 31 Mart 2015 tarihinde 
doluyor. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu’nun 63. maddesine göre 60 günlük 
erteleme süresi sonunda anlaşma sağlanamazsa  
uyuşmazlık taraflardan birinin başvurusu üzerine 
Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözüme bağla-
nıyor. Diğer bir ifadeyle 60 günlük erteleme süresi 
sonunda grev yeniden başlayamıyor. Grev ertele-
mesi grev yasağına dönüşüyor.

Grevin tekrar başlayabilmesinin tek yolu Danış-
tay tarafından verilecek olan yürütmeyi durdurma 
kararı. Birleşik Metal-İş Sendikası 2 Şubat 2015  
tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptal talebiy-
le Danıştay’a başvurdu. Grev hakkının kullanılabil-
mesi bu başvurunun sunucuna bağlı.  Danıştay ya 
hükümetin hukuksuz grev erteleme kararına dur 
diyecek veya yürütmeyi durdurma talebini redde-
derek grev hakkının yok edilmesine yol açacak 
vahim bir karara imza atacak. Danıştay’ın kararı 
Türkiye’de grev hakkının geleceği açısından ya-
şamsal öneme sahip.

Ancak 60 günlük sürenin bitmesine günler 
kala Danıştay 10. Dairesi henüz kararı ortada yok. 
Başbakanlık savunması 23 Şubat 2015 tarihinde 
Danıştay’a ulaşmış olmasına rağmen, aradan ge-
çen bir aydan fazla süre içinde Danıştay yürütmeyi 
durdurma kararını henüz vermedi. Hükümetin hiç-
bir görüşme yapmadan kâğıt üzerinde aldığı grev 
erteleme kararı konusunda Danıştay ağırdan alı-
yor. Ancak bu ağırdan almanın bedeli hakkın özü-
nün ortadan kalkmasına yol açacak nitelikte.

Danıştay’ın kararını geciktirmesi idari yargı yo-
lunu etkin bir hak arama yolu olmaktan çıkarıyor. 
Danıştay’ın kararını geciktirmesi, olası olumsuz 
bir karara karşı itiraz yolunu da ortadan kaldırıyor. 
Danıştay dava dairelerinin kararlarına karşı Dava 
Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebiliyor.  Nihai 
kararı genel kurul veriyor. Dava daireleri genel ku-
rulu yürütmeyi durdurma kararlarına ilişkin itirazları 
yedi gün içinde karara bağlamak zorunda. Karar 
geciktiği için itiraz yolunun kullanılması imkânsız 
hale gelecek. Çünkü 60 günlük süre dolmak üzere.

Danıştay, kararını geciktirerek hem grev hak-
kını hem de idari yargı açısından adil yargılanma 
hakkını ortadan kaldırıyor. Üstelik Danıştay bu 
ağırdan alma tutumunu Şişecam grev ertelemesi 
sırasında da yapmıştı. Danıştay’ın 10. Dairesinin 
red kararına Kristal-İş Sendikası tarafından yapılan 
itiraz günlerce daire kaleminden dava daireleri ge-
nel kuruluna intikal ettirilmemiş ve konu 60 günlük 
süre içinde genel kurulda ele alınmamıştı.

Danıştay 10. Dairesi ikinci kez grev hakkı-
nın özünü ortadan kaldırıcı bir tutum sergiliyor. 
Danıştay’ın bu koşullarda hakkın özünü korumak 
için yapacağı tek şey grev ertelemesinin yürütme-
sini durdurmaktır. Bu saatten sonra Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi sadece 
grev hakkını ortadan kaldıran bir tutum değil aynı 
zamanda adil yargılanma hakkının da ihlali olacak.

Danıştay neden karar vermedi, neyi bekliyor? 
Temel hak ve özgürlüklerden biri olan grev hakkının 
ortadan kaldırılması söz konusu iken Danıştay’ın 
daha önemli ne işi olabilir? Bir ihtimal, sendikanın 
itirazı reddedildi ama kararın açıklanması geciktiri-
liyor. Eğer böyleyse sadece grev hakkını değil adil 
yargılanma hakkını da yok etmiş olacaklar.  Umarız 
Danıştay, hukuk tarihine kara bir leke olarak geçe-
cek bir karara imza atmaz ve grev hakkını da, adil 
yargılanma hakkını da korur.

Danıştay neyi bekliyor?
Aziz Çelik, 26.03.2015, Birgün

Twitterda 
TT olduk

Sakın ha bizi yabana atmayın, bizi başkaları ile karış-
tırmayın, grevimizi yasaklamaya kalkmayın! demiştik..

Grevimiz yasaklanınca gerekeni yaparak, üyelerimizi 
riske sokmadık, yasal boşluğa düşürmedik. 

Ama mücadelemiz, eylemlerimiz çok daha geniş bir 
alana yayılarak devam etti...

Diğer sendikaların aldığından daha fazlasını üyeleri-
mizin bilgisi ve onayı ile aldık...

Danıştay’dan itirazımıza red kararı tebliğ edilirse de 
Daireler Genel Kurulu’na başvurup itirazımızı sürdüre-
ceğiz. 

Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız. 
Bu hukuksuz karardan dolayı hükümetin uluslararası 
alanda ceza almasını  sağlayacağız.

Ertelemeye söz konusu olan 60 günlük süre 30 
Mart’ta doldu. Biz kurullarımızın almış olduğu karar so-
nucu MESS ile de hükümetin atamış olduğu arabulucu 
ile aynı masaya oturmayız demiştik, oturmadık... 

Dosyalar Yüksek Hakem Kuruluna gönderildi
Yüksek hakem kurulundan gelecek sözleşme nihai 

karardır.  İşyerleri ile yaptığımız görüşmelerde ortaya 
çıkan sonuçlar, YHK’den gelecek olan sözleşmeye ekle-
nerek uygulanacaktır...

Biz demiştik... 
Biz DİSK’iz...

Biz Birleşik Metal-İş’iz... 
Biz Metal işçisiyiz... 
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Yurtdışından da greve destek, ertelemeye tepki yağdı...

Metal grev yasağı Avrupa Metal İşverenlerinin 
de gündemine girdi.

Avrupa çapında imalat sektörlerinde çalışan 
6,9 milyon işçiyi temsil eden industriALL Avrupa 
sendikası, Avrupa Metal İşveren Federasyonuna 
(CEEMET) gönderdiği mektupta, CEEMET'in bir 
üyesi olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 
MESS'in Türkiye'de grev yasağı için çağrı yapması-
nın hem ILO sözleşmelerine, hem de Avrupa Metal 
İşveren federasyonunun kendi taahhütlerine aykırı 
olduğunu vurgulayarak, CEEMET'den MESS ile 
görüşerek bu konuyu bir açıklığa kavuşturmasını 
istedi. 

ABD’de FORD işçilerinin sendikası UAW’dan grevle daya-
nışma mesajı; “Amerika Birleşik Otomobil, Havacılık ve Tarım 
Ekipmanları Sendikası (UAW) adına, kardeş örgütümüz, Birle-
şik Metal-İş’in grevini selamlıyoruz. UAW, Ford’un tüm tedarik 
zincirinde ve küresel faaliyetlerinde adalet ve hakkaniyetin yeri-
ni bulmasına kendini adamıştır. Bu bağlamda, Ford tedarikçile-
rinde ve MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin herhangi bir 
baskıya uğramayacaklarını umuyoruz.”

Mahle Almanya işçilerinden ve Avrupa’nın 11 ülkesinde 30 
bin Mahle işçisini temsil eden Mahle Avrupa İş Konseyinden, İz-
mir ve Konya Mahle işçilerine dayanışma mesajları geldi. Mahle 
Avrupa İş Konseyi: “Para tezek gibidir, üst üste yığarsan pis ko-
kar ama toprağa dağıtırsan, her yerde çiçek açar .... Mahle işçileri 
olarak mücadelenizin her zaman yanınızdayız.”

Avrupa’daki tüm Alstom tesislerindeki işyeri temsilcilerin-
den, Türkiye Alstom işçilerine ortak dayanışma mesajları ve im-
zalar geldi.

 Almanya Bremen’deki Arcelor Mittal işçilerinden, grev ya-
sağıyla ilgili Erdoğan’a ve Davutoğlu’na protesto mesajları gön-
derildi ve grevle dayanışma imza kampanyası düzenlendi.

Fransa’daki CGT sendikası üyesi Aperam işçileri ve Aperam 
İş Konseyi Başkanı, Türkiye’li Aperam işçileriyle ve Birleşik 
Metal-İş ile dayanışma mesajı gönderdi: “Grev bir Temel Haktır”

Japonya’da Isuzu ve Toyota işçilerinin örgütlü olduğu JCM 
sendikasından Türkiye’deki Isuzu işçilerine dayanışma ve grev 
yasağını protesto mesajı geldi.

 İngiltere ve İrlanda’daki en büyük sendika olan Unite ile 
ABD ve Kanada’daki en büyük özel sektör sendikası olan USW 
tarafından kurulan ve 3 milyon işçiyi temsil eden Workers Uni-
ting Yürütme Kurulu, Birleşik Metal-İş greviyle dayanışma me-
sajı göndererek grev yasağını protesto ettiler.

İtalya metal sendikası FIOM, Uusal Yönetim Kurulu toplan-
tısı sırasında, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinden 
grevle dayanışma mesajı gönderdi.

Uluslararası federasyonlardan grevle dayanışma:
Uluslararası Taşımacılık Federasyonu, ITF, Uluslarası Gıda 

ve Otelcilik Çalışanları Federasyonu, IUF ve Uluslararası Sanayi 
İşçileri Federasyonu, IndustriALL Global çalışanlarından destek 
mesajları geldi.

İtalyan FIM-CSIL sendikası, Yönetim Kurulu, dayanışma 
ve grev yasağını protesto amacıyla dayanışma mesajını, Candy, 
Fontana Pietro, Prysmian işyerlerinin temsilcileriyle beraber 
gönderdi.

Finlandiya KESKO süpermarket sendikası üyelerinden gelen 
mesaj:“İşçi Haklarına Saygı Gösterin! Türkiye’deki Metal İşçi-
lerinin Grevini Destekliyoruz.”

Avrupa Parlamentosu  
Sol Grubundan  
Grevle Dayanışma Açıklaması

Aralarında Yunanistan'dan Syriza'nın da bulun-
duğu 14 ülkeden, 19 farklı partiden toplam 52 Av-
rupa Parlamentosu milletvekilinin yer aldığı GUE/
NGL (Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Sol) grubu 
yaptığı bir açıklamada Türkiye'deki metal greviyle 
dayanışmasını duyurdu. 

"GUE/NGL Türkiye'deki DİSK Birleşik Metal 
İş sendikasının grevini güçlü bir şekilde destekle-
mektedir. 

... MESS'in, düşük ücretli daha yeni işçilerin 
ücretlerinde herhangi bir iyileştirmeye gitmeme ve 
3 yıllık toplu sözleşmeyi dayatması bu grevin ana 
nedenleridir. 

... GUE/NGL adına, Başkan Gabi Zimmer ve 
Avrupa Parlamentosu üyesi ve AB-Türkiye Ortak 
Parlamenterler Komitesi Başkan Yardımcısı, Takis 
Hadjigeorgiou, yaptıkları açıklamada, grubun Bir-
leşik Metal İş'e ve üyelerine çalışma koşullarının ve 
ücretlerinin iyileştirilmesi ve özellikle de düşük üc-
retli işçilerin ücretlerinin iyileştirilmesi için sürdür-
dükleri mücadelede tam desteğini belirtmektedir.

GUE/NGL, Türkiye Hükümetini, işçilerin grev 
hakkına ve Avrupa Birliği'ne üyeliğe aday olan bir 
ülkeye uygun olarak tüm işçi haklarına saygı gös-
terilmesi konusunda güçlü bir çağrıda bulunmakta-
dır."

Avrupa Parlamentosunda  
4 milletvekilinden  
Avrupa Komisyonu’na  
“Türkiye’de Grev” Sorusu

18 ülke avukatından Başbakana:
“İşçi haklarına saygı gösterin”

IndustriALL Avrupa’dan 
Avrupa Metal İşverenlerine 
Metal Grevi Sorusu

Avrupa Parlamentosu sol grup, GUE/NGL’nin, 
Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Ko-
mitesi üyesi Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, 
Neoklis SYLIKIOTIS, Paloma LOPEZ BERME-
JO, Kostadinka KUNEVA ve Ines ZUBER, Avru-
pa Komisyonuna verdiği yazılı soru önergesinde, 
Birleşik Metal İş’in 29 Ocak’da başlattığı ancak 
Bakanlar Kurulu tarafından ertelenen grevi hatır-
latılarak, Avrupa Komisyonu, AB üyeliğine aday 
bir ülke ve ILO üyesi olan Türkiye’nin genel ola-
rak işçi haklarına ve özel olarak grev hakkına saygı 
göstermesi için ne yapmayı planlıyorsunuz denildi. 

Avrupa'da 18 ülkede Avukatları temsil eden ELDH 
(Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi için Avukatlar 
Derneği), Türkiye'deki grev yasağıyla ilgili olarak Baş-
bakan Davutoğlu'na bir mektup gönderdi.

“Sayın Başbakan,
Size bu mektubu Bakanlar Kurulu kararını geri çek-

meye ve toplu sözleşme müzakerelerinin özgürce ger-
çekleşebileceği uygun bir ortam yaratmaya çağırmak 
amacıyla  yazıyoruz. 

... Bakanlar Kurulunuzun grevleri "milli güvenlik" 
gerekçesiyle yasakladığına inanmakta güçlük çekiyo-
ruz. Meşru grevleri bu şekilde yasaklıyor olmanızı şid-
detle protesto ediyoruz. 

Biz bu durumu, işçilerin en temel haklarından biri 
olan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslarara-
sı Sözleşmeler, ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) kararları ile güvence altına alınmış olan grev 
hakkının açık ihlali olarak görüyoruz. 

... Türkiye Hükümeti bilmelidir ki, bir grevi milli 
güvenliğe tehdit oluşturacağı gerekçesiyle ertelemek, 
Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 53, 54 ve 55. mad-
deleri ve 87 Sayılı ILO Sözleşmesi’nde tanımlanan 
uluslararası çalışma norm ve standartlarının ve örgüt-
lenme özgürlüğünün açık bir ihlalidir. 

Size, aynı ILO Komitesinin, ilgili işkolları (lastik, 
cam, metal vs.) ile ulusal güvenlik arasında herhangi 
bir belirgin bağ olmadan Bakanlar Kurulunun milli gü-
venlik gerekçesiyle grevleri askıya almasını üzülerek 
kayda geçirdiklerini belirtmiştik. 

Temel işçi haklarına, özellikle de grev hakkı-
na, Türkiye'de saygı gösterilmemektedir. Her gün, 
Türkiye'de gerçekleşen ağır işçi hakları ihlallerinin ha-
berlerini almaktayız. 

Bu durum bir son bulmalı. Yakın zamanda maden-
lerde yaşananlar da bunun bir örneğidir. Bu nedenle, 
ELDH, Türkiye hükümetinden temel işçi haklarına 
saygı göstermesini istemektedir. ...

Thomas Schmidt
Genel Sekreter

Emek hareketi temsilcileri sendikamızda
Uluslararası Emek Hareketinin temsilcileri metal 

işçileriyle dayanışma amacıyla sendikamızdaydı.
Merkez TİS Komisyonu üyelerimizle buluşan he-

yet, "Yaşasın Enternasyonel Dayanışma" sloganı ile 
selamlandı.

Benoit Gerits (MWB FGTB / BELÇİKA)
Yannis Stefanopoulos (POEM / YUNANİSTAN)
Markos Kontizas (POEM / YUNANİSTAN)
Roumbo Katerina (POEM / YUNANİSTAN)
Rogerio Silva (Fiequimetal CGTP-IN PORTEKİZ)
Helder Pires (Fiequimetal CGTP-IN / PORTEKİZ)
Juan Blanco (Industria CC.OO / İSPANYA)
Daniel Pellet-Robert (FTM CGT / FRANSA)
Nail Yalçın (FTM CGT / FRANSA)
Patrick Correa (FTM CGT / FRANSA)

Yaşasın Enternasyonel Dayanışma



Birleşik Metal-İş
Nisan 201517

PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Rıfat Codura 
Temsilci: Adem Çiçek 
Temsilci: Ceyhan Ay  

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Erdinç Koç
Temsilci: Mustafa Güdük 
Temsilci: Salih Çiçek 

EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ferhat Samur 
Temsilci: Necmi Ünal  
Temsilci: Bülent Birkal 

BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Fethi Deniz
Temsilci: Dursun Demirbaş

BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Atak
Temsilci: Süleyman Güldalı
Temsilci: Mehmet Ali Uçar

DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. 
VE TİC. A.Ş 

Baştemsilci: Ümüt Aslaner
Temsilci: Oğuz Çaltık
Temsilci: Bülent Erken
Temsilci: Cengiz Uysal

PENTA ELEKTRONİK TELEKOM SAN. VE 
TİC. A.Ş. (TUZLA)

Baştemsilci: Namık Mecit 

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
Baştemsilci: Mehmet Kazan
Temsilci: Muhammed Kocagül 
Temsilci: Fatih Algül 

ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Metin Dağlı
Temsilci: Cengiz Taşdemir
Temsilci: Özkan Güngör

Yeni Seçilen 
Temsilcilerimiz

Yeni seçilen baştemsilci ve   
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...

Karda kışta direnen İCF işçisi kazandı...

Uğur Kaplama’da örgütlendik

28 Aralık 2014 Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda Genel 
Sekreterimiz, Genel Mali Sekreterimiz, Genel Örgütlen-
me Sekreterimiz ve TİS dairemizden Mehmet Beşeli’nin 
katılımı ile bölgemizde MESS’e bağlı işyerlerinin komi-
teleri ile MESS görüşmeleri ve gelinen nokta ve yapacak-
larımıza dair salon toplantısı yapıldı.

10 Ocak 2015’de Genel Merkezimizde yapılan Mer-
kez TİS Kurulu toplantısında alınan karar gereği 15 Ocak 
2015 tarihinde bölgemizdeki MESS Grup toplu iş sözleş-
meleri kapsamındaki işyerlerine grev kararı ve uygulama 
tutanakları asıldı. 

18 Ocak 2015 tarihinde şube binamızda, Genel Örgüt-
lenme Sekreterimiz Özkan Atar ve Örgütlenme dairemiz-
den Alparslan Savaş hocamız ile birlikte Delphi, Mahle, 
Schneider ve Şenkaya Çelik Döküm işyerleri komiteleri-
ne grev eğitimi yapıldı.

21 Ocak 2015 tarihinde MESS grubunda bulunan ve 
grev kararı asılan işyerlerinden Delphi, MESS’ten ayrıl-
dığını bildirerek sendikamızla MESS’in dayatmış olduğu 
sözleşmenin dışında 2 yıllık olarak sözleşme imzaladı. 

21 Ocak 2015 tarihinde Schneider (Çiğli ve Manisa) 
fabrikasında sosyal hakları ödenmeyen üyelerimiz hak-
larını alıncaya kadar işyerini terk etmeme kararı aldılar. 
Eylem, ödemelerin yapılması üzerine son buldu. 

27 Ocak 2015 tarihinde şube binamızda Grev önce-
si DİSK Bölge Temsilcimiz, KESK Dönem Sözcüsü ve 
TMMOB koordinasyon kurulu üyelerinin katılımı ile ba-
sın açıklaması düzenlendi.

29 Ocak günü başlayan Grevlerimizin AKP hükümeti 
tarafından ertelenmesi üzerine 02 Şubat 2015 günü Ege 
serbest bölge önünde Mahle işçileri ile birlikte DİSK-
KESK-TMMOB üyelerinin de katıldığı grev yasaklama 
kararını protesto etmek için geniş katılımlı bir basın açık-
laması düzenlendi.

Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda greve çıkı-
lan illerde AKP binaları önünde yapılacak basın açıkla-
masına bölgemizde MESS üyesi olan ve grevi yasaklanan 
Mahle, Schneider, Şenkaya işçileri ve DİSK’e bağlı sen-
dikaların üyeleri ile kitlesel basın açıklaması düzenlene-
rek grevimizin yasaklanması protesto edildi.

28 Şubat 2015 tarihinde meclisten geçirilmeye çalışı-
lan İç Güvenlik Yasasını protesto etmek için DİSK-KESK-
TMMOB öncülüğünde İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlenen mitinge Grevleri ertelenen üyelerimiz ile 
“Grev yasağı kaldırılsın” pankartıyla bir yürüyüş yaparak 
kitlesel katılım sağlandı.

08 Mart 2015 Dünya Emekçi Kadınlar gününde işyer-
lerimizde günün anlam ve önemine ilişkin Genel Merke-
zimiz tarafından gönderilen bildiri okunarak tüm kadın 
çalışanlara karanfil dağıtıldı. 

İzmir Şubemizden

Çemaşta Toplu Sözleşme

Anadolu şubesine bağlı Kırşehir’de kurulu bulunan 
Çemaş Döküm Sanayi işyerinde uyuşmazlık aşamasında 
bulunan Çemaş işyerinin toplu iş sözleşmesinde anlaşma 
sağlandı.

Anlaşmaya göre 2 yıllık sözleşmenin 1. yılının 1. Altı 
ayı için ücretlere ortalama olarak yüzde 15 zam yapıldı. 
Bu zammın miktar olarak karşılığı ise net 220 TL’ye denk 
düşüyor. Ücret makasının kapatılması için bu zam kade-
meli uygulanacak.

İstanbul Davutpaşa’da kurulu bulunan Uğur Kaplama işyerinde 
uzun süredir yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonuç verdi.

İlk etapta yaşanan işten atılmaların ardından, görüşmeler sonu-
cunda anlaşma sağlandı.

 Sendikamızın kararlı duruşu ve işten atılan işçilerin mücade-
lesi sonucunda sendikal örgütlenme adına birçok olumsuzluklarla 
başlayan ancak kararlılık ve diyaloglarla olumlu gelişmelere dö-
nüşen bu sürecin, bundan böyle de karşılıklı iyi niyet çerçevesinde 
devam etmesini temenni ediyoruz.

8 ay zor şartlarda direniş azmi-
ni sürdüren üyelerimiz için açılan 
12+4 sendikal tazminat ve ise iade 
davaları direnisci metal işçileri le-
hine sonuçlandı.Bu süreçte emek 
dostları direnişçileri yalnız bırak-
madı. 

 2 Şubat’ta Genel Başkanımız 
ve Genel Eğitim Sekreterimiz, İCF 
direnişini ziyaret ettiler.

195. gün Kocaeli Şubemiz AD 
Demirel işçileri de İCF işçileriyle 
beraberdiler.
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14 Şubat 2015 Cumartesi günü direnişler-
den, grevlerden gelen işçilerle, Kıdem tazmi-
natının gaspına karşı, Grevlerimizin yasaklan-
masını protesto için, Taşerona karşı mücadeleyi 
yükseltmek için, İş cinayetlerine karşı çıkmak 
için alandaydık..

Mitinge yoğun katılım sağlayan sendika-
mız kortejinde metal işçileri, grev haklarına 
sahip çıktıklarını haykırdılar.

Konfederasyonumuz DİSK'in Genişletilmiş Baş-
kanlar Kurulu toplantısında, yaklaşan 1 Mayıs ve genel 
seçimler başta olmak üzere, metal işkolundaki mücade-
lemiz ve grev yasakları,işçi sınıfımızın güncel sorunları 
ve mücadele başlıkları değerlendirildi.

Patronlardan, hükümetlerden, devletten bağımsız tek işçi Konfederasyonu olan DİSK, tüm işçileri onuruna sahip 
çıkmaya çağırıyor!

YAŞAMINI ÇALANLARA KARŞI ONURUNLA #DİRENİŞÇİ!
EKMEĞİNİ, AŞINI ÇALANLARA KARŞI ONURUNLA #DİRENİŞÇİ!
KÖLELİĞE KARŞI ONURUNLA #DİRENİŞÇİ!
ONURUNA EL UZATANLARA KARŞI DİSK İLE #DİRENİŞÇİ!
Bugün işçiler açlığa, köleliğe, ölüme karşı DİSK’te birleşiyor, direniyor. Türkiye’nin dört bir yanında tüm işkol-

larından işçilerin kurduğu #Direnİşçi çadırlarında çoban ateşleri yanıyor. DİSK üyesi sendikalarda birleşen işçiler 
12 Eylül darbesinden bu hükümete miras kalan grev yasaklarına direniyor. DİSK’li işçiler ekmeğini, aşını, onurunu, 
haklarını savunuyor!

DİSK’in çoban ateşleri, onurlu bir geçmişi aydınlık bir geleceğe taşıyor!

48 yıldır:
Bu açlık, 

kölelik  
ve ölüm  

düzenine 
karşı  

işçi sınıfının 
yanıtıdır 

DİSK!

Konfederasyonumuz DİSK’in 48. 
kuruluş yıldönümü, 13-14 Şubat 
tarihlerinde Kocaeli’de kutlandı.
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Emeğimizin, bedenimizin hatta yaşam 
hakkımızın saldırı altında olduğu bir dö-
nemde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nü karşıladık.

Bundan 156 yıl önce New York’ta bir 
tekstil fabrikasında yanarak hayatını kay-
beden işçi kız kardeşlerimizin anısını o 
tarihten bu güne her türlü sömürü, baskı 
ve haksızlığa karşı direnen tüm kadınların 
mücadelesi ile birleştirerek geleceğe doğ-
ru yürüyoruz. 

Evlerde, sokaklarda, yaşamın her ala-
nında şiddet, baskı ve taciz tehdidi ile ya-
şıyoruz. İşyerlerinde kuralsız, güvencesiz 
çalışma kuşatması ile karşı karşıyayız.

 Ama bizler kadın düşmanlığına, şid-
dete, ayrımcılığa, esnek ve güvencesiz ça-
lışmaya meydan okuyoruz. 

Şiddeti durduracağız! 
Özgecan'ımız ve niceleri… geçtiğimiz 

Ocak ve Şubat ayında en az 52 kadının 
erkek şiddeti sonucu yaşam hakkı ellerin-
den alındı. Tacizler, tecavüzler her gün bir 
yenisi eklenerek ve artarak devam ediyor. 

Suçlular cezalandırılmak yerine türlü 
bahaneler ile iyi hal indiriminden fayda-
landırılıyor, neredeyse ödüllendiriliyor. 
Devlet katillere tecavüzcülere ve tacizci-
lere arka çıkıyor.

Bedenimiz, hayatımız üzerindeki söz 
hakkımız elimizden alınıyor. Kaç çocuk 
doğuracağımız, nasıl doğuracağımız, kaç 
yaşında evleneceğimiz, boşanıp boşana-
mayacağımız devlet politikası haline gel-
di. 

Şiddet uygulayan erkekleri koruyan, 
kadınların söz ve karar hakkını yok sayan, 
sözüm ona kadınların güvenliğini sağla-
maktan bahseden iktidara meydan okuyo-
ruz!

İnsanca yaşam güvenceli 
iş istiyoruz

Başta kıdem tazminatımız olmak üzere 
biz emekçilerin her türlü kazanılmış hak-
kına göz dikiliyor. Esnek ve güvencesiz 
çalışma yerleşik hale getiriliyor. 

TBMM’ye sevk edilen “Ailenin ve Di-
namik Nüfusun Korunması Yasası” cinsi-
yetçi iş bölümü yüzünden kadınların om-
zuna yüklenen ev işleri ve çocuk bakımı 
sorumluluğu bahane edilerek kadınların 
düşük ücretli, güvencesiz, vasıfsız, sendi-
kasız işlere mahkum edilmesini amaçlıyor.

Biz kadınlar kreş hakkımızın uygulan-
ması, güvenceli işlerde, insana yaraşır ko-
şullarda çalışabilmek, iş kazalarında ölme-
mek, çalışırken hastalanmamak, yoksulluk 
sınırının altında ücrete boyun eğmemek 
için patronlara ve patronların çıkarlarını 
gözeterek sendika ve grev hakkımızı gasp 
edenlere meydan okuyoruz

Devletin güvenlikten anladığı tek şe-
yin sermayenin güvenliği olduğunu bir 
kez daha  grev hakkımızı yasaklayarak 
ispatladılar. 

Bu iktidarın güvenliğini sağlamayı bil-
diği tek şey sermayenin çıkarları, hanlar 
ve sarayların güvenliğidir. Aksi olsaydı en 
temel haklardan biri olan grev hakkı "milli 
güvenlik" bahane gösterilerek yasaklana-
bilir miydi?  

Esaret altında yaşayan binlerce işçi 
için umut olacak olan bu grevimizin ya-
saklanması mücadeleyi eksiltmeyecek 
aksine yükseltecektir, grev hakkımız iade 
edilene kadar meydan okuyoruz!

Barış kadınların elleriyle 
gelecek

Hemen yanı başımızda karanlık ve 
barbar bir düzene karşı tüm yakıcılığıyla 
bir savaş yaşanıyor. 

Kadınlar ki bu coğrafyada savaşlardan 
en çok etkilenenlerdir; kadınların ve ço-
cukların yaşam alanları en öncelikli olarak 
tehdit ediliyor. Göç yollarında ilk önce ka-
dınlar ve çocuklar mağdur oluyor. Zorunlu 
olarak evlerinden yurtlarından kaçan bu 
kadınları geldikleri Türkiye gibi ülkelerde 
yoksuluk ve açlık bekliyor. 

Öldürülmekten, tecavüze uğramaktan, 
bir eşya gibi alınıp satılmaktan kaçan kar-
deşlerimiz için, onların hayatlarını yaşam 
alanlarını tehdit eden barbar İŞİD'e ve ona 
arka çıkan karanlık ittifaka meydan oku-
yoruz. 

Bu zorunlu göçü fırsata çevirmekten 
çekinmeyen sermayedarların dayattığı en 
insanlık dışı çalışma biçimlerine, kölelik 
ücretlerine mecbur bırakılan bu kardeşle-
rimiz için meydan okuyoruz!

Eşit, Özgür Bir Geleceği 
Biz Kuracağız

Sermayenin, iktidarın, geleceği karart-
mak isteyen uluslararası ittifakın hedefin-
de biz kadınlar var. 

Eşitliğimizi, emeğimizi, bedenimizi 
diline dolayanlara yanıtımızı işyerlerinde, 
direniş çadırlarında, grev halaylarında il-
mek ilmek ördüğümüz direnişle biz vere-
ceğiz. Eşitlik, özgürlük, barış bu toprakla-
ra biz kadınların elleri ile gelecek.

Tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza 
davetimizdir: 

Bizler Birleşik Metal-İş Sendikasında 
örgütlendik, çünkü insan onuruna yaraşır,  
güvenceli düzenli işler istedik.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
sebebiyle bir kez daha mücadeleyi güçlen-
dirmemiz, bu mücadeleye omuz verme-
miz gerektiğinin altını çiziyoruz.

Kuralsız Güvencesiz Çalışmaya 
Kadın Cinayetlerine 
Meydan Okuyoruz!

Özgecan Aslan'ın çığlığı 
tüm ülkeyi sarsarken, yöneti-
cilerimiz de Özgecan karde-
şimizin taziye çadırını ziyaret 
ederek ailesine baş sağlığı di-
lediler.

Meclis önünde Özgecan için yapılan "Kadın cinayetlerine hayır" eylemine destek 
vererek, basın açıklamasına katıldık.

Sendikamız Genel Merkezinde 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününe yönelik küçük bir 
etkinlik düzenlendi. Genel Başkanımız verdiği karanfillerle, sendikamız adına tüm ka-
dınların bu önemli gününü kutladı. 
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Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler

• İstanbul Zeytinburnu’nda kurulu 
bulunan Uğur Metal Kaplama Sanayi ve 
Ticaret Hüsnü Coşkun işyerinde çalışan 
işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin ardın-
dan Bakanlığa yaptığımız başvuru sonu-
cunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı 
çoğunluğu sağladığımızı tespit eden yazı-
sını düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. 
İşveren bu tespitin iptali talebiyle İstanbul 
15. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Bu 
davanın duruşması 09.04.2015 günü yapı-
lacaktır. 

• Uğur Kaplama Metal Yüzey İşlem-
leri San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalı-
şan işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin 
ardından Bakanlığa yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık yetki tespit yazısını 
düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İş-
veren bu tespitin iptali talebiyle İstanbul 
5. İş Mahkemesi’nde dava açmış ve şirket 
ile Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret 
Hüsnü Coşkun adlı şirketin aynı şirket ol-
duğunu ve davanın Hüsnü Coşkun işyeri 
için açılan dava ile birleştirilmesini iste-
miştir. İstanbul 5. İş Mahkemesi; bu dosya 
ile İstanbul 15. İş Mahkemesinin 2015/35 
Esas sayılı dava dosyası arasında hukuki 
ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle bir-
leştirme kararı vermiştir. Dosya İstanbul 
15. İş Mahkemesi’ne gönderilmiş olup; 
duruşması 09.04.2015 günü yapılacaktır. 

• İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan 
Armsan Silah San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 
çalışan işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin 
ardından Bakanlığa yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın ara-
dığı çoğunluğu sağladığımızı tespit eden 
yazısını düzenleyerek tarafımıza gönder-
miştir. İşveren bu tespitin iptali talebiyle 
yetkisiz mahkeme olan İstanbul Anadolu 
8. İş Mahkemesi’nde açtığı davaya yap-
tığımız itiraz sonucunda, dosyanın yetkili 
mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş 
olup bu karar işveren tarafından temyiz 
edilmiştir. Dosya halen Yargıtay’dadır.

• Weidmann Transformatör İzolasyon 
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işyerinde üyelik 
işlemlerinin ardından Çalışma ve Sosyal 
güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvuru-
muz sonucu Sendikamıza olumlu yetki 
tespiti yazısı düzenlenerek gönderil-
miştir. İşveren bu tespitin iptali talebiy-
le yetkisiz mahkeme olan İstanbul 7. İş 
Mahkemesi’nde açtığı davaya yaptığımız 
itiraz sonucunda, dosyanın yetkili mahke-
meye gönderilmesine karar verilmiş olup, 
işveren kararı temyiz etmiştir. Dosya he-
nüz Yargıtay’da olup karar kesinleştiğinde 
Kocaeli İş Mahkemeleri’ne gönderilecek-
tir.

• ODS Ortadoğu Döküm A. ve Dış 
Tic. Ltd. Şti. işyerinde 09.05.2014 tari-
hinde Bakanlığa yaptığımız yetki tespiti 
başvurusu sonucu Sendikamızın başvuru 
tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladığına dair 
olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenmiştir. 
İşveren bu tespitin iptali talebiyle Kayseri 
4. Mahkemesi’nde dava açmıştır. Ancak 
işveren bu tespitin iptali talebiyle açtığı 

dava lehimize sonuçlanmış olup karar iş-
verence temyiz edilmiştir. Dosya halen 
Yargıtay’dadır.

• Dinex Egzos ve Emisyon Teknolo-
jileri San. ve Tic. A.Ş.  işyerinde tarafı-
mıza verilen yetki belgesinin hükümsüz 
olduğuna dair Bakanlık yazısı üzerine 
Tekirdağ İş Mahkemesi’nde anılan yetki 
belgesinin hükümsüz olmadığının tespiti 
talebiyle açılan davada mahkeme aleyhi-
mize karar vermiştir. Temyiz ettiğimiz bu 
karar, Yargıtay tarafından da onanmış ve 
kesinleşmiştir. Bakanlık tarafımıza yetki 
belgesinin hükümsüz olduğu yazısını gön-
derdikten sonra Türk Metal Sendikası’na 
da işyerinde çoğunluk sayıda işçinin üye-
liğini sağladığı gerekçesi ile olumlu yetki 
tespiti yazısı düzenleyerek göndermiştir. 
Bu tespitin iptali talebiyle tarafımızdan 
Tekirdağ İş Mahkemesi’nde dava açılmış-
tır. Dava reddedilmiş olup tarafımızdan 
temyiz edilmiştir. 

• Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. iş-
yerinde yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağla-
yamadığımıza ilişkin tarafımıza olumsuz 
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu tespit 
yazısının iptali talebiyle İstanbul 12. İş 
Mahkemesi’nde açtığımız dava aleyhimi-
ze sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 

• Empar Elek. Makine Yedek Parça 
San. ve Tic. A.Ş. işyerindeki örgütlenme 
sonrasında yapılan başvuru neticesinde 
Bakanlık tarafımıza yetki tespiti yazısı dü-
zenlenerek göndermiştir. Bu tespite işve-
ren tarafından yapılan itiraz davası İstan-
bul 16. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. 
Mahkeme işyerinde çoğunluk işçinin üye-
liğine sahip olduğumuza karar vermiştir. 

• RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için Türk Metal Sendikası’na veri-
len olumlu yetki tespiti yazısının iptali için 
tarafımızdan açılan dava reddedilmiş olup 
tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

• Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. 
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan 
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda 
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı dü-
zenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yet-
ki tespitinin iptali talebiyle İstanbul 4. 
İş Mahkemesi’nde açtığı dava lehimize 
sonuçlandı ve işveren tarafından temyiz 
edildi. 

• Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic. 
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme 
faaliyetleri sonrasında Çalışma ve Sosyal 
güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvuru-
muz sonucu Sendikamıza verilen olumlu 
yetki tespitinin iptali talebiyle işverenin 
İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesi’nde 
açtığı davaya yetkisiz mahkemede açılma-
sı sebebiyle yaptığımız itiraz sonucunda, 
dosyanın yetkili mahkemeye gönderilme-
sine karar verilmiş olup işveren bu kararı 
temyiz etmiştir. Dosya Yargıtay’a gönde-
rilmiş olup, karar kesinleştiğinde dosya İs-
tanbul İş Mahkemeleri’ne gönderilecektir.

• Eskşehir’de kurulu bulunan ICF Isı 

Cihazları Fabrikası A.Ş. işyerinde yürü-
tülen üyelik çalışmaları sonucu Bakan-
lığa yapılan başvurumuza olumlu yanıt 
verilmiş ve yetki tespiti yazısı tarafımıza 
gönderilmiştir. İşveren bu tespitin iptali 
talebiyle açtığı dava lehimize sonuçlan-
mış olup karar işverence temyiz edilmiştir. 
Dosya Yargıtay’ca da onanmış ve kesin-
leşmiştir.

• Tekno Maccaferri Çevre Tek. San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde örgütlenme faali-
yetleri neticesinde 04.04.2014 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na 
yapılan başvurumuz sonucu Sendikamıza 
verilen olumlu yetki tespitinin iptali tale-
biyle işverenin açtığı dava İstanbul 4. İş 
Mahkemesi’nde görülmektedir. Duruşma-
sı 14.04.2015 günüdür.

• Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde 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 bulunmuş-
tur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki 
tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Türk 
Metal’e ise olumlu yetki tespiti yazısı gön-
dermiştir. Her iki tespitin iptali talebiyle 
açtığımız davalar birleştirilmiş olup, dos-
yamız halen bilirkişidedir ve duruşması 
08.05.2015 günü görülecektir.

• Eku Fren Kampana işyerinde yürü-
tülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yetki başvurusunda bulunulmuştur. Çelik 
İş Sendikası da ise aynı işyeri için Bakanlı-
ğa başvuruda bulunmuştur. Bakanlık Sen-
dikamıza olumsuz yetki tespiti yazısı dü-
zenleyip gönderirken Çelik İş’e ise olumlu 
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Her iki 
tespitin iptali talebiyle açtığımız davalar 
birleştirilmiştir. Yerel mahkeme yetkisizlik 
kararı vermiş olup dosya kararın kesinleş-
mesinin ardından yetkili İstanbul İş Mah-
kemelerine gönderilmiştir. İstanbul 23. İş 
Mahkemesi de hatalı olarak yetkisiz mah-
keme olduğuna karar vermiştir. Bu karar 
tarafımızdan temyiz edilmiş olup Yargıtay 
talebimiz gibi bu kararı bozmuştur. Duruş-
ması 19.03.2015 tarihinde görülmüş olup 
dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar 
verilmiştir. Yeni duruşma tarihi 14 Nisan 
2015 günüdür. 

• Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. 
işyeri için Bakanlığın başvurumuz üzerine 
tarafımıza verdiği olumlu yetki tespit ya-
zısının iptali talebiyle işveren tarafından 
İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan da-
vada noter kanalıyla yapılan üyeliklerdeki 
imzaların sahte olup olmadığı incelenmek-
tedir. Adli Tıp’tan lehimize rapor gelmiş,  
işverenin itirazı üzerine imza incelemesi-
nin Adli Tıp Genel Kurulu’nca yapılma-
sı kararlaştırılmıştır. Davanın duruşması 
10.06.2015 tarihinde yapılacaktır. 

• Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. Rek-
lam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelikler 
sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günü 

çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlı-
ğın M.T. Reklam işletmesinde çoğunluğu 
sağladığımıza dair tespit yazısının iptali 
talebiyle işveren dava açmıştır. İşveren 
davayı yetkisiz mahkeme olan İstanbul 
Anadolu 6. İş Mahkemesi’nde açtığından 
tarafımızdan yetki itirazında bulunulmuş-
tur. Mahkeme yetki itirazımızı kabul etmiş 
ve dosyanın İstanbul İş Mahkemeleri’ne 
gönderilmesine karar vermiştir. İşverenin 
temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından ek-
sik inceleme ile karar verildiği gerekçesiy-
le bozulmuştur. Yargıtay’ın bozmasından 
sonra ilk duruşmada eksikliklerin gideril-
mesine karar verilmiştir ve yeni duruşması 
02.06.2015 günü İstanbul Anadolu 6. İş 
Mahkemesi’nde görülecektir.  

• Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme ça-
lışmalarının ardından yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu 
yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İş-
veren yetki tespitinin iptali istemiyle aç-
tığı dava İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde 
devam etmektedir: Mahkeme dosyanın 
bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir. 
Bilirkişi henüz raporunu sunmamıştır ve 
duruşması 07.05.2015 günüdür. 

• MMZ Onur Boru Profil Üretim San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa 
yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen 
olumlu yetki tespit yazısının iptali için iş-
veren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan 
davanın kabulüne karar verilmiş olup tara-
fımızdan temyiz edilmiştir.  Karar Yargıtay 
tarafından bozulmuş olup yerel mahkeme-
de yeniden yargılama yapılacaktır. Duruş-
ması 01.04.2015 tarihindedir.

• Toprak Demir Döküm San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi bağıt-
lamak için Bakanlığa yaptığımız başvuru 
sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti 
yazısı gönderilmiştir. Tespit yazısının ip-
tali talebiyle işverenin açtığı dava Bilecik 
Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde görül-
mekte olan davada mahkeme lehimize ka-
rar vermiş olup, karar Yargıtay tarafından 
da onanarak kesinleşmiştir.  

• Bosch Rexroth Otomasyon San. ve 
Tic. A.Ş. işyeri ile ilgili 04.05.2012 tari-
hinde yaptığımız başvuru sonucunda da 
işyerlerinde gerekli çoğunluğu sağlaya-
madığımız iddiasıyla Bakanlıkça tarafı-
mıza olumsuz yetki belgesi gönderilmiştir. 
Bu tespitin de iptali talebiyle Bursa 4. İş 
Mahkemesi’nde açtığımız davada mah-
keme aleyhimize karar vermiştir. Dosya 
Yargıtay tarafından bozulmuştur. Yerel 
mahkeme yeniden yargılama yapması ge-
rekirken Türk Metal’in verdiği maddi hata 
talepli dilekçesi üzerine dosya Yargıtay’a 
göndermiştir. Yargıtay dosyayı bozup tek-
rar yerel mahkemeye göndermiştir. Yerel 
mahkeme Türk Metal’in dilekçesini ta-
rafımıza tebliğ etmiş; bu dilekçeye karşı 
sunduğumuz beyanlardan sonra dosyayı 
tekrar Türk-Metal’in “maddi hata yapıldı” 
iddiasının incelenmesi için Yargıtay’a gön-
dermiştir. Dosyamız halen Yargıtay’dadır
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Mersin Büyükşehir Belediyesi işçileri, aylardır direnişte
Mersin Büyükşehir Belediyesi yönetimi bir gecede yüzlerce işçinin işine son verdi. Yerel 

seçimlerin ardından belediye bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren taşeron firmaların 
ihale sürecinin bitmesi üzerine işçilere bayram sonuna kadar izinli oldukları bildirildi. Bayra-
mın ardından ise yeniden çalışacakların cep telefonlarına mesaj göndererek işe çağıracakları 
söylendi. Gece yarısı bazı işçiler mesaj yoluyla işe çağrılırken, kalan 1368 işçi ise işten çıka-
rılmış oldu.

DİSK Genel İş Sendikası’nın 
örgütlü olduğu olduğu belediye 
önünde işten atılmalara yönelik 
başlatılan direniş devam ediyor…

Genel Başkanımız Adnan Ser-
daroğlu ve Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Seyfettin Gülengül, Mer-
sin ziyaretinde Çimsataş işyeri 
temsilcileri ile birlikte, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan işten atılan taşeron işçilerinin 
kurmuş oldukları direniş çadırını 
ziyaret ettiler.

Adore işçileri, “DİSK” dedi!
Adore Oyuncak AŞ’nin Tuzla’daki deposunda çalışan işçiler 

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası’nda ör-
gütlendiler. Anayasal haklarını kullanarak sendikalaştıkları için 
işten atılan işçiler, direnişe başladılar. 

Firmanın İstanbul Caddebostan’daki mağazası önünde direniş 
çadırı kuran işçiler, sendikalı olarak işe geri dönene kadar müca-
deleyi sürdürmekte kararlı.

Divan işçileri “Kazanana Kadar Direnişe Devam”
Koç Grubu'na bağlı Divan Turizm İşletmeleri A.Ş'nin fabrikasında çalışan işçiler sorunla-

rının çözümü için sendikalaştılar. Konfederasyonunuz DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye 
oldukları için işten atılan Divan Turizm AŞ işçilerinin direnişi sürüyor. 

120 kişinin çalıştığı Ümraniye Taşdelen’deki pasta fabrikasında önünde işten atılan işçile-
rin geri alınması ve sendika haklarının tanınması içinde direniş çadırı kuruldu. 

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde  
7/24 direniş 

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan işçiler, DİSK’e 
bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’nda örgütlendiler. 

Taşeron çalışmaya karşı anayasal haklarını kullanarak 
sendikalı oldukları için işten atılan 98 işçinin 8 Aralık’tan bu 
yana başlattıkları direniş çeşitli eylem ve etkinliklerle devam 
ediyor.

Bursa Kafkas işçileri,  
sendikal hakları için direnişte

BURSA’da faaliyet gösteren Kafkas Pasta ve Şekerleme işçileri geçtiğimiz aylarda Tek 
Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenmiş, geçtiğimiz günlerde de yetki alınmıştı. Ancak yetkinin 
alınmasının ardından itiraz davası açan patron işçiler üzerindeki baskıları da arttırdı. Son 
olarak da işçi kıyımına başvurdu.

Kafkas patronundan sendikal haklarına saygı göstermesini isteyen işçiler, işten atılan ar-
kadaşlarının da derhal işe geri alınmasını talep ediyor. İşyerinde sendikanın yetki almasına 
dönük işverenin itirazı üzerine açılan davanın duruşması 9 Nisan'da görülecek.

• Atasan Metal San. ve Tic. 
Ltd. Şti. işvereni, 17.02.2014 tari-
hinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yetki başvurusunda 
bulunulmuştur. Bakanlık Sendi-
kamıza olumlu yetki tespiti yazısı 
düzenleyip göndermiştir. İşveren 
bu tespitin iptali talebiyle Sakarya 
İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. 
Davada bilirkişi raporu hazırlanmış 
sendikamızın işletme yetkisi için ge-
rekli yüzde 40 çoğunluğu sağladığı 
kanaatine varılmıştır. Duruşma günü 
02.06.2015’tir.

• Inductotherm İndüksiyon Sis-
temleri San. A.Ş. işyeri için Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yetki tespiti başvurusunda bulunul-
muştur. Bakanlık işyerinde yasanın 
aradığı çoğunluğu sağladığımıza 
ilişkin tarafımıza olumlu yetki tespiti 
yazısını düzenleyerek göndermiştir. 
İşverenin bu tespitin iptali talebiyle 
açtığı davanın reddine karar verilmiş 
olup karar Yargıtay’ca bozulmuştur. 
Yeniden yapılan yargılama sonucun-
da da sendikamızın yetkili sendika 
olduğu tespitinin doğru yerinde ol-
duğu belirlenerek davanın reddine 
karar verilmiş olup dosya işverenin 
temyizi nedeniyle Yargıtay’dadır. 

• Çınar Boru Profil San. ve Tic. 
A.Ş. işyeri için yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık yasanın aradı-
ğı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin 
olumlu yetki tespiti yazısı düzenle-
miştir. İşverenin Bakanlık tespitinin 
iptali talebiyle açtığı dava lehimize 
bitmiş olup karar işveren tarafından 
temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’a 
gönderilmiş olup Yargıtay davayı 
usulden bozmuştur. Dosya yerel 
mahkemeye gönderilmiş, yeni-
den yapılan yargılama neticesinde 
09.01.2015 günü dava lehimize so-
nuçlanmıştır. Karar işverence tem-
yiz edilmiş olup dosya halen Yargı-
tay’dadır. 

• Baysan Trafo Radyatörleri San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinin yeni dönem 
toplu iş sözleşmesi yetkisi için yap-
tığımız başvuru sonucunda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işye-
rinde çoğunluk sayıda işçinin üyeli-
ğini gerçekleştirdiğimizi tespit eden 
olumlu yetki yazısını düzenleyerek 
tarafımıza göndermiştir. İşverenin 
bu yetki tespitinin iptali talebiyle 
açtığı dava bilirkişi aşamasında olup 
duruşması 26.05.2015 günü yapıla-
caktır.

• Düzce’de bulunan İntek işyeri 
için Bakanlığa yapılan çoğunluk tes-
piti başvurusu sonucunda tarafımıza 
olumlu yetki tespiti yazısı düzenle-
nerek gönderilmiştir. İşverenin yet-
ki tespitinin iptali talebiyle Kocaeli 
2. İş Mahkemesi’nde açtığı davada 
davanın reddi ile lehimize karar ve-
rilmiş olup karar Yargıtay tarafından 
bozulmuştur. Yeniden yapılan yar-
gılamada davanın reddine karar ve-
rilmiş olup, işverenin temyizinden 
sonra karar Yargıtay tarafından da 
onanmıştır. 

• Hidrokon Konya Hidrolik Ma-
kine San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde 
yürütülen örgütlenme çalışmaları 

akabinde yaptığımız başvuru sonu-
cu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafımıza yetki tespiti yazısı 
düzenleyerek göndermiştir. Ancak 
işveren bu tespite itiraz etmiştir. 
Dava Konya 2. İş Mahkemesi’nde 
görülmektedir. Davanın reddine ka-
rar verilmiş olup dosya temyiz aşa-
masındadır.

• Kayseri’de kurulu Ceha Büro 
Mobilyaları Ltd. Şti. işyerinde ça-
lışan işçilerin Sendikamıza üyelik-
lerinin ardından, Bakanlığa yetki 
tespiti başvurusu yapılmıştır. Ba-
kanlık adı geçen işyerinde çoğun-
luğu sağlayamadığımıza ilişkin 
olumsuz yetki belgesi yazısını ta-
rafımıza göndermiştir. Anılan yetki 
belgesinin iptali talebiyle Kayseri 
3. İş Mahkemesi’nde açılan davada 
aleyhimize karar verilmiştir. Karar 
tarafımızdan temyiz edilmiş olup 
Yargıtay tarafından itirazlarımız dik-
kate alınarak bozulmuştur. Yeniden 
yargılama sırasında dosya bilirkişiye 
verilmiştir. Duruşması 09.04.2015 
günü yapılacaktır.

• İzmir’de kurulu bulunan FTA 
Havacılık ve Bağlantı Elemanları 
San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütü-
len örgütlenme faaliyetleri sonucun-
da yapılan yetki tespiti başvurusu 
sonucunda Bakanlık tarafından ve-
rilen olumlu yetki tespiti yazısının 
iptali talebiyle işveren Karşıyaka 
4. İş Mahkemesi’nde dava açmış-
tır. Mahkeme, İzmir İş Mahkeme-
lerinin yetkili olduğuna karar ver-
miş olup dosyayı yetkili İzmir 6. İş 
Mahkemesi’ne göndermiştir. Duruş-
ması 04.05.2015 günü yapılacaktır. 

• Luna Elektrik Elektronik San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz 
örgütlenme alışmaları sonucunda, 
Bakanlığa yetki tespiti başvurusu 
yapılmıştır. Bakanlık adı geçen işye-
rinde çoğunluğu sağlayamadığımıza 
ilişkin olumsuz yetki belgesi yazı-
sını tarafımıza göndermiştir. Anılan 
yetki belgesinin iptali talebiyle tara-
fımızdan dava açılmıştır. Mahkeme 
yetkisizlik kararı vermiş olup karar 
Yargıtay tarafından da onanmıştır. 
Dava İzmir 4. İş Mahkemesi’nde 
devam etmektedir. Dosya bilirkişi-
dedir ve duruşması 18.05.2015 günü 
yapılacaktır.

• Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde çalışan işçilerin Sendi-
kamıza üyeliklerinin ardından Ba-
kanlığa yaptığımız başvuru sonu-
cunda Bakanlık işyerinde yasanın 
aradığı çoğunluğu sağladığımızı 
tespit eden yazısını düzenleyerek 
tarafımıza göndermiştir. İşveren bu 
yazının iptali talebiyle Karşıyaka 
2. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. 
Mahkeme, İzmir İş Mahkemeleri-
nin yetkili olduğuna karar vermiş 
olup karar Yargıtay tarafından da 
onanmıştır. İzmir 13. İş Mahkeme-
si Luna işyerine ilişkin dava ile bu 
davanın arasında irtibat bulunduğu 
gerekçesi ile birleştirme kararı ver-
miştir. Ancak İzmir 4. İş Mahkemesi 
birleştirmeyi kabul etmemiştir ve 
dosyayı 13. İş Mahkemesi’ne geri 
göndermiştir. 

Sendikal eylemler ve direnişler... 
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Ülkemizin İç Güvenlik Yasası’na ihtiyacı yok,

İş Güvenlik Yasası’na ihtiyacı var
İş cinayetlerine dikkat çekmek için TMMOB tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen “3 Mart İş 

Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” bu yıl DİSK, KESK ve TTB ile birlikte gerçekleştiriliyor

3 Mart, 1992’de Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 
263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönü-
mü. 2013 yılında  “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü” olarak ilan ettiğimiz 3 Mart’ta ülkemizin ka-
nayan yarası haline gelen iş cinayetlerine her yıl bir 
kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.  Öncelikle iş 
cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz can-
larımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri 
olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce 
iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını kaybe-
diyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş 
cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 
ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir 
kez daha ortaya koyuyor.

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit ora-
nı”, kimi zaman “bakımı yapılmayan cephe asansö-
rü”, bazen “kapatılmayan inşaat boşluğu”, bazen de 
“çadırdaki elektrik kaçağı” olarak karşımıza çıkan, 
oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal poli-
tikalar olan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 1500 
emekçi hayatını kaybederken, binlercesi iş göremez 
duruma gelecek derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, 
Ermenek’te maden emekçileri; Davutpaşa ve 
Ostim’de imalathane işçileri, Mecidiyeköy’de, 
Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi kat-
liamlarında canlarını veriyor. On binlerce emekçinin 
alın terine gözyaşı ve kan karışıyor.

Son olarak Torunlar Center’de 10 işçinin hayatına 
mal olan ‘asansör faciası’ davasında tutuklu yargı-
lanan 3 kişinin serbest bırakılmasında da görüldüğü 
üzere; bugüne kadar yaşanan iş cinayeti davalarında 
daha fazla kâr için en temel önlemleri almayan pat-
ronların yerine, birkaç mühendis ya da iş güvenliği 
uzmanının sorumlu gösterildiği ya da herkesin akla-
narak işin içerisinden çıkılmaya çalışıldığı bir süreç 
işliyor. Dolayısıyla verilen cezaların yetersizliği ile 
adeta yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarılıyor.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde 
dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo 
AKP’nin iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal 
almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi yaşamını 
yitirmekte iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çık-
mıştır. Ne olmuştur da bu ölümler katlanarak artmış-
tır? Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim 
mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi 
ölümleridir.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, 
mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından so-
rumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten 
sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arın-
dıran bir politika ile karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, 
meslek hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; ge-
rekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş ka-
zaları ve meslek hastalarından dolayı birçok insan ha-
yatını kaybetmektedir. Çünkü AKP iktidarı ile çalışma 
yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüş-
tür. Çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma 
türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, 
kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine ça-
lışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi 
vb. uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, 
işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin 

tamamen patronların belirlediği koşullarda çalışması-
nın önü açılmıştır.

Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimi-
zi kamuoyuyla bir kez daha paylaşmayı  görev bili-
yoruz;
• Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü 

başta olmak üzere taşeronluk ve rödevans ile her 
türlü güvencesiz çalışma uygulamaları kaldırılma-
lıdır.

• İşçi sağlığı ve güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar 
için bir hizmet değil,  bir hak olduğu ve çalışanla-
rın bu hakkına karşı tek muhatabın devlet olduğu 
kabul edilmelidir.

• Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, 
başta ILO standartları-sözleşmeleri olmak üzere 
evrensel sendikal normlarla çelişen engeller kaldı-
rılmalı ve örgütlenme teşvik edilmelidir.

•  Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte 
baraj uygulaması olmak üzere tüm engeller kaldı-
rılmalıdır.

• İşçi sağlığı ile güvenliğinin birbirini tamamladığı 
gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakı-
şır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiye-
si altına alınmalıdır.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, yo-
ğun olarak kadın ve çocuk işçi emeği sömürüsüne 
dayalı kayıt dışı çalıştırma yasaklanmalı, kayıt dışı 
ekonomi kayıt altına alınmalıdır.

• Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, 
işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının iş 
güvenceleri mutlaka sağlanmalı, ücretleri oluş-
turulacak bir fondan karşılanmalıdır. Bu meslek 
gruplarının eğitiminde TTB ve TMMOB yetkili 
kılınmalıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uz-
manlarının ilgili meslek odalarına üye olmadan 
çalışmalarına izin verilmemelidir.

• Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikala-
ra, meslek odalarına iletilmelidir.

• Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının ön-
lenmesi, gerekli taramaların yapılması hastalıkla-
rın tespiti için yasal düzenlemeler bir an önce ha-
yata geçirilmelidir.

• Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağ-
lık hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan 
vazgeçilmeli, koruyucu sağlık hizmetleri geliştiril-
melidir.

• Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin 
karar süreçlerinde ve yönetiminde etkin katılımının 
olduğu idari ve mali yönden bağımsız, demokratik 
bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Kurumu oluşturulmalıdır.İş cinayetlerinin son bul-
ması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm 
halkımızın kendilerini ilgilendiren tüm konularda 
söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve 
demokratik bir Türkiye ile mümkündür.
İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat!
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve 

tekniğin gereği yapılsın!
Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son 

bulsun, sendikal haklar tanınsın!
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam 

olsun!
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TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam eden, sınırlı temel hak ve özgürlüklerimizi 
daha da sınırlayarak faşizan bir polis devleti kurulmasını hedefleyen  “İç Güvenlik Yasa Tasarısı”na 
karşı emek ve demokrasi güçleri bir araya geldi.

İlk olarak yasa tasarısı hakkındaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak üzere Ankara Mülkiye-
liler Birliği’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

Ardından, TBMM Dikmen Kapısı Önünde de “İç Güvenlik Yasa’sına Hayır” başlıklı kitlesel 
basın açıklaması yapıldı. Burada da örgütler adına açıklamalar yapılırken sık sık “Faşizme karşı 
omuz omuza” sloganı atıldı.

İç güvenlik yasasına karşı bir çok ilde AKP binalarına yürüyüşler düzenlendi ve kent meydan-
larında “demokrasi nöbetleri” tutuldu.

Korku Yasaları
Gözde Bedeloğlu, 06.03.2015, Birgün

İtirazı olana “gık” dedirtmeyecek bir düzen peşindeler. Demek 
oluyor ki, edilen zulmün de, yaklaşan zevalin de farkındalar. Kor-
ku, almış yürümüş. Bin odalı sarayın elektrik faturası gibi parano-
yası da fazla geldi. “Tek varlığım şu gümüş yüzük” diyen adam, 
yemeklerine zehir konup öldürüleceğinden şüphe ediyor artık. Üç 
bacaklı köpeğiyle küçük bir çiftlikte yaşayan Uruguaylı meslek-
taşı Pepe’nin huzuru, ne arar Ak Saray’da? Korumalardan kendi-
ne etten duvar ören birinin, 87 model Vosvos’una otostopçu alan 
Pepe’nin güvenine sahip olabilmesi için, kim bilir kaç kat soyun-
ması gerek korkusundan...

• • •
O yüksek duvarlar boşuna dikilmedi. Sokaktan yükselen “kral 

çıplak” haykırışlarına kulak tıkamak kolay değil. Üç kişi, beş kişi, 
bin kişi derken ya inanırsa herkes?! Tehlikenin farkındalar. Her 
devrin kullanışlı ‘kahramanı’ polisin, “çektim sıktım üç tane” ra-
hatlığının yükseltilmiş sürümüne duyulan ihtiyacın adıdır İç Gü-
venlik Yasası. Haftalardır yazılıp çizildiği gibi, sıkıyönetim ana-
yasasının bile gerisine düşen maddeleriyle, toplumsal muhalefetin 
üzerine çökmemin meşruiyet kazandırılmış halidir. Dışarıdakiler 
için olduğu kadar içeridekiler için de düşünülmüş, zincirleme insan 
hakları ihlali felaketidir.

• • •
Polisi, yurttaşı donuna kadar arama, yargı kararı olmadan gözal-

tına alma ve öldürme yetkileriyle donatan İç Güvenlik Yasası’nın 
sokaktan yükselen itirazı susturmanın yanında, cezaevinde çıkacak 
isyanı bastırmak gibi bir amacı daha var. Polisin sokaktaki yetkisi 
neyse, infaz koruma memurlarının da cezaevlerindeki yetkisi aynı 
olacak; işkencede ve öldürmede kolaylık ve cezasızlık!

• • •
İşkenceden tecavüze, eziyetten cinayete, insan hakları ihlalinin 

her türlüsünün yaşandığı cezaevlerinde; tıpkı dışarıda olduğu gibi, 
sorunların çözümü için hak, hukuk değil, güvenlik peşinde koşan 
iktidarın öncelikle sorgulaması gereken, iktidar oldukları günden 
beri tutuklu-hükümlü sayısındaki 100 bini bulan artış! Hakaretten, 
tweetten, yazıdan, puşiden, göz üzeri kaştan koğuş dolduran politi-
ka-hukuk yerine, hükümetin önümüze çözüm olarak sunduğu şey, 
güvenlik adı altında daha fazla şiddetten başka bir şey değil.

• • •
Şöyle ki; Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu 

ile, biber gazı, tazyikli su ve ateşli silah temel müdahale ekipmanı 
haline geliyor. Kapalı alanda ve kontrol altına alınmış kişilere kar-
şı, BM tarafından da kesin olarak kullanılması yasaklanmış olan 
biber gazı kimyasal silah olarak değerlendirilirken, dar mekânlarda 
sıkılan tazyikli suyla işkence suçu işlenmiş sayılıyor. Güvenlik gö-
revlerine ‘pasif direniş göstermek’ gibi sınırı belli olmayan haller-
de, hiçbir uyarı yapılmadan, zor kullanma yetkisi veriliyor. İçeride 
ve dışarıda, kolluğun işlediği suçlarla, kalın bir insan hakları ihlali 
dosyasına sahip Türkiye’de, bu utançtan kurtulmak yerine, şiddeti 
meşrulaştıran yasa peşinde koşan bir hükümetle karşı karşıyayız.

• • •
Dış güvenlik görevlilerinin cezaevi içine ateşli silahla girebil-

mesini sağlayan yasa, tıpkı polis için tasarlandığı gibi onlara da 
‘duraksamadan silah kullanma yetkisi tanıyor. Hak ihlalleriyle il-
gili en ufak bir direniş karşısında, kolluk kuvvetlerinden destek alı-
nacağını söyleyen yasayla, Hayata Dönüş gibi operasyonların ze-
mini hazırlanıyor. Tüm bunların üzerine soruşturmalarda, güvenlik 
görevlilerinin kimlik bilgileri gizli tutulacak. Türkiye bugün, dı-
şarıda polis yurttaşa çekip sıkarken mobeselerin karardığı, içeride 
yaşanan işkenceye, tecavüze kulak tıkandığı, hasta mahkûmların 
ölüme terk edildiği bir ülke. İktidarın bunun üzerine eklediği şey; 
bütün bu insanlık suçu işleyen eli silahlı çalışanlarını bir yandan 
sınırsız yetkilerle donatmak diğer yandan da onlara cezasızlık zırhı 
giydirmek.

• • •
İçeride ve dışarıda, yurttaşın isyan ve itiraz etme hakkının, eli 

silahlı kolluk aracılığıyla susturulmak istendiği; yalandan bir de-
mokrasinin, sahici bir faşizmin içindeyiz. Bugünün dünden, yarı-
nın da bugünden daha çok özgürlük ve demokrasi inancına ihtiyacı 
var. Büyük usta Yaşar Kemal’in söylediği gibi “Yaşam umutsuz-
luktan umut üretmektir.”

İç güvenlik yasa tasarısına karşı tek ses: 

Faşizme karşı omuz omuza!

18 Şubat’ta 
Meclis önünde 
DİSK, KESK, 

TMMOB ve 
TTB’nin ortak 

düzenlediği “İç 
güvenlik yasası 

geri çekilsin” 
basın açıklamasına 

katıldık.

Ülke çapında 
yapılan yürüyüş 
ve basın açıkla-
malarına sendi-
kamız da destek 
verdi. Mersin’de  

Hukukçuların 
yaptığı yürüyüşe 

Genel Başka-
nımız ve Genel 

Eğitim Sekreteri-
miz de katıldı.

Artık sendikalı olmak çok kolay..

üye olmak için: birlesikmetal.org
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İstanbul'da bir fabrika
fabrikayı ben koymadım oraya
ben diyorum ki size
                  İstanbul'da bir fabrika
 
Fabrikayı işçiler çalıştırır
işçileri bir milyoner
ben diyorum ki size
                  fabrikayı işçiler çalıştırır
 
Grev gittikçe büyüyor
grevi ben istemiyorum
    ben diyorum ki size
                 grev gittikçe büyüyor
 
Bini boşaldıkça biri doluyor
binini ben boşaltmıyoum
    ben diyorum ki size
                 bini boşaldıkça biri doluyor
 
Bu düzen beyler düzeni
bu düzeni ben yapmadım
ben diyorum ki size
                 bu düzen beyler düzeni

Ortalık gitgide karışıyor
ortalığı karıştıran ben değilim
ben diyorum ki size
                 ortalık gitgide karışıyor
 
Birgün kıyamet koparsa
kıyamet kopsun istemiyorum
ben diyorum ki size
                 birgün kıyamet koparsa
 
Gençler kuytularda öpüşüyorlar
marulun vakti geçti
şimdi karpuzlar kızaracak
ardından fındık fıstık
ardından ayva
ayvayı sarartan ben değilim
ben diyorum ki size
                 gençler kuytularda öpüşüyorlar
                 ayvanın vakti 

BENDEN BİLMEYİN

Hasan Hüseyin Korkmazgil
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 

4 kişilik bir ai-
lenin sağlıklı bir 
biçimde alması 
gereken kalori 
miktarı üzerin-
den hesaplanan 
beslenme kalıbı 
dikkate alınarak 
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir 
aile için açlık sınırı 1300, insanca yaşam sınırı ise 
4230 TL olarak gerçekleşti. 

İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus 
yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla in-
sanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını 
da veriyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari 
ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşa-
ması mümkün değil. 

Asgari Ücret 

1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında

Brüt: 1.201,50 TL. 

Net:      858,96 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı

1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı:  1.201,50 TL..

 Aylık kazanç üst sınırı:  7.809,90  TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren         3.541,37 TL.

Vergi Oranları

2015 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

12.000 TL’ye kadar   % 15

29.000 TL’nin 
 12.000 TL’si için  1.800,  fazlası   % 20

106.000 TL’nin  
 29.000 TL’si için  5.200,  fazlası   % 27

106.000 TL’den fazlasının  
 106.000 TL’si için  25.990,  fazlası   % 35

Şubat 2015 TÜFE

Bir önceki aya göre:  %   0,71
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   1,82
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,55
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   8,77

Şubat 2015 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:    %    1,20
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    1,53
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    3,10
Oniki aylık ortalamalara göre: %    8,79

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan 
İşgücü Anketi Aralık 2014 dönem sonuçlarını değerlendirdi:

1) Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan 
düşüş işsizlik verileri kriz dönemi verilerinin üzerinde tut-
maya devem ediyor. Resmi işsizlik oranı yüzde 10,9 ile geç-
tiğimiz yıla göre % 1,3 puan artış kaydetti. Tarım dışı işsizlik 
oranı ise % 12,9 oldu. Resmi işsiz sayısı yeni seriye göre 
geçen yılın aynı dönemine göre 563 bin kişilik artış gösterdi 
ve 3 milyon 145 bine ulaştı. Bu veri krizin en ağır şekilde ya-
şandığı 2009 yılının aynı dönemi için 3 milyon 15 bindi. İş-
siz sayısı bu verilere göre kriz dönemindeki sayıyı aşarak bu 
dönem için de rekor kırdı. İş talep edenlerin sayısı geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 807 bin kişi artarken işsiz 
sayısındaki artış işgücü artışının yüzde 29,8’i oldu.

2) Aralık 2014 döneminde resmi işsizlere, umudu olma-
dığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanal-
larını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu 
nedenle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve diğer) dahil 
edildiğinde işsizlik oranı yüzde 17,8, işsiz sayısı da 5 milyon 
563 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya 
da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulama-
dığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar  (eksik ve yetersiz 
istihdam edilenler) ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler 
ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 665 bin kişiye ulaştı. 
Bunların geniş işgücü içindeki payı ise % 21,4 oldu.

3) Kadınlar için ise işsiz sayısı bir önceki aya göre azal-
sa da işsizlik daha ağır bir biçimde yaşanmaya devam etti. 
Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16,7 olarak ger-
çekleşti. Kadınlar için resmi işsizlik oranı ise bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 1,1 puan artarak % 12,6’ya yükseldi. 
Kadınlar geniş tanımlı işsizlik oranı ise % 25 olarak oldu.

4) Geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar top-
lam işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu. Toplam 
işsizlerin yüzde 36’sı yani 1 milyon 131 bini geçici işlerde 
çalışanlar. Yeni işsizlerde (1-2 aydır iş arayanlar) ise geçici 
bir işte çalışıp, iş bittiği için işsiz kalanların oranı yüzde 45’e 
ulaştı. Geçici çalışma meyvesini işsizlik olarak verdi. Aralık 
döneminde 286 bin kişi ise işten çıkartıldığı için işsiz kalan-
lar kategorisinde yer aldı. Bunların 183 bini yeni işsizler ara-
sında. İşten kendi isteği ile ayrılmak durumunda kalan yeni 
işsiz sayısı ise 233 bin.

5) Yüksek öğretim mezunları arasında işsiz sayısı yeni 
seriye göre Şubat 2014 döneminin 199 bin kişi üzerinde. 
Yüksek öğretim mezunu resmi işsiz sayısı 687 bin kişi. 
Resmi işsizlik oranı yüzde 11,3. Yükseköğretim mezunu ka-
dınlar için ise bu oran yüzde 16 seviyesinde. Geniş tanımlı 
işsizlik ise söz konusu grup için yüzde 20.

6) Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı 
ise resmi % 20 rakamının 10 puan üzerinde yüzde 30 sevi-
yesinde gerçekleşti. Gençler için özellikle tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 22,5 ile ciddi boyutlara ulaştı. Şubat ayından bu 
yana tarımdışı sektörlerde genç işsizlik oranı 3,1 puan artış 
kaydetti.

7) Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2014 dönemiyle bir-
likte yeni bir hesaplama yöntemi ve seri kullanmaya başladı. 
Uluslararası norm ve standartlar dikkate alınarak veri derle-
me araçları zenginleştirildi. Ancak aynı zamanda resmi ola-
rak işsiz sayılanların kapsamı da daraltıldı. Önceki uygula-
mada, referans dönemi içinde “son üç ay” içerisinde iş arama 
kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı 
yapabilecek durumda olan kişiler “işsiz” olarak değerlendiri-
liyordu. Yeni uygulamada ise yalnızca “son dört hafta” içeri-
sinde iş arama kanallarından en az birini kullanan ve iki hafta 
içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler “işsiz” olarak 
ele alınıyor. Yani 1,5-2 ay önce iş başvurusu yapmış olan ve 
işe başlamaya hazır bir kişi işsiz kategorisi dışına çıkartıldı. 
Bu kişiler “işgücüne dahil olmayanlar” başlığında, “İş ara-
mayıp, çalışmaya hazır olanlar” kategorisinde “diğer” sınıf-
landırmasında değerlendirildi. Özellikle iş bulma konusunda 

sıkıntı çeken kadınların yöntem değişikliği nedeni ile işsizlik 
kapsamı dışına atıldığı söylenebilir. 2005 serisine göre 2013 
yılı aralık döneminde işsizlik oranı yüzde 10 iken 2014 serisi 
için aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 9,6 olarak açıklandı.
Yöntem değişikliği ile işsizlik oranı 0,4 puan geriledi.  İşsiz 
sayısı ise yeni seride eski seriye göre 165 bin kişi azaldı. 
TÜİK eski seriye göre güncel verileri paylaşmıyor.

8) TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket 
soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri ve-
ritabanında açıklamaktan vazgeçmiştir. Geçici çalışanların 
sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece 
önemli bir değişkendir. Bu verinin web sitesinde ve verita-
banında artık paylaşılmaması, daha önce kolayca ulaşılan bir 
bilgiye ulaşmak için bürokratik süreçlere başvurulması zo-
runluluğu getirilmesi büyük bir eksikliktir.

 SONUÇ

TÜİK İşgücü Anketi Aralık 2014 dönemi verilerine göre 
işsizlik hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike 
sinyalleri vermeye devam ediyor. Bu tehlike gençler, kadın-
lar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. Gelecek 
dönem açısından kriz koşulları derinleştiği taktirde güven-
cesiz-geçici çalışanların, eğitimli işgücünün ve kadınların 
istihdamda yaşadığı problemlerin artacağı beklenebilir.

Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre 
çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkele-
ri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 
saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı 
işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne katılım oranla-
rını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele 
etmenin yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık 
çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın 
hükümet ve sermaye çevreleri işsizlik verilerindeki artışı, 
istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yoğun çalışma 
koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimle-
rini yaygınlaştırarak durdurmanın reçetelerini topluma sun-
maktadır. Hükümet işveren çevrelerinin taleplerini Ulusal İs-
tihdam Strateji Belgesi ile programlaştırmıştır. Ucuz işgücü 
için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını 
fona devrederek ortadan kaldırmayı, kölelik bürolarını ha-
yata geçirmeyi hedefleyen bu belge hükümetin uygulama 
açısından gündemindedir.

İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, 
ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durul-
malıdır. Bu stratejinin sonuçları Soma’da, Mecidiyeköy’de, 
Ermenek’te ve Türkiye’nin dört bir yanında acı bir biçimde 
görülmektedir. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa yaparım” baş-
lığı altında gizlenmesi, işletmelerin karını insanların yaşamı-
nın önüne alma 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 uygu-

lanmalıdır.
• Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, 

sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkı-
nı özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenle-
meler yapılmalıdır.

• Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
• Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak 

şekilde yeniden ele alınmalıdır.
• Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
• Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltıl-

ması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulama-
lara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin ge-
reken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini 
sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Geçici çalışma 
meyvesini işsizlik olarak veriyor!
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Almanya’da metal sektöründe uyarı grevlerinin ar-
dından anlaşmaya varıldı.  Ülke genelinde 850 binden 
fazla işçinin katıldığı uyarı grevlerinin ardından, IG-
Metall ile işveren örgütü arasında Baden-Württemberg 
bölgesi için yüzde 3,4’lük bir zam oranında anlaşmaya 
varıldı. Bu bölgede imzalanan anlaşma ülke genelindeki 
3,7 milyonluk, toplu sözleşme müzakereleri için de bir 
temel sağlayacak. Ayrıca, Ocak-Mart 2015 dönemi için 
işçilere bir defaya mahsus 150 Euro’luk ödeme yapılacak

Almanya’da Lufthansa havayollarına bağlı çalı-
şan pilotlar, 5400 pilotun emekliliğe geçiş sürelerinde-
ki anlaşmazlığın giderilmemesi üzerine greve gittiler. 
Lufthansa bir günde 750 seferini iptal etti, 80 bin yolcu 
grevden etkilendi. on bir yılda, Lufthansa pilotları değişik 
aralıklarla tam 11 kez greve çıkmış oldular. 

Litvanya’da son 15 yılda 635 grev gerçekleşmiş. Lit-
vanya İstatistik Enstitüsünün 2000 yılından bu yana top-
ladığı verileri yayınladığı araştırmasında, 2014 Kasım ve 
Aralık aylarında ise toplamda 78 grev gerçekleştirildiği, 
bu grevlerin 45 tanesinin ise uyarı grevi olduğu belirtildi.

İsviçre’de, Tamoil çalışanları işten çıkarmaya karşı 
iş bıraktı. Tamoil’in Valois’deki fabrikasını kapatacağını 
duyurmasının ardından, bu fabrika’daki 250 işçinin işsiz 
kalması tehlikesine karşı, İsviçre’deki tüm Tamoil işçileri 
Valois fabrikasındaki işçilerle dayanışma amacıyla iş bı-
raktı. Eylemin ardından, işveren, sendika ile toplu işten 
çıkarmanın yerine çözümler bulmak amacıya müzakere-
lere başladı. 

Danimarka’da SAS Havayolları Kopenhag Havaa-
lanı bagaj taşıma ve kabin personeli greve gitti. Şirketin 
geçen sene 900 bagaj taşıma personelini işten çıkartaca-
ğına dair karar almasının ve kabin personelinin ise toplu 
sözleşme taleplerinin yerine getirilmemesinin ardından 
grev kararı alındı. 

Fransa, Paris havaalanı çalışanları, ücretlerin don-
durulmasına karşı greve çıktı. Grev nedeniyel bir günde, 
uçuşların yüzde 20’si iptal oldu. Şirket, 2014’de 358 mil-
yon Euro kar elde etmiş iken, işçilerden ücretlerini don-
durmalarını istiyor. 

Fransa, Canal+, televizyon kanalı çalışanları tarih-
lerindeki 2. grev kararını açıkladılar. Kanalın çok sayıda 
personeli işten çıkarmasının ardından, mevcut personelin 
üzerindeki iş yükünün ve üzerlerindeki baskının artması 
sonucu, kanalın 3500 çalışanı 5 Mart’da greve çıkacakla-
rını duyurdular. 

Almanya’da, güvenlik personelinin grevi, Hamburg 
havaalanını felç etti. Ver.di sendikasına üye özel güven-
lik görevlilerinin, Hamburg, Stuttgart ve Hanover havaa-
lanlarında hayata geçirdiği ve yaklaşık 40000 yolcunun 
etkilendiği grevinin ardından, sendika ve işveren örgütü 
yüzde 13’lük bir maaş artışında anlaştılar. Özel güvenlik 
görevlileri saat ücretine, 70 sent ile 2,50 Euro arasında bir 
atış talep ediyorlardı. askeri üsler ve nükleer tesislerde ça-
lışan ve aynı sektörel toplu sözleşmenin kapsamında olan 
özel güvenlik görevlileri de iş bıraktılar. 

Yunanistan’ın yeni Çalışma Bakanı toplu sözleş-
me sistemini güçlendirme sözü. Avrupa Merkez Banka-
sı, IMF ve Avrupa Komisyonunun son yıllarda, dayattığı 
kemer sıkma politikaları nedeniyle toplu sözleşme hak-
kının ciddi bir saldırı altında olduğunu belirten Panos 
Skourletis, “bizim Hükümetimiz toplu sözleşme ve grev 
haklarının tekrar anlamlı bir şekilde kullanılabilir hale ge-
tirecektir” dedi.

Avrupa Adalet Divanı 17 Mart’da verdiği bir 
kararla, sendikalara özel istihdam büroları ve geçici işçi 
kiralama büroları aracılığıyla çalıştırılan işçilerin sayısını 
toplu sözleşme aracılığıyla sınırlama imkanı tanıdı. Avru-
pa Adalet Divanının bu kararının ardından, tüm AB üyesi 
ülkeler yasalarında buna uygun gerekli değişiklikleri yap-
mak zorunda kalacaklar. 

İtalya’da ThyssenKrupp, Terni çelik fabrikasında 
40 günlük grevin ardından imzalanan toplu sözleşme ile 
taşeron işçilerin sayısının azaltılmasına yönelik varılan 
anlaşmanın uygulanmaması üzerine, fabrikada örgütlü 
3 sendika yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren ortak eylem 
kararı aldı. 

İngiltere’de Gıda işçileri sendikası BFAWU, asgari 
ücretin saatte £10’a yükseltilmesi için eylemler başlattı. 

Finlandiya’da buz kırıcı gemileri personelinin aldı-
ğı grev kararı, mahkeme kararıyla 2 haftalığına görüşme-
lerin sürmesi amacıyla ertelendi. 

Hollanda’da bankalara para taşıyan Brink’s fir-
masında çalışan özel güvenlik görevlileri, 1000 kişiden 
650’sinin çıkarılacağına dair planlara karşı çıktıkları gre-
vin ardından, şirkete işten çıkarılacaklara dair sosyal plan 
taleplerini kabul ettirdiler. 

Portekiz’de Lizbon metrosu işçilerinin grevi nede-
niyle kapandı, metro işçileri, kötü çalışma koşullarına ve 
metronun özelleştirilmesine karşı aldıkları grev kararı ile 
grev süresince metroyu kapattılar. 

Norveç’de, Norveç Havayolları çalışanları tarihle-
rinde ilk kez grev kararı aldılar. Norveç Havayollarının 
pilotların emeklilik aylıkları, ücretleri ve sigorta maliyet-
lerinde kesintiye gitme talebinin ardından sendika grev 
kararı aldı. 

Polonya’da kömür madeni işçilerinin ülke çapındaki 
grevleri anlaşmayla bitti. JSW şirketi ile sendika arasın-
da Ocak ayında yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkılan grev, 
Polonya’daki diğer kömür madenlerinde çalışan işçilerin 
JSW işçileriyle dayanışma amacıyla greve çıkmaları so-
nucu, şirketin işçilerin taleplerini kabul etmeleri ile son 
buldu. 

Romanya’da kamuda çalışan memurlar 20 Şubat’da 
uyarı grevi yaptılar. Ülke genelinde 29 000 memurun 
katıldığı grevde, memurlar ücretlerin yükseltilmesini ve 
gıda yardımı verilmesini istediler. Romanya’da memur 
maaşları 202-405 Euro arasında. 

Sırbistan’da 3 aylık parçalı grevlerin ardından öğ-
retmenler toplu sözleşme imzaladı. Sözleşmede öğret-

menlerin, yüzde 10’luk maaş artışı, daha fazla iş güven-
cesi, işyeri temsilcilerinin daha iyi bir korumaya sahip 
olunması gibi talepleri kabul edildi.

Slovakya’da KOVO sendikasına bağlı otobüs şofor-
leri grev kararı aldı.  Sendika 40 Euroluk bir artışla ayda 
ortalama 550 Euro ücret talep ederken, işverenler önce 
sıfır zaman önerdiler ardından aylık yaklaşık 9,5 Euroya 
denk gelen yüzde 1,5’luk bir zam önerdiler. 

Bulgaristan’da hapishane çalışanları, çalışma ko-
şullarınıprotesto etmek amacıyla bir gün iş durdurdu.

Kıbrıs Larnaca limanı işçileri, limanın modernizas-
yon ihalesini alan ancak finansal nedenlerle projeyi sür-
dürmeyen şirketi protesto etmek amacıyla, 3 saat iş braktı. 

Çek Cumhuriyeti, Skoda Otomotiv fabrikasında 
çalışan 800 sendika üyesi işçi, bazı işlerin taşerona devre-
dilmesini protesto etmek amacıyla greve gittiler. 

Çek Cumhuriyeti’nde Tesco süpermarketlerinin, 
200 mağazasından 2’sini kapayacağını ve bunun da 100 
kişinin iş kaybına neden olacağını açıklamasının ardın-
dan sendikalar eylem kararı aldılar.

İrlanda’da hemşire ve hastabakıcılar sendikası, has-
tanenin aşırı iş yükünden dolayı, 3 Şubat’da iş yavaşlatma 
kararı aldı. Hastane çalışanları arasında yapılan oylamada 
çalışanların yüzde 93’ü iş yavaşlatma eyleminin leyhinde 
oy kullandı. 

İtalya’da, Bankacılık Sektörü İşveren Sendikasının 
sektörel toplu sözleşmeyi imzalamamasının ardından, 
ülke genelindeki sektördeki sendikalı çalışanların yüzde 
90’ı greve çıktı. 

Letonya’da, sağlık sektörü çalışanları, sağlığa ayrı-
lan kamu bütçesindeki kesintileri protesto etmek amacıy-
la eylem yaptılar. 

Norveç’de, çalışma koşullarında ciddi değişiklikler 
yapacak Hükümet önerisine karşı tüm sendikalar ortak 
politik greve gittiler. Grev, ulaşım ve günlük hayatı ciddi 
şekilde etkiledi. 

Romanya Dacia otomobil fabrikasında, toplu söz-
leşme görüşmelerinın tıkanması sonucunda grev kararı 
alındı. Sendika 89 Euro’luk yaklaşık yüzde 15 ‘lik bir 
maaş artışı ve ikramiyelerde de 511 Euro, yaklaşık yüzde 
65 talep ediyor. 

İngiltere’de 27 000 Londra otobüs şoforü, araların-
daki ücret farklılıklarının giderilmesi için greve çıktı.  

Dünya 2015’e grevlerle girdi
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Hükümetin “Kıdem Tazminatı Fonu” adı altında ge-
tirmek istediği sistem işçiler için kölelik demektir, yağma 
demektir.

Kıdem tazminatı işten atılan, haklı nedenle kendi işten 
ayrılan, evlenen, askere giden, 15 yıl çalışan ve 3600 gün 
prim ödeyen işçilerin kazandığı bir haktır. Ancak fon sis-
temi ile tüm bu haklar ortadan kalkacaktır.

Sadece emekli olunca (65 yaşında!), konut kredisi 
alırsa 15 yıl sonra, ölünce de varisler tarafından fonda-
ki para alınabilecektir. İşte kıdem tazminatı fonu ile ilgili 
hayati gerçekler:

Kıdem tazminatı fonu işçilerin değil  
patronların talebidir…

Patronlar, işçileri kapının önüne koyarken, kıdem 
tazminatı ödemek istemiyor. Hükümet de bu talep doğ-
rultusunda kıdem tazminatını işverenin yükümlülüğü 
olmaktan çıkarıyor. İşverenin, işçinin ve hükümetin para 
aktaracağı bir fon oluşturmak istiyor.

“Kıdem tazminatı işçinin iş güvencesi-
dir…

“Fon”un amacı işçilerin tazminat alması değil, tazmi-
natsız işten atılmasıdır. Bir çok işveren kıdem tazminatı 
nedeniyle işçileri işten atamıyor. İşte bu nedenle patron-
lar kıdem tazminatının kaldırılmasını istiyor. Fon gelirse, 
patronlar tazminat ödemeden işçileri işten atabilecekler. 
İş güvencemizin son kalesi de yıkılacak. Ekmeğimiz, aşı-
mız patronun iki dudağının arasında olacak.

İşten atıldığımız gün aç kalacağız…
“Kıdem tazminatı” işçi işten çıkarıldığında işveren 

tarafından ödenecek bir ücrettir. Hükümetin “fon” tasa-
rısına göre işveren, işçinin kıdemi karşılığı tazminat öde-
meyecektir. 

Oluşturulmak istenen fon ile kıdem tazminatı ortadan 
kalkmakta, yerine emeklilik benzeri bir sistem getirilecek. 
İşten atıldığımızda, yeni iş bulana kadar evimize ekmek 
götürmemizi sağlayan bir tazminat artık ödenmeyecek.

Kıdem tazminatı fonunda gerçek amaç: 
Kölelik!

Hükümet kıdem tazminatı fonu oluştururken gerçek 
niyetini tüm resmi belgelerde itiraf ediyor: Kıdem tazmi-
natında değişikliğin amacı işgücü piyasalarında esnekliği 
sağlamaktır. Esneklik, işçileri istedikler zaman çalıştırıp, 
istedikleri zaman kapının önüne koymaktır. Esneklik pat-
ronlar için keyfiyet, işçiler için sürekli işten atılma korku-
sudur, kölelik düzenidir.

Evlenince, askere gidince, dava açınca 
kıdem tazminatı yok!

Mevcut yasada haklı gerekçeyle işten ayrılınca, aske-
re gidince, kadınlar evlendiklerinde de kıdem tazminatını 
alıyoruz. Mevcut sistemde işveren tazminat ödememek 
için işe giriş-çıkış yaptırdı ğında dava açarak tazminatı 
alabiliyoruz. Fon sisteminde bu koşullarda tazminat veril-
meyecek.

Kıdem tazminatını mezara gömecekler…
Bugün mevcut sistemde 15 yıl çalıştıktan sonra koşul-

suz hak kazanabildiğimiz kıdem tazminatı, fon sisteminde 
ev almak gibi “koşullara” bağlanacak. 15 yıllık kıdemle, 
yani 15 aylık ücretle ev al mak, fondaki paramızı almak 
imkansız.

Fon gelirse “tazminat” azalacak…
Kıdem tazminatı işçinin bir yıldaki 13. aylığıdır! An-

cak hükümet bunu “işverenler üzerinde yük” olarak gör-
mekte ve fon sistemine geçiş ile beraber büyük oranda 
azaltılmasını dayatmakta dır. 

İşverenler fona yılda 30 günlük ücret değil daha az 
ödeme yapmak istemekte dir. Hükümet ve işverenler bu-
nun pazarlığını dayat makta, DİSK ise bu pazarlığı red-
detmektedir.

“Kıdem tazminatı fonu” yağma demek-
tir…

Hükümet “fon” sistemi için gerekçe olarak “tasarruf 
oranı”nın yükseltilmesini gös termektedir. Fonlar yıllarca 
hükümetler tarafından yağ ma edilmiştir. 

Fakir-Fukara Fonu dediler kendileri doy dular. “Siz 
tasarruf edemez siniz, Tasarruf Teşvik Fonu kuralım” de-
diler, paralarımızı pul ettiler. “Konut Edindirme Fonu” 
dediler, tek bir işçi bile bu fonla konut sahibi olmadı. “İş-
sizlik Fonu” dediler, işsizle rin büyük bölümü faydalana-
madı, yediler bitirdiler. 

Şimdi de kıdem tazminatımızın “fon” adı altında leş 
kargaları na yem olmasına direniyoruz.

Tüm işçilerin kıdem tazminatı alması için 
fona gerek yok!

Çalışma Bakanlığı “işçiler kıdem tazminatı alamı yor” 
diyerek şikayet etme makamı değildir. 

Her işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için yapılması 
gerekenler bellidir:

• İflas nedeniyle öden meyen kıdem tazminatını devlet 
ödesin ve işverenden haciz yoluyla tahsil etsin.

• İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin ala-
caklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı olsun.

• Mevcut yasada tek kelime lik değişiklik yapılsın ve 
bir gün çalışana bile kıdem taz minatı ödenmesi sağ-
lansın.

• Kıdem tazminatı ödeme yen işverenlere ağır yaptı-
rımlar getirilsin.

• Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılsın! 
Böylece örgütlenen işçiler haklarını savunabilsin.

Tüm bunları yapmayarak “fon” dayatmak, kıdem taz-
minatımızı çalan işverenlerle kol kola girip gaspa ortak 
olmaktır.

İşçi arkadaş! 
Evde, sokakta, kahvede, işyerinde, çarşıda, pazarda 

herkese anlat!
Taşeronu neden getirdilerse kıdem tazminatını o yüz-

den kaldırmak istiyorlar. 
Bu da yetmiyor özel istihdam bü rolarına işçi simsarlı-

ğı yetkisi vermek istiyorlar!
 Tüm bu saldırılar aynı amaca hizmet ediyor: AKP 

emekçilere kö lelik dayatıyor!
Kıdem tazminatı bizden önceki kuşakların bedeller 

ödeyerek kazandıkları haktır, çocuklarımızın bize emane-
tidir. 

Çocuklarımızın gele ceklerinin çalınmasına izin ver-
meyeceğiz!

Biz iş güvencesi istiyoruz. 
Biz tüm işçilerin kıdem tazminatı hakkı için mücadele 

ediyoruz.
Kıdem tazminatı iş güven cemizin son kalesidir.
Köleliğe ve yağmaya karşı #Direnİşçi

Kıdem Tazminatı Haktır...

Son Kalemiz, Yıktırmayacağız!

GELİYORLAR

Rüzgara astılar grev pankartlarını
Çıktılar fabrikalardan
Kırmızı, kıpkırmızı bir güneş gibi giyinip
Yürüyerek, sanki koşarak
Engelleri aşarak 
Geliyorlar

Geliyorlar, arkalarında geceyi bırakarak
Her adımda, aydınlığa yürüyorlar
Binlerce yüreğin yankısı duyuluyor yollarda
Geliyorlar, sömürünün dişlilerini kırarak
Sıkılmış yumrukları, düşleri ve umutlarıyla
Dalga dalga metal işçileri geliyor

Ki onlar, onaylamadılar 
Suskunluğunu aldatılmışlığın
Yola çıktılar çoktan
Upuzun bir ırmak oldular
Yakın bir tarihin içinden geliyorlar
Her adımda, karanlığın saltanatını  

deliyorlar
Ayak sesleri duyuluyor yollarda, savsözleri
Varılacak yere, adım adım yaklaşıyorlar
Yaktılar sanki bütün gemileri
Sabahlar gibi geliyorlar
Dalga dalga metal işçileri geliyor

 Erdoğan Ekiner (Ocak 2015)

Sizden gelenler
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Zırva tevil götürmez!
Aziz Çelik, 26.02.2015, Birgün

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın grevini ertele-
yen Bakanlar Kurulu kararı, 30 Ocak 2015 tarihli Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, bir gün önceye atıfta bulunularak “grev 
erteleme”nin, 29 Ocak’ta kararlaştırıldığı belirtiliyor. 

Yani “mealen” bize diyor ki Bakanlar Kurulu: “Ey millet. 
Siz bu kararın 30’unda yayımlandığına bakmayın. Biz gre-
vi başlar başlamaz, yani 29 Ocak’ta erteledik.”

Bir kere, bahsedilen 29 Ocak tarihinde Bakanlar Kuru-
lu fiziki olarak bir araya gelip toplantı yapmadı. O nedenle, 
kararın hukuken sakat olduğu görüşü dile getiriliyor. Bu 
görüşe göre, grev erteleme kararı, “yok” hükmünde...

Hemen belirtelim ki hukuk sistemimizde, Bakanlar Ku-
rulu kararlarının nasıl çıkarılacağı konusunda, uyulması 
gerekli bir yazılı kurallar seti bulunmuyor. Kararlar, “tea-
müller” çerçevesinde alınıyor. Acil durumlarda “elden imza 
alınması” da bu teamüllerden biri.

... Fakat mesele bu kadar basit değil elbet. “Grev er-
teleme” kararının imzalar kısmına bakıldığında, “elden” 
dolaştırma usulüne ne kadar uyulduğu konusunda, karşı-
mıza başka bir tereddüt çıkıyor. 

Zira, grev erteleme kararının “resmen” alındığı 29 
Ocak 2015 tarihinde:

-Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BM’nin Evrensel 
Periyodik İnceleme Mekanizması Çalışma Grubu 21. otu-
rumu için, Cenevre’de.

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 
Gürcistan’da.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da.
Bu veriler ışığında dönüp karara yeniden baktığımız-

da, sadece Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu için açılan imza 
hanesinde, ona vekâlet eden Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik’in imzasını görüyoruz. Buradan da geçen haf-
ta Resmi Gazete’de yayımlanmış “vekâlet”in gereği yerine 
getirilerek şekil şartına uyulduğunu anlıyoruz. 

Kararın hukuka uygunluğu açısından tartışmalı du-

rum, diğer bakanlarda ortaya çıkıyor.
Grevin başladığı 29 Ocak’ta, gün boyunca, Cenevre 

ve Tiflis’teki temasları hakkında çok sayıda haber okudu-
ğumuz, Başbakan Yardımcısı Arınç ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Canikli, aynı gün alınmış “grev erteleme” kararını, 
bizzat imzalamış görünüyorlar. 

... Ankara ile Cenevre uçakla 5-6 saat sürüyor. 29 
Ocak akşamı sosyal medya hesabından o günkü temasla-
rı hakkında bilgiler veren Arınç, -artık gece yarısı mı yoksa 
sabaha karşı mı bilinmez-, Cenevre’den Türkiye’ye ayak 
basar basmaz ilk iş grev erteleme kararını imzalamış.

Aynı ihtimal Canikli için de geçerli... Canikli’nin ka-
rarnamedeki imzasının varlığı, 29 Ocak’ta Tiflis’te bir dizi 
temaslarda bulunan bakanın, bu imzayı Ankara’ya döner 
dönmez havaalanında attığını düşündürüyor. (Acil durum-
larda imzaların “faks yoluyla” tamamlandığı seçeneğini de 
göz ardı etmeyelim.)

AKP iktidarının hiyerarşik kültürüne daha uygun diğer 
olasılık ise şu: 30 Ocak sabahı her iki bakan da nasılsa 
Türkiye’de olacakları için, önceden alınmış imzalarla ha-
zırlanan boş kararnamenin üstüne “grev erteleme” ka-
rarı yazıldı ve Resmi Gazete’ye gönderildi. Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu yurtdışında olduğu için, sadece Çelik’in 
vekâletiyle imzası atılarak tamamlandı.

Bütün bu trafik nedeniyle, 29 Ocak 2015’in 
“mükerrer”ine yetiştirilemeyen karar, zor bela ertesi günün 
“mükerrer” Resmi Gazetesi’ne gönderildi.

Grev erteleme kararının yargıya taşınması halinde, 
bütün bu olgular, maddi veriler ışığında zaten değerlen-
dirilecektir.

Kararın, şekil şartı kadar önem taşıyan, gerekçesi ise 
çok daha kritik bir inceleme alanı. “Milli güvenlik” kavramı-
nı daha önce “Yurt ölçüsünde beliren iç ve dış tehlikelere 
karşı, devlet tüzelkişiliğinin savunma ve güvenlik altına 
alınmasıdır” diye tanımlayan Danıştay, metal işçilerinin 
hak arayışını engelleyen hükümetin, hangi “iç ve dış tehli-
keleri” gözettiğini de irdeleyecektir kuşkusuz.

Kenan Evren gazetenin solunda boy resmi vermiş. El-
leri arkadan bağlı. Fotoğrafın üzerinde ‘Türk; Öğün, Çalış, 
Güven’ yazıyor. Yanda kutu içinde Türkiye Madeni Eşya 
Sanayicileri Sendikası (MESS) başkanı Şükrü Er’in dar-
be Başbakanı Bülent Ulusu’ya gönderdiği telgraf var. Yıl 6 
Ekim 1980. Gazete Metal patronlarının sendikası MESS’in 
gazetesi.

“Senelerdir özlediğimiz bu umudu bizlere hazırlayan 
Silahlı Kuvvetlerimizin ve Zatıâlilerinin başkanlığında ha-
yat bulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başarısı için 
uhdemize düşen mes’uliyetleri en üstün şekilde yerine ge-
tireceğimizi arz ederiz.” Telgrafta yazan bu.

MESS’in özlediği umut nedir? “Vatanımızın refahı ve 
medeniyet yolundaki başarılarının yeniden ispat olacak” 
olan bu umut nedir gerçekten? Hemen bakalım.

12 Eylül Askeri Darbesi ile asgari ücret bir yılda yarı 
yarıya azaldı. Özel sektörde ücretler yüzde 23 oranında 
geriledi. Kıdem tazminatına üst sınır getirildi. İşçilerin ikra-
miyelerine 4 ay sınırı kondu. Sendikal haklar baskı altına 
alındı. Grevler yasaklandı. İşçi sınıfının mücadele örgütü 
DİSK’in faaliyetlerine son verildi. Emekli aylığı bağlanma 
oranları düşürüldü. İşçilerin üzerindeki vergi yükü artırıldı. 
Bu süreçte binlerce sendika yöneticisi, işyeri sendika tem-
silcisi, baş temsilcisi ve üyesi gözaltına alındı, önemli bir 
kısmı tutuklandı.  Metal işçilerinin mücadele örgütü DİSK 
Maden-İş üyeleri bir gecede habersizce patron yanlısı 
kontra-sendika Türk Metal’e geçirildi. O günden bu yana 
metal işçisinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmadı.

16 Mayıs 1980. MESS dergisinden bir resim daha. 
Takım elbiseli, bıyıklı, orta yaşlı bir adam elini belli ki hi-
tap etmek için işçilere doğru uzatırken yandan bir el onun 
bileğini tutmaktadır. İşçilere doğru elini uzatan belli ki bir 
sendikacıdır. Onun bileğini tutan kişi ise belirsizdir.  Res-
min altında şu yazar: “Çek elini de işçilerimize haklarını 

verelim.” Daha küçük harflerle “Maden-İş ideolojik müca-
delesine seni alet etmek istiyor. Çocuklarına bırakacağın 
bu vatanı karanlık emellere kurban edemezsin! KARAR 
SENİNDİR!”

İşte MESS’in 12 Eylül ile bulduğu özlem duyduğu 
umut hak arayan sendikanın bileğini tutan o belirsiz eldir. 
O elin demir bir yumruk gibi içi sınıfının ve Türkiye’nin üze-
rine inmesi ise sadece 3 ay sürmüştür. 12 Eylül ile gelen 
rejimin patronlara sağladığı özgürlük ortamında isçilerin 
payına düşen ise dünden bugüne taşınan yasakçı, baskı-
cı, faşizan uygulamalardır.   

Nitekim 12 Eylül askeri rejimi tarafından oluşturulan 
Milli Güvenlik Gerekçesi pardon Milli Güvenlik Konseyi 
tüm grevleri yasakladığında tarih 14 Eylül 1980’dir. Bu-
günkü Birleşik Metal’in öncülü olan DİSK Maden-İş’in 27 
bin üyesi o esnada grevdedir. Grev askerin postalları al-
tında ezilmiştir.

... Artık düzen iç pazara üretim yapan, stokla çalışılan 
dönem değil. Küresel pazara tam zamanlı üretim dönemi. 
Artık MESS tek dayanağı sarı sendika ve hükümet olan 
kağıttan kaplan. O yüzden ilk refleksi 12 Eylül paşalarına 
pardon AKP hükümetine koşmak oldu. Üyeleri işçilerin ira-
desi karşısında bir bir çözülürken panikledi. Hayat öpücü-
ğünü AKP’den aldı.

12 Eylül’den bu yana 35 yıldır metal işçisinin üzerin-
de hep kara bulutlar dolaştı. O kara bulutların arasında 
Birleşik Metal-İş Sendikası hep bir umuttu. Son 10 yıldır 
verdiği mücadele ile devletin, sermayenin, sarı sendika-
nın baskılarının karşısında  isçi sınıfının direncini temsil 
etti. Simdi o umut sadece MESS-Türk Metal partnerliği ile 
değil aynı zaman da bu ikiliye payanda olan AKP’ye karşı 
da direniyor.  

“Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark/Hava döndü 
işçiden, işçiden esiyor yel” Can Yücel

Birleşik Metal-İş grevinin 60 gün süreyle ertelenmesinin ge-
rekçelerine ilişkin Başbakanlık savunması Danıştay’a sunuldu. 
Savunma, çalışma ilişkileri ve hukuk açısından bir sefalet ve 
keyfilik belgesi olarak tarihe geçecek nitelikte.  Ekleriyle birlikte 
33 sayfalık savunma neresinden tutarsanız dökülüyor. Boşuna 
dememişler zırva tevil götürmez diye. Mecelle’nin yorum ilkele-
rinden biri olan bu söz, saçma bir düşünce ve eyleme gerekçe 
üretmenin tuhaflığını anlatıyor.

Başbakanlık savunması, erteleme kararının hiçbir cid-
di inceleme, tartışma ve araştırma yapılmadan Ekonomi 
Bakanlığı’nın talebi üzerine jet hızıyla alındığını ortaya koyu-
yor. Ekonomi Bakanlığı 29 Ocak 2015 günü grevin ertelenmesi 
için Başbakanlığa bir yazı yazıyor ve grev aynı gün erteleniyor. 
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısının ne kadar gayri ciddi olduğu-
nun bir diğer göstergesi grevin DİSK tarafından uygulandığını 
iddia etmesi. O derece bihaberler ve ilgisizler konudan. DİSK 
grev uygulayamaz. Grev sadece işkolu sendikaları tarafından 
uygulanır. Öğrenin bunları!

İstim arkadan gelsin
Ekonomi Bakanlığı yazısında grev yapılan işyerlerinin eko-

nomi açısından büyük önem taşıdığından ve metal sektörü-
nün savunma sanayi açısından önemli rol üstlendiğinden dem 
vuruluyor.  Ancak yazıda 15-20 işyerinde uygulanan ve metal 
sektörünün çok küçük bir bölümü kapsayan grevin nasıl oluyor 
da milli güvenliği bozduğuna dair hiçbir kanıta ve bağlantıya 
yer verilmiyor. Buna gerek de görülmüyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın bu yazısı üzerine aynı gün Bakanlar 
Kurulu toplantısı yapılmadan ve milli güvenlik gibi önemli bir 
konu hükümet tarafından müzakere edilmeden kâğıt üzerinde 
ve usulsüz bir biçimde grev erteleniyor.

Başbakanlık savunmasında skandal bir ifade yer alıyor. 
Danıştay’ın savunma için verdiği 10 günlük süreyi az bulan 
Başbakanlık, bu süre içinde grev ertelemesinin nedenlerine 
ilişkin belgeleri hazırlamalarının zor olduğunu ve savunma hak-
larının engellendiğini iddia ediyor. Pervasızlığa bakar mısınız!

Demek ki grev erteleme öncesinde grevin milli güvenliği 
bozduğuna ilişkin hiçbir bilgi, bulgu, belge ve değerlendirme-
niz yok. Eğer öyle olsaydı bunlar elinizde olurdu. Önce grevi 
yasakladınız, ardından da gerekçe aramaya başladınız. 10 
günlük süre içinde de yeterli gerekçe üretemedikleri açık. Tam 
bir istim arkadan gelsin, önce hukuksuzluk yapalım sonra kılıf 
uyduralım hali.

Çalışma Bakanlığı’nın suskunluğu
Başbakanlık savunmasında dikkat çeken bir diğer nokta 

ise Çalışma Bakanlığı’nın suskunluğudur. Yazı ekinde çeşitli 
bakanlıkların, emniyet ve MGK Genel Sekreterliği’nin görüşleri 
yer alırken Çalışma Bakanlığı görüşünün yer almaması ma-
nidardır. Konunun birinci derece muhatabı Çalışma Bakanlığı 
devre dışıdır. Neden acaba? Çalışma Bakanlığı’nın yetkileri 
Ekonomi Bakanlığı’na mı devredildi? Çalışma Bakanı ne dü-
şünüyor?

Dava dilekçesinde yer alan ve metal sektörü grevi ile milli 
güvenliği bağlantılandıran ifadeler ise hukuksal olarak kof ve 
demagojik nitelikte. Savunmayı hazırlayanlar ya - Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi’nin milli güvenlik ile ilgi kararlarından ha-
bersiz veya bunlardan söz etmek işlerine gelmiyor.

Milli güvenlik neymiş?
Milli güvenlik kavramının hükümetler tarafından keyfi kul-

lanılması tehlikesine AYM şöyle dikkat çekiyor: “Millî Güvenlik’ 
ve ‘kamu düzeni’, uygulayıcıların kişisel görüş̧ ve anlayışlarına 
göre genişleyebilecek, öznel yorumlara elverişli, bu nedenle de 
keyfiliğe dek varabilir çeşitli ve aşamalı uygulamalara yol aça-
cak genel kavramlardır” (1974/13).

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu ise milli güvenliği 
“yurt ölçüsünde beliren iç̧ ve dış̧ tehlikelere karşı Devlet tüzel 
kişiliğinin savunma ve güvenlik altına alınması” olarak tanım-
lıyor. Daha sonraki yargı kararlarında da benzer bir tanım be-
nimseniyor.

Nitekim Danıştay “yasal bir grevin yasada öngörülen an-
lamda milli güvenliği bozucu nitelikte görülebilmesi için, ülke 
ve devletin özel savunma ve güvenlik altına alınmasını zorunlu 
kılacak ciddi tehlikelerin ortaya çıkması gerekmektedir” diyerek 
“milli güvenlik” kavramını tanımlıyor. (2006/2551).

İşte böyle! Başbakanlık savunması keyfi grev erteleme ka-
rarı için nafile gerekçe üretme çabası. Gerekçe üreteyim der-
ken hukuksuzluğu bir kez daha itiraf ediyor. Kesin bilgi: Zırva 
tevil götürmez!

‘Grev Erteleme’de İmza Konusu
Çiğdem Toker, 02.02.2015, Cumhuriyet

Patron Güvenliği Cumhuriyeti
Serkan Öngel, 04.02.2015, Birgün
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DİSK’in kuruluşunda büyük emeğimiz var.
DİSK’in kuruluş çalışmaları başladığında Genel Merkez-

deyim. Aynı zamanda TİP’in Şişli İlçe Başkanıyım. Mesai 
bittikten sonra, müsait olduğumda doğru Şişli’ye gidiyordum. 

DİSK’in kuruluşunu biz hazırladık. Paşabahçe grevi oldu 
ya, 3 kişi vardık; Şükran isminde bir kız ve Ertürk adında bir 
avukat vardı, ben. DİSK’in kuruluş faaliyetlerini üçümüz yü-
rütüyorduk. 

1963’te yasalar çıktıktan sonra Türk-İş’e kursa gittim, 
Ankara'da kurs gördüm. Türk-İş, açık açık o zamanlardan beri 
hiçbir zaman işçiden yana olmamıştır, hep sermayeyi kolla-
mıştır. Hatta ben çıkış yaptığımda, Türk-İş’e bağlı işçiler bana 
tepki gösterdi. Ben “Böyle olması gerekir” diyorum, onlar 
daha ziyade işvereni koruyor. Bu açık açık böyle. Sosyalizme 
inanmıyor Türk-İş, yani sağcı bir tavrı var. 

Paşabahçe grevi oldu. Paşabahçe grevinde Türk-İş, Pa-
şabahçe işçilerini sahipsiz bıraktı. Her gün oraya gidiyoruz, 
Paşabahçe’ye, bir şeyler götürüyoruz. Dayanışma için gidi-
yoruz. Paşabahçe direnişinde bu dayanışmayı gösterdikten 
sonra -Türk-İş’in şeyine gelmiyordu, aslında böyle bir grevin 
olmasını istemiyordu- Maden-İş’e 6 ay ihraç cezası verdi. 
Yani “Türk-İş varken, biz varken, siz niye bu kadar sahipleni-
yorsunuz” diyor. 

Ondan sonra Rıza Kuas filan DİSK’in kurulmasına ka-
rar veriyorlar. DİSK’in kurulması için toplantılar yapılıyor. 
Bu toplantılarda DİSK’in kurulmasına karar verildi 67’de. 
Dikilitaş’ta ilk genel kurul yapıldı, DİSK kuruldu. İlk görev 
aldığımda İbrahim Güzelce Genel Sekreterdi. 

ÇÜMİTAŞ’ta üzerimden arabayla geçtiler
Kemal Türkler Örgütlenme Daire Başkanlığını alıyor. So-

rumlu olarak Kemal Türkler, ama imza yetkisini filan bana şey 
yapıyor. Bana şöyle de bir yazı veriyor: “Nurettin Çavdargil, 
tüzükte olan genel başkanlık yetkilerine sahiptir” diye. 

Bana o kadar güveniyor. “Toplusözleşme imzalama-
ya yetkilidir” diye yazı veriyor. Bunu niye anlatıyorum? 
ÇÜMİTAŞ’ta grev yaptık, Adana’da. Ben örgütledim orayı. 
Örgütledik, yetki aldık. Ama nasıl yetki aldık, MHP’nin elin-
den nasıl kurtardık orayı? 

Yıl 1975. Greve başladık. Grev nasıl, biliyor musunuz; kı-
ran kırana. Suat Yelkin diye de bir genel müdür var. Bir de sı-
kıyönetim var. Grev devam ediyor, Tarsus’tan Mersin’e kadar 
yürüyüş yaptık 30 Ağustos günü. Belgesi var. Yürüyüş yaptık, 
protesto ediyoruz filan. Dayland var orada. Dayland’da tam 
yetkiliyiz. Oranın baş temsilcisi vardı, çok esaslı bir oğlan. 
Okuyup yazma bilmeyen bir kişiyi de genel müdür yaptılar 
oraya. Neyse, o ayrı bir konu. Yürüyüş yapıyoruz, 30 Ağustos 
filan. 

İşveren beni öldürmeye karar verdi. Ne tehditler geliyor 
bana, ne tehditler. Yalnız gezemiyorum Tarsus’ta. Her an için 
vurulma ihtimalin var. Grev sürüyor, devam ediyor. 

Hasan diye birisi var; yemek yapıyor bize, grevci işçile-

re yemek yapıyor. Biçerdöverleri var, çıkartmıyoruz. Bir gün 
bana dedi ki, “Başkan; siz yoksunuz, gece biz oradayız grev 
gözcüsü olarak filan. Bir gece geldiler, bunları çıkartmak is-
tediler. Ne yapacağız?” dedi. “Arabanın altına yatacağız, üs-
tümüzden geçecek, çıkartmayacağız” dedim. Bir gün sabahle-
yin erkenden uyandım. İçime bir kurt düştü. Kalktım, işyerine 
gittim. Saat 05.30-06.00. 

Kapıyı açmışlar. Bir mühendis vardı; o mühendis, arkasın-
da arabalar, yani biçerdöverler, onları çıkartacaklar.

Grev gözcüleri var, iki tane gözcü var. Arabayı daha yeni 
çıkartıyor. Yarım saat geciksem çıkartacaklar. Araba böyle, 
ben de böyle durdum, “Çıkartamazsınız” dedim. Çıkardı, çık-
mazdı derken, Suat Yelkin, arabayı üstüme sürdü. Arabanın 
önündeyim. 

Arabayı üstüme sürdü, ben arabanın altında kaldım. Ada-
na Yolu geçiyor. Tam yolun orada beni posa gibi bıraktı. Ara-
banın altındayım, yani çarpma filan değil. 

Beni oradan Tarsus, Tarsus’tan Mersin Hastanesine götür-
düler. Zaten basında vardır bu. Öldü diye hastaneye götürdü-
ler. Her tarafım kırık içerisinde. Arabanın altındasın; durumu 
tahayyül et. 

Öldü diye çıktı basında. Yusuf Kaya filan cenazeyi almak 
için geldiler. Ben Mersin Hastanesine yattım. Orada iyi bir 
doktor varmış. Bu da bir şans. Komadayım tabii. O doktor, vü-
cudumu alçıya almadı. Ayağımdan boynuma kadar, kollarım 
dâhil sargıya aldı. 25 gün komada kaldım orada. Mürüvvet 
geldi oraya, beni bekliyor. Komadan çıktıktan sonra hastane 
bir sedye verdi bana, uçak bileti aldı, uçakla İstanbul’a gel-
dim. 

Göztepe’nin başhekimi vardı; çok iyi konuşuyoruz, müt-
hiş güvenirdi bana. Kemal Mutuş’a gittik. “Yapacağımız bir 
şey yok, yapılan yapılmış. Bundan sonrası sana kalmış” filan 
dedi. Evde yatıyorum. 35 kilo vermişim. Ayaklarımı uzatıyo-
rum, çekemiyorum. Şuurumu da kaybetmişim. Mürüvvet’e 
diyorum ki, “Mürüvvet; bu çarşafı değiştir, kayıyor bu çarşaf” 
diyorum. 

Böyle bir dönem. Bu ellerim hareket etmiyor. Vücudum 
artık kaşınıyor, bakılacak gibi değil. Dediler ki, “İzmit’te, 
Mustafa diye biri var; o seni tedavi etsin.” İzmit  dışına çık-
mazmış. Mustafa geldi. Artık buradan kanlar fışkırıyor, du-
racak gibi değilim, kaşınıyorum filan. O bezi yardı, bir çekti 
böyle, göğsümden kanlar akıyor, kollarımdan filan. Beni gü-
zelce leğenin içinde yıkadı. Vücudumu güzelce yağla sarma-
ladı. Bir çarşafı 10 santim genişliğinde kesti. Bak, buralarım 
filan kırıktır. Kaynamayan yerleri birbirine bitiştirdi, beni gü-
zelce bir sardı. Bir rahatladım ben. 

Gelelim sendikal şeye. Grev devam ediyor. Ondan önce 
bir olay anlatayım. Tarsus Belediye Başkanı CHP’li. Onlar 
birçok toplantılarına beni çağırıyorlar, konuşma yapıyoruz 
filan. Mersin Valisine gitmiş. Selametçi o da. Demiş ki, “Nu-
rettin, sendikacı. Buraya grev yapmaya gelmedi, olay çıkart-
maya geldi.” Aynen böyle.

Telefon ediyor emniyete filan, “Nurettin Çavdargil’i bana 
gönderin” diyor. Valinin ismi de Necmettin Karaduman. Ara-
baya bindim, gittim. Böyle büyük bir salon, Belediye Başkanı 
orada oturuyor. Adam çok serbest, gizlisi saklısı yok, dürüst 
bir adam. “Buyurun” dedi. “Ben Nurettin Çavdargil. DİSK’in 
bölge temsilcisiyim” dedim. zaten orada Maden-İş filan de-
ğil, DİSK diye geçiyor.

 “Nurettin bey; siz buraya grev yapmaya gelmemişsiniz, 
olay çıkartmaya gelmişsiniz” dedi. “Vali bey; bu nereden çık-
tı?” dedim. “Belediye Başkanı böyle söylüyor” dedi. “Vali 
bey; yetki belgem var” dedim. Demin söyledim ya, Kemal 

Türkler’in bana yetki yazısı var diye. O kağıdı getirdim, oku-
du. İnanmadı tabii. Genel Merkezi aradı, “Sözleşme yapmaya 
yetkili midir, değil midir?” diye sordu. “Tam yetkilidir” denil-
di. Böyle de bir olay geçti. Sonra milletvekili filan oldu.

ÇİMUTAŞ’ta yetki aldık. Yetkiyi de çok badireli aldık. 
Yetki belgesi için müracaat ettik. O dönemde Genel Mer-
kezden telefon ettiler. Günlerden cumartesi günü. “Pazartesi 
gününe kadar yetkiyi alıp almadığını bana bildir” diyor. O za-
manlar cumartesi günü öğleden sonra çalışılmıyordu. Bölge 
çalışma müdürlüğüne gittim. Bekçi var orada; tanıyorum, yani 
gidip gelmekten tanıyorum. “Bak, beni tanıyorsun. Yetki alıp 
almadığımızı öğrenmek istiyorum” dedim. “Gel” dedi bana. 
“Burada evraklar var; bunlara bak, yetki alıp almadığınız belli 
olur” dedi. Karşımda da iş müfettişleri var, orada oturuyorlar. 

Girmişim, adamın evraklarını karıştırıyorum. Baktık, bak-
tık, baktık, “Maden-İş Sendikası yetkilidir” şeyini bulduk. 
Sayı numarasını filan aldım, hemen Genel Merkeze bildirdim; 
ama orada döktüğüm teri ifade etmem mümkün değil. Adamın 
odasına giriyorsunuz, bir sürü evrak karıştırıyorsunuz, karşıda 
da müfettişler var. 

Yetki böyle aldık, greve böyle başladık. O olaydan son-
ra, bir gün içerisinde geldiler. Saldırının hemen ertesi günü. 
“Davacı olmayın, sözleşme imzalıyoruz” dediler. 8 ay sürdü 
grev. 8 aylık ücretler, geçmiş ücretlerini aldılar. 300 kişi vardı 
toplam çalışan.

Grevin yıldönümünde beni Tarsus’a davet ettiler, ama ai-
lelerle birlikte. Oradakilerin hepsinin ailesini tek tek tanıyo-
rum, çünkü hepsinin evine gittim. Önce aileyi örgütleyecek-
siniz, önce aile. Örgütlemede, önce ona anlatacaksın. Ondan 
sonrası kolay. Aile bu işe hayır diyorsa, o işi başaramazsın.

Bütün aileler çocuklarıyla gelmişler. Bir sahne hazırlamış-
lar, grevi oynuyorlar. Beni çağırdılar. O zaman yeni toparlan-
maya başlamıştım. Bir konuşma yaptım orada. Ailelerin hepsi 
ağlıyordu. Ondan sonra bu künyeyi hediye verdiler. Bunu al-
tın yaptırıyorlardı. “Altın yaptırmayın” dedim. “Künye bilezik 
yaptıracağız” dediler. Bunu Mersin’de yaptırmışlar.

O grev Çukurova’da çok büyük yankı yaptı. Biliyor-
sun, o zamanlar orada sendikacılık yok; avukat var, sendi-
ka adına avukat gidiyor. Nihayetinde, çok çok şeyler geçti 
Çukurova’da. 

Sıkıyönetim komutanı Bedrettin Demirel’di. Beni çağırdı. 
Çok severdi beni. Beni çağırırdı, “Nurettin; yasadışı bir şey 
yapmayın, bir şey olursa da bana gelin” derdi. Adamın sivil-
lerle konuşmak hoşuna giderdi. “Yasadışı bir şey yapmayın” 
derdi. Traktörleri çıkartıyorlar ya, onun için müracaat etmişler 
filan. Beni çağırdı. “Dışarıya çıkartamazlar” dedim. “Tamam, 
ben sana inanıyorum” dedi.

Nurettin Çavdargil anlatıyor

88 yaşında... Karamürsel’deki evine konuk olduk Nurettin Çavdargil’in. O tükenmez enerjisiyle,  
4 saati aşkın anlattı. Geçen sayımızda, Pendik’te Sendikal yaşama adım attığı günden Genel Merkez’e 
geçtiği güne kadar olan kısma yer vermiştik… Devam ediyoruz aktarmaya…

“Üzerimden 
araba ile geçtiler...”

“1966’da, İstanbul ilçe-
lerinden birinde Atatürk’ün 
büstüne bir saldırı olmuş-
tu. Ben, sendikacı olarak, 
Milli Türk Talebe Birliğinin 
de üyesiydim. Milli Türk 
Gençlik Teşkilatı, Atatürk 
büstüne saldırıdan dolayı. 
Taksim’de bir hafta geceli 
gündüzlü nöbet tuttu. 

Atatürk’e bağlılık nö-
beti. Geceli gündüzlü, 
oradan hiç ayrılmadan 
nöbet tuttuk.”
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Unutmayacağız!..

1965-69 arası Maden-İş’in 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmış, 15-16 Haziran 
1970 Direnişi’nin örgütleyici-
leri arasında yer almış, yüzü 
her zaman işçi sınıfına dönük 
yaşamış

Sırrı Öztürk'ü  yitirdik.

Hastalığının son dönemlerinde gece-gündüz yoğun 
bakımdaydı. Bir gün servisteki hemşireleri gösterip, “Bu 
kızcağızlar ara dinlenmelerini dahi kullanmadan sürekli 
buradalar” dedi. 

Ölüme bir adım kala grev oylamasında işçilerin ya-
nında olamadığı için dertlenen, yoğun bakımda yatarken 
dahi ara dinlenmelerini kullanamadan kesintisiz çalışan 
hemşireler için üzülen İşçi Avukatı Ertuğrul Sakaoğlu’yu 
kaybettik.

Dostum, yoldaşım, meslektaşım, kızlarımın ETU am-
cası, stajyer avukatların örnek hocası, sıfatı işçi olanların, 
kimsesi olmadığı düşünülenlerin savunucusu, ağabeyi, yi-
ğit bir insanı, Ertuğrul Sakaoğlu’yu kaybettik.

Acım büyük, onun yorulmaz savunucusu olduğu işçi 
haklarının bugünkü seyrine baktıkça, onun hayatını adilce 
değiştirmek isteyeceği daha ne kadar çok işçi olduğunu 
bildikçe acım katlanıyor. (M.Özveri)

"Kelimeler...
kelimeler albayım
bazı anlamlara gelmiyor" diyor ya Oğuz Atay
"Ekmek derdi nedir bilir misin Andrea" diyor ya öbürü
"Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş
Şimdi de var biliyorum" diyor ya Turgut Uyar
"Ve güneş doğarken hiç umut yokmu ? 
Umut umut umut... Umut insanda" diyor ya Nazım Hik-

met
‘‘Ağlıyordum. O gidenler, “Sen iyi bir insansın” diyordu.
Ve hiçbiri de aslında; iyi insan sevmiyordu.’’ diyor ya 

Cemal Süreya
işte öyle bir şey

“Kitaplarımı okuyan 
savaş düşmanı olsun”

“Bir; benim kitaplarımı okuyan katil ola-
masın, savaş düşmanı olsun. 

İki; insanın insanı sömürmesine karşı çık-
sın. 

Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse 
kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile 
etmeye can atan devletlere, hükümetlere ola-
nak verilmesin. 

Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, 
bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, in-
sanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir. 

Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla 
birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın 
utancıdır. 

Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötü-
lüklerden arınsınlar.”

Yaşar Kemal, 1923 yılında Osmaniye’nin Gökçedam kö-
yünde doğdu. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak’ta da yer alan Bebek 
öyküsü ve ilk romanı ise İnce Memed... 

1947’de İnce Memed’i yazdı fakat yarım bıraktı ve 1953-
54’te bitirdi. İnce Memed, yaklaşık kırk dile çevrilerek ya-
yımlandı. 

Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu’nun efsane ve 
masallarından yararlanmıştır. Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday 
gösterilen ilk Türk yazardır. 

Cenaze törenine katılım çok büyük oldu.. Ustayı sevgiyle 
uğurlayanlar arasında metal işçilerini temsilen yöneticilerimiz 
de vardı...

Sırrı Öztürk’ü yitirdik..

Sendikal yaşamı boyunca hiçbir zaman doğruluktan 
ve mücadele çizgisinden ödün vermeyen Genel Mali  
Sekreterimiz Süleyman TÜRKER’i, 10 Ocak 2009 tari-
hinde yitirmiştik..

Süleyman Türker Otomobil-İş’ten Birleşik Metal-
İş’e uzanan yolda sendikamız için en önemli kişilerden  
biriydi.

Direniş gücü, mücadele azmi, davasına olan bağlılığı 
ve kavgadaki inatçılığıyla bizlere kattıklarını hiçbir za-
man unutmayacağız.

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

İşçi sınıfının ve sendikamızın emektar ve 
cefakar avukatlarından 

Ertuğrul Sakaoğlu’nu

yitirmenin acısını yaşıyoruz.

İlgiyle takip edilen, 
her sayısı merakla beklenen 

dergimizin 45. sayısının 
da hazırlıkları sürüyor.

Çalışma ve 
toplum



Birleşik Metal-İş
Nisan 201531

İstanbul Eskişehir Şubemize bağlı Mefro’dan 
Sonel Tokmak, A.Kerim Taşkın, evlendi. Onur 
Beyhan ve Mustafa Bardak’ın çocukları doğdu.

Kocaeli Şubemize bağlı Çokyaşar Halat’tan 
Salim Yüksel erkek, Ercan Sepetçi’nin kız çocuğu 
dünyaya geldi. 

Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik’ten Semra-
Zafer Çelik’in oğlu Münir Berat sünnet oldu. 

Anadolu Şubemize bağlı Kırşehir Çemaş’tan 
Ünal Tekcam, Ahmet Gürler, Haydar Doğdu, 
Ramazan Kara’nın çocukları doğdu. Başöz 
Enerji’den Hasan Gülle’nin erkek, Özgür Çelik’in 
kız çocukları doğdu. Konya Mahle’den Zekerya 
Büyüker’in erkek çocuğu doğdu. Mersin Çuku-
rova Çimsataş’tan baştemsilcimiz Deniz Ilgan, 
Reşit Demir, Murat Durmaz, İbrahim Öztürk, Ta-
lat Gündoğdu, Abdullah Demirci, İsa Hayta’nın 
çocukları dünyaya geldi. Mehmet Çifçi, Mehmet 
Tekeli, Muhammet Emir Arslan, Adem Yıldırım, 
Zekerya Örs evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Taner Tanrıöver, Ömer Bayır, Burak 
Dilki, Murat Başdoğan, Fatih Bülün, Suat Saki-
oğlu, Fatih Koçoğlu’nun çocukları dünyaya geldi. 
Mesut Kuş evlendi.

ABB Elektrik/Dudullu’dan Akın Araz’ın Onur 
Mert adında oğlu, Levent Yurt’un Ömer adında 
oğlu, İlker Tetik’in Sina Zeyid adında oğlu, Hasan 
Hüseyin Barış’ın Caner adında oğlu dünyaya gel-
di. Mert Akışkan Gücü’nden Satılmış Kara, Efen-
di Köylü’nün çocukları dünyaya geldi. Ramazan 
Durdu evlendi.

ABB Elektrik/Kartal’dan Serdar Sunay’ın Çı-
nar adında oğlu, Emre Çalçoban’ın oğlu, Oktay 
Mutlutürk’ün kızı, Ercan Sarıkaya’nın Melis adın-
da kızı oldu. Uğuray Önçel nişanlandı. Ümit Ko-
nukçu sözlendi. Tabo Otomotiv’den Reşit Çelenk 
ile Sebil Özdemir evlendi. Metin Sarıgül ile Cey-
da Kesim evlendi. Penta’dan Gökhan Akçakaya, 
Ahmet Kalyoncu nişanlandı. Remeks’ten İhsan 
Ekin’in Zeynep Yağmur adında kızı dünyaya gel-
di.

Gebze Şubemize bağlı Alstom’dan Emrah 
Yalçın, Mehmet Efe, Hüseyin Keskin’in çocukla-
rı dünyaya geldi. Makina Takım’dan Fatih Açık-

göz, Oktay Özkaynak’ın çocukları dünyaya geldi. 
Sarkuysan’dan Recep Ar, Cihan Saruhan, Ayhan 
Kayabaşı, Yasin Özbek, Şenol Çolak, Yusuf Varlı, 
Şenol Tazegül’ün çocukları dünyaya geldi. Yücel 
Boru’dan Fatih Şahin, Uğur Sağlam, Yusuf Ça-
vuş, Levent Korkmaz, Hakan Polat, Orhan Yalın, 
Ahmet Çelik, Ali Ünlü, Ünal Acar, Bünyamin Asan, 
Taner Kocabaş, Orhan Evren Yalın, Hüseyin 
Görgün’ün çocukları dünyaya geldi. Legrand’dan 
Aylin Aydın, Azime Güneş, Süheyla Güngör, Na-
regül Kahraman, Nursel Arslan, Cemile Çelik Ak-
deniz, Fatma Küçükdoğan, Oya Aras Altok, Yeşim 
Çayır Kara, Zübeyde Avcı, Vesile Kolos’ın çocuk-
ları dünyaya geldi. 

İzmir Şubemize bağlı Power-Packer’dan 
Hüsniye Akınlı’nın oğlu dünyaya geldi. Mahle’den 
Adnan Çelik, Uğur Yerlikaya, Mevlüt Atak, Fatih 
Kaya, Eray Bağçe’nin çocukları dünyaya geldi. 
Jantsa’dan İsa Kurağ, Kemal Kırlıboz, Yalçın 
Bayrak, Ali Özdoğan, Talat Kartal, Hakan Güna-
na, Güngör Bacaksız, Mustafa Dağdelen, Ferdi 
Ertaş, Aydın Çiftçi’nin çocukları dünyaya geldi. 
HMS Makine’dan Abdurrahman Sarı’nın çocuğu 
dünyaya geldi. Mehmet Ok evlendi.

Titan Asia’dan Kemal Eyigün, Mehmet De-
ğirmenci evlendi. Nuri Çakmakçıoğlu, Yıldı-
ray Ay’ın çocukları dünyaya geldi. Schneider/
İzmir’den Emine Küçüktaşçı, Ali Ekber Bek-
taş, Mahir Yasemi’nin çocukları dünyaya geldi. 
Delphi’den’den Mehmet Yıldırım’ın oğlu, Kemal 
Adıgüzel’in kızı, Soner Atsever’in kızı, Umut 
Şen’in kızı, Ahmet Bozdağ’ın kızı, Bilgin Kenel’in 
oğlu, Mümin Uslu’nun oğlu, Mustafa Adıgüzel’in 
oğlu dünyaya geldi. LİSİ-FTB’den Fuat Elma, 
Şemsi Onat, Aziz Dayı, Azim Kaplan, Kadir Ka-
rataş, Günay Yüksel’in çocukları dünyaya geldi. 
Özgür Kartal, Serdar Bağdatlıoğlu, Murat Çe-
lik evlendi. Cengiz Nizamlı, Vahittin Yapıcı, İb-
rahim Bayrak ve Ali Yeşilkaya arkadaşlarımız 
emekli oldular. ZF Lemförder’den İlker Hançer, 
Cem Kerestecioğlu’nun çocukları dünyaya geldi. 
Totomak’tan Ali Rıza Eren, Ahmet Yılmaz, Nevin 
Öztürk, Ercan Köktaş’ın çocukları dünyaya geldi. 
Cüneyt Gökçek, Ahmet Kurt evlendi.

İstanbul Eskişehir Şubemize bağ-
lı Mefro’dan Mustafa Kıvrak, Uğur 
Özdemir, Ramazan Bozüyük, Serhat 
Dal, Yusuf Patir, Serdar Çiçek, Vedat 
Topal, Oğuzhan Sarı, Ferhat Ağdağ, 
Emre Yılmaz iş kazası geçirdi. 

Trakya Şubemize bağlı Epta İstan-
bul işyerimizden Fatih Katuç iş kazası 
geçirdi, Sio Automotive’den Kadir Şim-
şek ve Şener Çevik babaları vefat etti.

Kocaeli Şubemize bağlı Anado-
lu Döküm’den Temsilcimiz Cengiz 
Taşdemir’in oğlu evlendi. Ferhat Öz-
türk, Hasan İnan, Ali Ödübek iş kazası 
geçirdiler. 

Bursa Şubemize bağlı Asil 
Çelik’ten Gültekin Saatçi’nin baba-
sı, Adnan Yüce’nin kardeşi, Serkan 
Elikesik’in çocuğu, Osman Demir’in 
babası, Ahmet Turan’ın annesi, Murat 
Kösem’in babası ve dedesi vefat etti. 

Anadolu Şube Denetleme Kuru-
lu üyemiz Mahir Alemdağ’ın annesi 
vefat etti. Kırşehir Çemaş’tan Ha-
san Toprak, Mustafa Sabri Ekici iş 
kazası geçirdiler. Başöz Enerji’den 
Serdar Yılmaz, Hacı Şahin, Metin 
Kırpıkoğlu, Mikail Kaymak ameliyat 
oldu. Osman Aydoğan’ın kayınpede-
ri, Tahir Oğuz’un kayınpederi vefat 
etti. Konya Mahle’den Mustafa Tarçın 
iş kazası geçirdi. Mersin Çukurova 
Çimsataş’tan Birol Küçük’ün baba-
sı, Mustafa Uyusal’ın babası, Fevzi 
Ertekin’nin annesi vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemi-
ze bağlı Anadolu Isuzu’dan Ser-
kan Kanlıkuyu’nun babası, Selami 
Doğan’ın babası vefat etti. Cevat Tok-
yay iş kazası geçirdi. ABB Elektrik/
Dudullu’dan Murat Cömert’in dedesi 
vefat etti. Tabo Otomotiv’den Recep 
Altuntaş’ın yeğeni, Kenan Akıllı’nın 
babası, Fedat Duman’ın dedesi vefat 
etti. Anadolu Motor’den Celal Özden’in 
annesi vefat etti. Mert Akışkan 
Gücü’nden Muzaffer Gündoğdu’nun 

ablası vefat etti. Temsilcimiz Evren 
Turgut ameliyat oldu, Levent Muh-
sir ameliyat oldu. Penta’dan Mesut 
Aydın’ın babası, Meltem Çalhan’ın ba-
baannesi vefat etti.

Gebze Şubemize bağlı Makina 
Takım’dan Gültekin Daştan’ın baba-
sı, Göktürk Kaplan’ın annesi, Aytaç 
Canavar’ın anneannesi, Ali Ölmez’in 
annesi vefat etti. Sarkuysan’dan Erkan 
Dursun’un babası, Ferhat Büyükay’ın 
babası, Hakan Özel’in babası Şaban 
Deliacı’nın annesi vefat etti. Yücel 
Boru’dan Yahya Kan iş kazası geçirdi. 

Power-Packer’den Ramazan 
Solmazlar’ın babası, Turhan Yamaç’ın 
kayınpederi, Zeliha Acarca’nın kayın-
pederi, Ümit Sait’in dedesi, Hüseyin 
Demir’in babaannesi vefat etti.

Jantsa’dan Aydın Demir’in baba-
sı, Mehmet Yörükoğlu’nun annesi, 
Gülkan Kahraman’ın babası, Mehmet 
Bedir’in annesi, Veysel Acartürk’ün 
kayınvalidesi, Serkan Güner’in baba-
sı, Halim Yılmaz’ın babası vefat etti. 
Trafik kazası geçiren Nazım Kahra-
man hayatını kaybetti. Ayrıca Nazım 
Kahraman’ın kızı Ecrin Kahraman’da 
Babasının ölümünden sonra tra-
fik kazası geçirdi sağlık durumu 
iyidir. Schneider/Çiğli’den İbrahim 
Eryaşar’ın babası, Murat Özbahçe’nin 
annesi, Hüseyin Sığırcı’nın annesi, 
Tolga Gündüz’ün babası vefat etti.

Mahle’den’den Mustafa Akbulut’un 
babası vefat etti. Delphı’den Kubilay 
Yılmaz’ın annesi, Erdal Güler’in an-
nesi vefat etti. LİSİ-FTB’den Serdar 
Taşar’ın annesi, Yaşar Özdemir’in eşi 
vefat etti. İmpo Motor’dan Hüseyin 
İpek’in babası vefat etti.

SOLDAN SAĞA: 
1) Eski çağlardan kalan eserleri bulan, tarih ve sanat açısından inceleyen ilim dalı./Tayin etme 2) 

Ün, Şan./Köpek yemeği./Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen harfler./Adamakişi veya adanılan şey, 
nezir. 3) Sayının kısa yazılışı./Ev, arsa bahçe gibi taşınmayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmaz 
gayrimenkul./Sırlı cam. 4) Özenme, fazla dikkat./Kötülükte yardımcı. 5) Ötücü küçük bir kuş/Şarkı, 
türkü/Askerlikte yürü komutu. 6) Bir nota./Eski dilde bilgin./Bir kıta. 7) Bir cismin oksijenle birleşerek 
meydana getirdiği bileşik./Haberci./Gevşeğin karşıtı. 8) İskambilde birli./Suyolu./Liranın kısa yazılışı. 
9) Bir yerin ileri gelen kimseleri./Maden teknik araştırmanın kısa yazılışı./Hoşlanma. 10) Bir çalgı./
Komisyoncu, aracı./Kafa, ser. 11) İşaret./Küçük halka biçiminde susamlı çörek./Yabani vurma işi./Do-
laylı anlatım. 12) Başlıca, enziyade, esas./Şeker ve limonla içilen sıçak su./Uygun bulma, tasdik etme. 
13) İnanma, iman./Mısır’da bir tanrı./İlave./Kilometrenin kısa yazılışı. 14) Doğaüstü güçlere, çeşitli 
kutsal varlıklara tanrıya inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum./Güneş doğmadan 
önceki alaca karanlık./Manda yavrusu. 15) Takım./Yayvan sepet./yıkıntı, döküntü, çöküntü.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Her türlü bilgiyi içine alan büyük kitap./Düşünce. 2) Bir işe yatırılmış sermayenin, işletmeye 

açılmış toprağın veya kiraya verilmiş garimenkulun belirli bir süre içinde getirdiği gelir./Bir renk./
Bir nesne. 3) Kilometrenin kısa yazılışı./Dumar kiri./Masraf, harcama./Büyük tepki. 4) Aptal./Gev-
şeğin karşı. 5) Kabile, boy, soy./Açıklamalar, ayrıntılar. 6) Dilsiz./Bir renk./İşaret./Genellikle içine 
sulu şeyler konulan metalden yapılmış kap. 7) Vaka./Altının simgesi./Boğaz, gırtlak./Hangi şey. 8) 
Oymak, boy./Sinema veya müzikhol sanatçısı, yıldız. 9) Bir hayvan./Sodyomun simgesi./Acemce su./
Eski dilde mektup. 10) İnsanlara kötülük ettiğine inanılan masallarda geçen hortlaklık kılıklı yara-
tık./Matbaacılıkta kullanılan bir ölçü birimi. 11) Dert, üzüntü, büyük acı./Mısır’da bir tanrı./Elemekte 
emir. 12) Bir savaş aracı./Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kısa yazılışı./Bir erkek adı. 13) Yaprakları 
çay gibi kaynatılarak içilen bir bitki./Hıyanet eden./Kara kuvvetlerinin simgeleyen harfler. 14) Acemce 
su./Uzaklaşmak. 15) Dingil./Bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi 
gereken iffetli./Çevresinde olup bitenleri farkına varmayan, gafil.

Kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ameliyat ve kaza geçiren 
arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir yaşam temenni ediyoruz.   
Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
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HMS Makine’dan 
21 yaşındaki üyemiz 
Yusuf Bozacı geçir-
diği kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 



#Taksim1MayısAlanıdır

1 Mayıs’ın tarihçesi
1800’li yıllarda işçilerin yaşama ve çalışma koşulları çok ağırdı. 

Günlük çalışma süresi 18 saate kadar çıkabiliyor, işten çıkarmalara 
karşı hiçbir güvence bulunmuyordu.

Kadın ve çocuklar zor koşullarda çalıştırılıyor, iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarına karşı hiçbir önlem alınmıyordu. Ücretler ancak gün-
lük yaşamı sürdürülecek düzeyde ödeniyor, kimi zaman da ödenmi-
yordu.

Bunun yanında on binlerce işçi fabrika çevresindeki ilkel baraka-
larda, iç içe ve sağlıksız koşullarda yaşamlarını tüketiyorlardı. İşçile-
rin ortalama yaşama süresi, 40’lı yaşları bulmuyordu.

Bu yaşam koşullarında sorunlarını tek başlarına düzeltemeyecek-
lerini anlayan işçiler, güçlerini birleştirerek mücadele etmek gerekti-
ğini çok geçmeden kavradılar.

Bu sömürü ortamına karşı ilkel çalışma ve yaşam koşullarını iyi-
leştirmek üzere işçiler, 1800’lü yılların ortalarından itibaren kendili-
ğinden örgütlenmeye başladılar.

Bunun için önce yardımlaşma sandıkları ve dayanışma örgütleri 
oluşturdular. Bu örgütlenmeler daha sonra sendikal örgütlenmelere 
döndü.

Amerika ekonomisinin 1860’lı yıllardan itibaren krize girmesiyle 
birlikte işverenler, dört eyalette birden ücretlerin düşürülmesine karar 
verdiler.

İşçiler, bu karara karşı direndiler. Eylemlerde 12 demiryolu işçisi 
öldürüldü. Bu mücadelenin kanlı biçimde sona erdirilmesine rağmen, 
işçiler örgütlenmelerini sürdürdü.

Bütün baskılara rağmen 8 saatlik işgünü isteyen ve ücretlerinin 
düşürülmesini protesto eden işçilerin eylemleri 1886 yılında doruğa 
ulaştı.

Başta Chicago olmak üzere birçok kentte işçiler, günde 8 saat ça-
lışma hakkını elde etmek için 1 Mayıs 1886 günü genel grev yapılma-
sını kararlaştırdılar. 1 Mayıs’ta ülke genelinde 350 bin işçi greve çıktı.

Tarih işçi sınıfının böylesine kitlesel, örgütlü ve kararlı tepkisine 
tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. İşçilerin bu topyekün isya-
nı, işverenlerin tepkisini çekti. Chicago’da greve çıkan 40 bin işçinin 
eylemini bastırmak için, her türlü yöntem kullanıldı. İşverenler grevi 
kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı. Sokak çeteleri bir yandan işçilere 
saldırıyor, diğer yandan grev kırıcılığı yapıyordu.

Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında poli-
sin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi.

Hükümet ve işverenler, işçi eylemlerini içlerine sindiremiyordu.1 
Mayıs sonrası işten atmalar, baskılar yoğunlaştı. Bu olayların sorum-
lusu olarak yakalanan 8 işçi liderinden Albert Persons, Adolph Fisc-
her, George Engel ve August Spies idama mahkum edilerek asıldı.

Bu dört yiğit işçi önderi idam sehpalarına başları dik, boyun eğ-
mezliğin simgesi olarak çıktılar. İşçi önderlerinin cenaze törenlerine 
yüz binlerce işçi katıldı.

1888 Aralığı’nda toplanan Amerikan İşçi Federasyonu 8 saatlik 
işgünü elde edilinceye kadar, her yıl 1 Mayıs’ta kitle gösterileri dü-
zenleme kararı aldı.

Aynı günlerde birbirlerinden habersiz olarak Fransız ve Belçika 
İşçi Sendikaları Konfederasyonları da sekiz saatlik işgünü için müca-
dele kararı alıyordu.

Uluslararası İşçi Derneği, çeşitli ülkelerden toplanan işçilerin ka-
tılımı ve “Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz” sloganıyla, işçilerin ör-
gütlü mücadelesinin miladı olan I. Enternasyonal’i kurdu.

1889’da II. Enternasyonal, 1 Mayıs’ı “İşçi sınıfının uluslararası 
birlik, mücadele ve dayanışma günü” ilan etti.

1 Mayıs 2014  
davasında beraat

DİSK-KESK-TMMOB-
TTB yöneticilerinin “Halkı 

kanuna aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne  

kışkırtmak” ile suçlandığı  
1 Mayıs 2014 davasında  

beraat kararı çıktı.

"1 Mayıs’ta işçileri 
Taksim’e çağırmak değil,

1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlama hakkının  

engellemesi suçtur"

Taksı̇m'de yı̇tı̇klerı̇mı̇zı̇n zaman aşımına uğramayan acılarını, keskı̇nleşen mücadelemı̇zı̇n  
bı̇ley taşına dönüştürdük. 

1 MAYIS’ta 
ALANLARA

İstanbul’da Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim’de 1 Mayıs 
kutlama kararlılığımız bir meydan tartışması değildir. Hukuk 
dışı Taksim yasağı işçi sınıfının hakkının, hukukun çiğnen-
mesidir. Tek taraflı olarak 1 Mayıs’ın İstanbul’da nerede kut-
lanacağına hükümetin karar vermesi, tarihiyle, örgütleriyle, 
değerleriyle, haklarıyla beraber işçi sınıfının yok sayılması 
anlamına gelmektedir. 

Yıllarca gaz yiyerek, kurşunlara hedef olarak, canı ve 
kanı pahasına mücadele ederek 1 Mayıs’ın resmi tatil olma-
sını sağlayan işçi sınıfının, hiçbir iktidara duyduğu bir “min-
net” yoktur. 

DİSK, 1 Mayıs’ı bize armağan eden şehit işçiler başta ol-
mak üzere bu mücadelede bedel ödeyen işçi sınıfı mücadele-
sinin her bir neferine “minnet”lerini ifade eder. 


