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KAOS VE UMUT
Karanlığın en yoğun olduğu an şafaktan önceki andır
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Kaotik yani karmakarışık bir dünya-
nın en belalı bölgelerinden birinde, Orta-
doğu coğrafyasının hemen yanı başın-
da, Türkiye’de korkunç bir belirsizliğin 
içindeyiz.

Ama inadına yaşıyor, umudumuzu 
koruyor ve var gücümüzle mücadele 
ediyoruz. Zor günler yaşıyor olsak da, 
herşeye rağmen çocuklarımıza güzel bir 
gelecek, gelişmiş, çağdaş, demokratik 
ve bağımsız bir ülke bırakmak istiyoruz. 

Bizlere miras olarak bırakılan ve ge-
liştirmeye çalıştığımız Cumhuriyetin de-
ğerlerine yönelik saldırıları püskürtmek 
ise bugünün güncel ve zorunlu bir soru-
nu olarak önümüzde duruyor.

Bu durumda bizler mirasyedi gibi 
davranamayız. Çok zor şartlarda elde 
edilen ve elbette geliştirilmeye muhtaç 
birçok hakkın değerini bilmezlikten ge-
lerek, bir haramzade veya bir mirasyedi 
umursamazlığıyla elimizdekilerin kayıp 
gitmesine izin veremeyiz.

Ne bilincimiz ne de karakterimiz 
buna müsaade etmez, edemez. Bu halk 
geçmişte olduğu gibi bugün de böylesi-
ne bir saldırıya göz yumamaz.

Kapitalizmin son aşaması ve en sal-
dırgan, en sömürücü hali olan emperya-
lizmin dünyanın birçok yerinde ama en 
çok da Ortadoğu coğrafyasında uygu-
lamaya koyduğu böl-parçala-yönet poli-
tikalarının Türkiye’nin de sınırlarını zor-
layan yansımaları, ülkemiz dahil olmak 
üzere birden fazla ülkeyi kapsayan koca 
bir coğrafyayı kan gölüne çevirmeye de-
vam etmektedir.

Aslında bugün yaşadıklarımız, kişiyi 
emeğine, kendisinden olmayan herke-
se, kadınlara, çocuklara, hayvanlara, 
doğaya, yani çevresine ama en niha-
yetinde ve ne yazık ki kendisine, yani 
özüne düşmanca davranmaya, kısacası 
insanı insanlıktan çıkaran bir yaratığa 
dönüştürmektedir.

Emperyalizmin bu gözü dönmüş her 
yeri zapt etme isteği ve kar hırsı bazen 
bir etnik kimlik, bazen bir dinsel inanç 
ve bazen de bir mezhep ya da kişisel 
ihtiraslar üzerinden koskoca ülkeleri pa-
ramparça edip, halkları birbirine düşman 
etmektedir. 

Böylece binlerce yıllık insan olma 
serüveninden gelen insanlık, emeğine, 
kendisine ve insanlık adına bugüne ka-
dar edinilen olumlu ne varsa tümüne ya-
bancılaşmış bir hale gelmektedir. 

Burada biz emekçilere düşen bu 
oyunlara gelmemek, emeğimize, sendi-
kamıza, haklarımıza, halkımıza ve cum-
huriyetimize sahip çıkarak bağımsızlık, 
demokrasi, eşitlik ve özgürlük talepleri-
mizden vazgeçmemektir.

Vazgeçmeyeceğiz… Oyuna gelme-
yeceğiz… Geleceğimize sahip çıkaca-
ğız.

Sermaye istiyor hesap halka 
kesiliyor

Diğer yandan siyasi iktidar, bu bedeli 
ağır ve oldukça yüklü faturalara neden 
olan politikalarının sonucunda, üstelik 
bir yandan sermayeye kaynak aktarma 
çabalarına bağlı olarak biz emekçilere 
yani emeğiyle geçinmek zorunda olan 
halka yeni yükler getirmektedir.

“Bütçeye ek kaynak gerekmekte, 
bu nedenle değerli halkımıza bu vergi-
leri getirmek zorundayız” diyerek halkın 
üzerindeki yükleri artırmaktan çekinmi-
yorlar.

Çeşitli adlarla vergilendirerek dün-
yanın en pahalı benzini sıralamasında 
ikinciliği alan Türkiye şimdi de yapılan 
zamlarla mazotta dünya birinciliğine 
yükselmiştir. 

Yüzde 27’lik vergi diliminin yüzde 
30’a çıkarılmasına yönelik çalışmaların 
son anda torba yasadan çıkarılmasını 
elbette unutmayacağız. Zaten adaletsiz 
olan vergi sisteminin daha da adaletsiz 
hale getirilmesinden vazgeçilince vatan-
daşlarımıza ikramiye çıkmış gibi sevin-
mek durumunda kalıyoruz. Yani tam bir 
züğürt tesellisi…

Yine Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 
açıklanan yüzde 40 ile 68 arasında de-
ğişen oranlardaki artışın son anda dü-
şürülmesi de anlamlıdır. Bu olay bizim 
açımızdan şunu bir kez daha çok iyi 
gösterdi ki; hükümet şirketlerden, hol-
dinglerden, bankalardan yani sermaye-
den, kısacası çok kazananlardan alama-
dığı vergilerin acısını yine vatandaştan 
çıkarma niyetindedir. 

Ölümü gösterip sıtmaya razı 
etmek

Ancak halktan gelen tepkilerin de bir 
anlamı vardır; nitekim hükümet yapaca-
ğı yüzde 40 ile 68’lik artışlardan, gelen 
tepkiler sonucunda vazgeçti. Ancak yüz-
de 25 ile 50 arasında açıkladığı zamla-
rın da enflasyonun çok üzerinde oldu-
ğu bir gerçektir. Aslında halka yapılan 
“önce ölümü gösterip sonra sıtmaya razı 
etmek”ten başka bir şey değildir.  

Yıllık enflasyonun yüzde onları geç-
tiği, tüm emekçilerin ve emeklilerin ücret 
zamlarının gerek devlette gerekse özel-
de bu orana göre hesaplandığı bir ülke-
de böylesine tüm toplumu ilgilendiren 
bir konuda fahiş denecek bir zammın 
bir zulüm sayılacağını söylemek hiç de 
abartılı bir tespit olmayacaktır.

Yıllık işsizlik yüzde 10’larda sey-
retmeye devam ederken diğer yandan 

işsizlik fonunda 110 milyar lira birikmiş 
durumda. Şimdi sermaye ve hükümet 
sözcüleri fonun kuruluş amacına aykırı 
olarak kullanılması yönünde söylemlerle 
bu paraya göz dikmektedirler. Fonda bi-
riken bu kaynağın işsizlerin yararına ola-
rak kullanılması gerekirken tam tersine 
şimdi sermayeye aktarılması gündeme 
getirilmektedir.

Ancak bütün bunların ötesinde daha 
da vahimi, İş Mahkemeleri Yasa Tasa-
rısı geçtiğimiz günlerde Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 
Böylece iş davalarında 14 milyon işçiyi 
ilgilendiren zorunlu arabuluculuk res-
men uygulamaya konmuş oldu.

Aslında bu yasayla işverenlerin 4857 
sayılı İş Yasası’nda en çok şikayet ettik-
leri maddelerin başında gelen işe iade 
davaları ile sıkıntıları da giderilmiş oldu. 

TOBB Başkanı R. Hisarcıklıoğlu, “İş 
mahkemeleri açılan davaların yüzde 
99.2’sinde işvereni haksız buluyor. Yani, 
hep işçi kazanıyor, işveren mağdur olu-
yor.” demişti. 

Bu şikayet AKP iktidarı tarafından 
emir addedilerek kısa bir süre içinde gi-
derildi ve işe iade davaları ile tazminat 
davalarının önüne yeni bir engel daha 
çıkarılmış oldu.

Emekçilerin talepleri karşısında bin 
dereden su getirip mızıldananlar serma-
yenin istekleri karşısında ise ne yazık ki 
vur deyince öldürüyorlar. Nitekim işçinin 
açacağı davalardaki zamanaşımı, yani 
dava açabilme süreleri de kısaltılarak iş-
çilere bir darbe daha vurulmuş oldu. 

Söz konusu yasayla kıdem tazmi-
natı, iş sözleşmesinin bildirim şartına 
uyulmaksızın feshinden kaynaklanan 
tazminat, kötü niyet tazminatı ve iş söz-
leşmesinin eşit davranma ilkesine uyul-
maksızın feshinden kaynaklanan taz-
minatlardaki zamanaşımı süresi ise 10 
yıldan 5 yıla indirildi.

Birleşik Metal-İş varsa, umut 
da var demektir

Şartların böylesine ağır, saldırıların 
alabildiğine yoğun olduğu bir dönmede 
ve kapitalizmin krizinin sürüklediği bu 
kaotik ortamda işkolumuzda MESS grup 
sözleşmeleri görüşmeleri başladı.

Her zaman olduğu gibi Sendikamı-
zın anlayışı gereği, grup kapsamında 
olan tüm şube ve bağlı işyerlerindeki ku-
rullar aracılığıyla oluşturulan taslağımız, 
Merkez TİS Komisyonu’nun süzgecin-
den geçerek bir teklife dönüşmüştür.

Sadece ücret maddeleriyle değil 
içerdiği idari ve demokratik düzenleme-
lerle, işçi sınıfının ortak çıkarlarını ses-
lendiren bu taslağımızın gelecek güzel 

günler adına önemli kazanımlar getire-
ceği umudunu taşıyoruz.

Bu umudumuzu besleyen bir diğer 
önemli gelişme de işkolumuzdaki diğer 
yapının, nihayet yıllar sonra bir karikatür 
seviyesinde olsa da, yöntemlerimizden 
ilham alan bir hazırlık aşaması geçir-
mesi ve nispeten biraz daha hallice bir 
teklifle masaya gelmesidir. Bu gelişme 
sayısal ve sektörel zafiyetlerimize rağ-
men belirleyici olma özelliğimizin gide-
rek arttığını açıkça göstermektedir.

Kısacası güçlü içeriğimiz, sendikal 
anlayışımız ve mücadelemizle Birleşik 
Metal-İş Sendikası olarak işkoluna dam-
gamızı vurarak, tüm işkollarındaki işçile-
re ve sendikalara yol göstermeye devam 
ediyoruz.

Nitekim son yıllarda EMİS ile imza-
lanan sözleşmeler başta olmak üzere, 
tek tek işyerlerinde imzaladığımız toplu 
iş sözleşmelerinin düzeyi hem işkolu-
muzun hem de diğer işkollarındaki söz-
leşmelerin üzerinde ücretler ve hakların 
alındığını ortaya koymaktadır.

Gerek ülkemizde gerekse genel ola-
rak dünyada ve hemen yanı başımızdaki 
coğrafyada bunca olumsuzluk ve belir-
sizliğe rağmen, verdiğimiz mücadele so-
nucu elde ettiğimiz başarı ve aşamaların 
getirdiği motivasyon ve moralle girdiği-
miz grup sözleşmelerinde öncü misyo-
numuzu devam ettireceğiz. 

Her türlü gelişmeye ve engelleme-
lere karşı bugünden tüm zorlukları gö-
ğüslemeye hazır olduğumuzun herkes 
tarafından bilinmesini istiyoruz; kaldı ki 
bunun herkes tarafından bilindiğinden 
de eminiz.

Bu özgüvenimizi kaybetmediğimiz, 
anlayış, ilke ve doğru politikalarımızdan 
tüm üye, temsilci ve yönetici kadroları-
mızla bir bütün halinde vazgeçmediği-
miz sürece başarıya ulaşacağımıza da 
inanıyoruz.
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Tekno Maccaferri grevimiz 
Kazanımlarla sona erdi

Jandarma gözetiminde grev kırıcılığı

Hükümet, grevimizin ilk gününden itibaren jandarma 
ve Düzce mülki amirlerinin emri ile Tekno işçilerinin gre-
vini kırmaya çalıştı. Tekno Maccaferri işçileri defalarca 

jandarmanın haksız müdahale ve saldırısına maruz kaldı, 
gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerinin zoru ile fabrikadan 
mal çıkarmaya çalışıldı. Tekno Maccaferri işçileri grevin 
ilk gününden son gününe kadar tüm baskılara inanç ve 
kararlılıkla direndiler.

OHAL’e, grev kırıcılığına, baskılara karşı 57 gün süren

Grevde düğün halayı...

TeknoMaccaferri grevinin 21. gününde, farklı bir 
hava vardı fabrika önünde.  

Fabrika çalışanı Yakup Esra Gürler, düğününü grev 
çadırına taşıdı..  Genel Başkanımızın da katılımıyla, fab-
rika önünde yapılan tören, grevci işçilere moral verdi.

Çifte, ömür boyu mutluluklar diliyoruz... 

Tekno Maccaferri’de  
Organize grev kırıcılığı

Hukuk devletinden  
“RACON” devletine...

• Düzce’de Valilik oluru, savcılık talimatı ve jandarma 
gözetiminde grev kırıcılığı

• Grevdeki fabrikadan işverenin talimatıyla yasaya ay-
kırı olarak yarı mamül ürünler kaçırıldı. 

• Grev gözcüleri gözaltına alındı, mallar dışarıya çıka-
rılınca salıverildi. 

Düzce’de kurulu Tekno Maccaferri işyerinde sendika-
mız üyesi işçilerin 31 Temmuz 2017 tarihinden bu yana 
sürdürdüğü yasal grev bugün akıllara durgunluk veren bir 
saldırıyla karşı karşıya kaldı. 

Yasaya göre, grevdeki fabrikadan dışarıya hiçbir şe-
kilde yarı mamül, makine, alet ve edevat çıkarılmaması 
gerekirken, bugün kolluk kuvvetleri gözetiminde dışarıya 
bu mallar çıkarıldı. 

Sendikamız üyesi işçiler Tekno Maccaferri’de 25 
gündür yasalara büyük bir titizlikle uyarak grev haklarını 
kullanıyorlar. Ancak başından bu yana işveren yasa tanı-
madan hareket etmeye devam ediyor. Grev başlamadan 
kısa bir süre önce Ankara ofisinde çalışan sayısını SGK 
kayıtları üzerinde arttırarak talep ettiği yasadışı grev oyla-
ması sendikamızın çabası sonucunda boşa düşürülmüştü. 
Bugün ise grevdeki işyerinden yasaya aykırı olarak yarı 
mamül ve makine ekipmanları dışarıya çıkarıldı. Üstelik 
bu kanunsuzluk fabrikanın önüne gelen yükleme kam-
yonlarına eşlik eden Jandarmanın gözetiminde yapıldı. 
Grev gözcüsü işçilerin itirazlarına karşı malların Valiliğin 
oluru ve savcılığın sözlü talimatı doğrultusunda işlemin 
yapıldığı söylendi. Bunun yasadışı olduğunu belirten grev 
gözcüleri alıkonuldu. Mallar zorla dışarıya çıkarıldıktan 
sonra serbest bırakıldı. 

Artık işçilerin grev hakkına yönelik yapılan yasa dışı 
müdahalelere söyleyecek söz bulamıyoruz. Kararlılığımı-
zı tekrar etmekten başka sözümüz yok. Grevimizi kıra-
mayacaksınız.

Tekno Maccaferri’de yaşanan gelişmeleri yaptığımız 
basın açıklamalarıyla kamuoyu ile paylaştık.. 

Sendikamız ve Tekno Maccaferri işverenleri arasında yü-
rütülen toplu sözleşme görüşmelerinde yasal toplu sözleşme 
görüşme süresi içerisinde anlaşma sağlanamayınca sendi-
kamız grev kararı aldı. 31 Temmuz 2017 tarihinde fabrika 
önünde yapılan basın açıklamasının ardından Tekno Mac-
caferri işçileri halaylar eşliğinde büyük bir coşkuyla greve 
çıktılar.

Sendikal faaliyetlerin ve işçi eylemlerinin OHAL gerek-
çesiyle engellendiği grevlerin yasaklandığı, OHAL’in işçile-
rin taleplerini bastırmak için kullanıldığı bir süreçte, sendi-
kamız Tekno Maccaferri işçileriyle birlikte grev pankartını 
işyerinin kapısına astı.
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Düzce’de kurulu Tekno Mac-
caferri işyerinde sendikamız 
üyesi işçilerin 31 Temmuz 2017 
tarihinden bu yana sürdürdüğü 
yasal grevin 43. gününde, ikinci 
kez jandarma gözetiminde grev 
kırıcılığı...

Yasaya göre, grevdeki fabri-
kadan dışarıya hiçbir şekilde yarı 
mamul, makine, alet ve edevat 
çıkarılmaması gerekirken, bugün 
kolluk kuvvetleri gözetiminde 
dışarıya bu mallar çıkarılmak is-
tendi ve grevci işçiler darp edildi.  

Sendikamız üyesi işçiler 
Tekno Maccaferri’de 43 gündür 
yasalara büyük bir titizlikle uya-
rak grev haklarını kullanıyorlar. 
Ancak başından bu yana işveren 
yasa tanımadan hareket etmeye 
devam ediyor. Grev başlamadan 
kısa bir süre önce Ankara ofisin-
de çalışan sayısını SGK kayıtları 
üzerinde arttırarak talep ettiği ya-
sadışı grev oylaması, sendikamı-
zın çabası sonucunda boşa düşü-
rülmüştü. 

Bugün ise, yasaya aykırı ola-
rak, grevdeki işyerinden yarı 
mamul ve makine ekipmanları 
dışarıya çıkarılmak istendi ve 
grevci işçiler bedenleri ile fabri-
ka kapısında set oldular. Ve darp 
edildiler. 

Bu kanunsuzluk fabrikanın 
önüne gelen yükleme kamyonla-
rına eşlik eden jandarmanın göze-
timinde yapıldı. Grev gözcüsü iş-
çilerin itirazlarına karşı, Valiliğin 
oluru ve savcılığın sözlü talimatı 
doğrultusunda işlemin yapıldığı 
söylendi. 

Tekno Maccaferri grevimizin 43. gününde 
Jandarma gözetiminde grev kırıcılığı!

İşverenin ve sendikamızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda bir araya gelmesiyle müzakereler yeniden 
başladı. Tekno işverenleriyle yapılan iki toplantının ardından 
grevimizin 57. gününde anlaşma sağlandı.

Ücretlerde yüzde 21, sosyal haklarda yüzde 25 artış ve 
ikramiye 60 güne çıkartıldı. Yapılan anlaşma gereği Tekno 
Maccaferri işçileri 27 Eylül tarihinde iş başı yaptı. 

Tekno Macceferri işçileri sendikamızın tarihinden, gele-
neklerinden ve birliğinden aldığı güçle mücadele ederek bir 
kez daha kazandılar.

Ziyaret ve dayanışmalar

Görüşmeler yeniden başladı
ve anlaşma sağlandı

İtalyadan da destek geldi
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• Yönetim, işçilerin sendika seç-
me hakkına müdahale ediyor. Yapı-
lan anayasa ihlalidir.

• İşçiler sorgu odalarına çekili-
yor. Şirket yönetimi üyelerimizi sen-
dikamızdan istifa etmeye zorluyor.

• Patronun imdadına yine Türk 
Metal yetişiyor. Şirket, üyelerimizi 
bu işçi düşmanı şebekeye üye olma-
ya zorluyor.

Bursa’da kurulu İMORTAŞ Oto Ye-
dek Parça fabrikasında çalışan işçiler, 
kısa bir süre önce sendikamıza üye ol-
dular. Sendikamız işyerinde yasanın ara-
dığı çoğunluk üye sayısına ulaşarak, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yetki tespiti için başvurusunu yaptı. 

İşçilerin sendikamıza üye olduğunu 
duyan şirket yönetimi, işçileri kararın-
dan vazgeçirerek örgütlenmeyi önlemek 
için baskıya başladı. İki gündür fabri-

kada sorgu odaları kuruldu. Üyelerimiz 
şirketin yöneticileri tarafından teker te-
ker görüşmelere alınıyor. Bu görüşme-
lerde üyelerimize sendikamızdan istifa 
etmedikleri takdirde işten çıkarılacakları 
söyleniyor. Bu açıkça suçtur.

Şirket yönetiminin işlediği suç bu-
nunla da sınırlı değil. Yönetim, işçile-
re sadece sendikamızdan istifa etme-
leri için baskı yapmıyor, karşılığında 
para teklif ediyor, aynı zamanda Türk 
Metal’e üye olmaları için de baskı uygu-
luyor. İMORTAŞ’ta anayasa, hukuk, işçi 
hakları ayaklar altına alınmış durumda. 

Hatırlatıyoruz!

Sendika hakkı Anayasa, uluslararası 
sözleşmeler ve ulusal mevzuatımızdaki 
düzenlemelerle güvence altına alınmış-
tır. Anayasamızın 51.maddesine göre 
“Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç 
kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
Herhangi bir işyerinde çalışabilmek işçi 

sendikasına üye olmamak 
şartına bağlı tutulamaz”. 
Türk Ceza Kanunu’nun 
118. maddesi bu hükmü ih-
lal edenlerin altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmalarını hük-
meder.

Uyarıyoruz!

İMORTAŞ yönetimi 
ağır bir suç işliyor. Sendi-
kamız bu konuda dün noter 
kanalıyla bir uyarı yazısı 

yollayarak şirket yönetimini uyarmıştır. 
Uyarımızı tekrarlıyoruz: Suç işlemekten 
vazgeçin. İşçilerin anayasal hakkı olan 
istediği sendikada örgütlenme hakkına 
saygı gösterin. 

Metal işçileri İMORTAŞ yönetimi-
nin işçileri üye yapmaya zorladığı sarı 
sendikayı da çok iyi biliyor. Onbinlerce 
işçi, patronların kapısında bekçilik ya-
pan bu işçi düşmanı şebekeden kurtul-
mak için Bursa’da büyük bir mücadele 
verdi. İMORTAŞ işçileri bu tuzağa düş-
meyecek.

Sendikamızın işyerinde toplu iş söz-
leşmesi yetkisi için yaptığı yasal başvu-
ru sonuçlanmak üzere. Baskıya ve işten 
çıkarma tehdidine boyun eğmeyeceğiz.

Sarı sendika ve işverenin işbirliği  içinde 
bizden kopartılmaya çalışılan Cofle TK’da 
üyelerinizin 2 yıllık mücadelesi sonucu yetki 
alındı.

İmortaş’ta 

İşçi hakları ayaklar altında

Cofle TK’da yetki

Diam’da 
işkolu: Metal

Diam Vitrin'de işverenin işkolu itirazı ve 
inceleme talebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nun incelemesi ile 
"METAL" olarak belirlendi.

Sapanca’da basınla buluşma...
7 Ekim’de, Sa-

panca Sardunya Eği-
tim Tesislerimizde 
Sendikamız ile ga-
zeteciler buluştu..

Toplantıda, uz-
manlarımız sen-
dikamız yapısı ve 
işleyişi, toplu iş 
sözleşmeleri ve po-
litikalarımızın belir-
lenme süreçleri, işçi 
sağlığı ve iş güven-
liğinde dünyada ve 

Sapanca Sar-
dunya Eğitim te-
sislerimiz, sendika-
mızın eğitimlerinin 
yanısıra, diğer emek 
dostu kurumlara ve 
bölge halkına da 
hizmet veriyor.. 

ülkemizde yaşananları; sendi-
kamızın bu konulardaki çalış-
malarını basın mensupları ile 
paylaştılar.

Sendikamızın yaptığı üye 
kimlik profili araştırması ile 
ilgili bir sunumla, katılımcılar  
bilgilendirildi.. 

Daha sonra, yapılan karşı-
lıklı soru cevap ve değerlendir-
meler ile toplantımız sona erdi. 
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Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile MESS arasında 

2017-2019 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı
16.08.2017 tari-

hinde MESS Grup 
Toplu İş Sözleşme 
teklifimizi, Gebze’de 
düzenlediğimiz bir 
basın toplantısı ile 
kamuoyuna açıkla-
dık.

Görüşmeler MESS Başkanı Kudret 
ÖNEN ve Sendikamızın Genel Başkanı 
Adnan SERDAROĞLU’nun açılış konuş-
maları ile başladı.

Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-
İş’in 70 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu, 
Onursal Genel Başkanımız Kemal TÜRK-
LER başta olmak üzere mücadele tarihi-
mizden örneklerle anlattı. Genel Başkanı-
mız konuşmasında, metal sektörünün alt 
sektörleri olan otomotivde, demir çelikte 
ve beyaz eşyada üretim ve satışların ar-
tığını belirterek bu gelişmelerin işçilerin 
ücretlerine de yansıması gerektiği belirtti. 

TİS süreçlerinde anlaşmalar yanında, za-
man zaman anlaşmazlıkların da olmasının 
doğal olduğuna, asgari ücretin durumu ile 
açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki çelişki-
ye dikkat çekti ve bu çelişkinin giderilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Genel Başkanımız, ayrıca Türkiye’nin 
giderek demokratik görünümden uzaklaş-
tığını, OHAL’in grevleri yasaklamanın 
aracı olarak kullanılmasının yanlışlığını 
belirtti. Bunların yanı sıra, işverenlerin 
geçtiğimiz dönemde yaptıkları yanlışlık-
lardan ders çıkarmaları gerektiğini de söy-
ledi. 

Sendikamız ile Türkiye 
Metal Sanayicileri Sen-
dikası (MESS) arasında 
yaklaşık 10 bin metal 

işçisini kapsayan 2017 - 
2019 dönemi Grup Toplu 
İş Sözleşmesi 05.10.2017 

tarihinde MESS Genel 
Merkezi’nde başladı.

Onbinlerce metal işçisini kapsayan 2017-2019 dönemi MESS grup toplu iş sözleş-
mesi süreci öncesi,  14.08.2017 tarihinde Başkanlar Kurulumuz genel merkezimizde 
toplanarak, gelişmeleri ve süreci değerlendirdi.

Hazırlanan teklimiz, kamuoyu ile paylaşıldık-
tan sonra, MESS’e verildi.. 
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Sendikamız ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) arasında yürütülmekte olan Grup Toplu Sözleş-
mesi görüşmelerinin 2. oturumu 13 Ekim’de MESS Genel 
Merkezinde yapıldı. 

Toplantıda, 15 madde gündeme alındı. 9 madde anlaş-
ma ile sonuçlandı. 6 madde daha sonraki görüşmelerde 
gündeme alınmak üzere ertelendi.

Taraflar, bir sonraki toplantının 23 Ekim 2017 tarihin-
de saat 14:00’te MESS Genel Merkezinde yapılmasını 
kararlaştırdılar.

Anlaşma sağlanan maddeler aşağıdaki gibidir.

• Madde 7 Sözleşmeden yaralanma
• Madde 21 Şikayet Kademeleri

• Madde 22 Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu
• Madde 23 Özel Hakeme Kurulu ve Çalışma Usulü
• Madde 32 Saat Kartları ve İşe Geç Kalma
• Madde 37 Çalışma Belgesi
• Madde 38 İşe Alınma
• Madde 43 Tazminatların Hesabı ve Ödenmesi
• Madde 44 Hükümlü ve Tutukluluk Hali

2017-2019 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi teklifi 
sendikamızda gelenek haline geldiği gibi işçilerle yapıl-
mış olan bir dizi toplantıyla; işçilerin talepleri, ülkenin 
ve metal işkolunda yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.

2017-2019 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşme-
si, OHAL’in yaratmış olduğu politik atmosferin, sendikal 
haklarının kullanılmasının önünde artan engellerin, grev 
yasaklarının ve işçilerin kazanılmış haklarına yapılan sal-
dırıların gölgesinde başlamıştır. En temel insan haklarının 
kullanılmasında ortaya çıkan engellere ve kayıplara rağ-
men metal işkolu ve onun öncü sektörü konumunda olan 
otomotiv sektörünün ihracat rekorları kırdığı bir dönemde 
Grup Toplu İş Sözleşmesine gidiyoruz.

Sendikamızın yapmış olduğu enflasyon araştırması 
işçi ücretlerinin zaman içinde eridiğini göstermektedir. 
TÜİK tarafından açıklanan 2017 Eylül ayı enflasyon ora-
nı yüzde 11,20 olarak hesaplanırken, Sendikamızın araş-
tırması, asgari ücretli enflasyon hesaplamasına dahil edi-
len ürünlerin, yüzde 70’i için alım gücü kaybı yaşandığını 
ortaya çıkarmıştır. 

Başta otomotiv sektöründeki verilere yakından bak-
tığımızda, otomotiv sektörünün Türkiye ihracatının 
yüzde16’sını gerçekleştirdiğini ve 2016 yılında toplam 
üretim adedinin yüzde 9 artarak 1 milyon 486 bine ulaş-
tığı görülmektedir. Otomotiv sektöründe ihracatın ise 
yüzde 15 artarak 1 milyon 141 bin 382 adete ulaştığını 
göstermektedir. 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 19, otomobil 
üretimi ise yüzde 33 oranında artmıştır 

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar ba-
zında yüzde 23, Euro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde 
toplam otomotiv ihracatı 19 Milyar $ olarak gerçekleşir-
ken, otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 8 Milyar $ sevi-
yesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise 
yüzde 66 artarak 7 Milyar € seviyesine yükseldi.

Metal işkolunun önemli sektörlerinden olan çelik üre-
timi ise ham çelikte önemli artışlar gösterdi. 2017 yılı-
nın sekiz aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik 
üretimi yüzde 13,6 oranında arttı. 2016 yılının aynı dö-
nemindeki 21,8 milyon tondan, 24,7 milyon tona ulaştı. 
2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin top-
lam çelik ürünleri ihracat miktarı yüzde 11,1 oranında ar-
tışla 12,4 milyon tona yükselirken, ihracat değeri yüzde 
23,5 artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bir başka önemli sektör olan Beyaz Eşya sektörü de 
önemli büyüme oranları yakalamıştır. İşveren örgütleri 
tarafından büyümenin ilk sekiz ayda yüzde 9,2 olduğu, 
bunun büyük bir kısmı iç piyasadan geldiği, iç satışların 

büyüme oranının ilk sekiz ayda yüzde 18,2 olduğu, ihra-
catında yüzde 5,6 artış kaydettiği ifade edilmektedir.

İstihdam verilerine bakıldığında ise, Hükümetin is-
tihdam seferberliği adı altında yaptığı çalışma hedefine 
ulaşmamıştır. İstihdam artışı, TÜİK verilerine göre 1 mil-
yon 52 bin olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu artış, ağır-
lıklı olarak stajyer, çırak ve kursiyerlerden oluşmaktadır. 
İstihdam seferberliği, murat edilen sonuçlara ulaşamamış 
olmakla birlikte, metal işkolunda istihdam artışı gözlen-
miştir. Metal işkolunda artan karlılık oranlarına paralel bir 
istihdam artışı görülmemekle birlikte istihdam artışı tarihi 
rekor kıran otomotivde yüzde 4,4 düzeyinde, ana metal 
sanayiinde ise yüzde 3,1’lik bir artış düzeyindedir.

Bu veriler ışığında müzakerelerini sürdüreceğimiz 
teklifimiz; altı aylık dilimlerden oluşmaktadır. Ücret zam-
mı talebimizde iblağ, kıdem zammı ve maktu ücret zam-
ları bulunmaktadır. Buna göre ücret zammının karşılığı 
ortalama ücret bazında yüzde 30,47’dir. Bu tutar da ilk 6 
aylık dönem için net 695 TL’ye denk gelmektedir.

Diğer altı aylık dilimlerde ise taleplerimiz; 2. altı ay-
lık dönemde enflasyon oranına 2 puan artış, 3. altı aylık 
dönemde yüzde 6 oranında ücret zammı teklif edilmiş, 
ancak enflasyonun yüzde 6’yı geçmesi durumunda enflas-
yon oranı kadar ücret zammı ve 4. altı aylık dönemde de 
enflasyon oranına 2 puan artış teklif edilmiştir.

Sosyal haklarda ise; yüzde 50 oranında artış teklif 
edilmiştir.

6 Ekim 2017 tarihli görüşmede kabul edilen maddeler:

• 1. Amaç
• 2. Madde 1 Taraflar
• 3. Madde 2 Tanımlamalar
• 4. Madde 3 Tarafların Temsili
• 5. Madde 4 Tarafların Sorumluluğu
• 6. Madde 10 Sendikada Görev Alan Üyeler
• 7. Madde 11 Sendika Temsilcileri
• 8. Madde 12 Sendika Temsilcilerinin Görev ve Yet-

kileri
• 9. Madde 13 Sendika Temsilci ve Görevlerinin Te-

minatı
• 10. Madde 14 Sendika Üyelerinin Teminatı
• 11. Madde 15 Sendika Yönetici ve Temsilcilerin 

Korunması
• 12. Madde 16 Sendika Yöneticilerinin İşyeri Ziyaret 

ve Üyeler ile Temasları
• 13. Madde 17 Sendika Temsilci Odası
• 14. Madde 19 Sendika Duyuru Tahtası
• 15. Madde 20 Sendika Aidatı

2017 -2019 Grup Toplu İş Sözleşmesinin 
başta Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi 

işçiler olmak üzere tüm metal işçilerine  
hayırlı olmasını dileriz.

“Teklifimiz, üyelerimizin talepleri, sektörün ve 
ülkenin gerçekleri dikkate alınarak hazırlandı”

2. toplantı, 13 Ekim’de yapıldı

facebook.com/BirlesikMetal

Sendikamızı 
sosyal medyada 
takip ediyor musunuz?

twitter.com/BirlesikMetal
Sendikamızın eğitimlerden fabrika ziyaretle-

rine, eylemlerden basın açıklamalarına tüm etkin-
likleri facebook ve twitter sayfalarımızdan yayın-
lanıyor, anlık gelişmeler üyelerimiz ve kamuoyu 
tarafından en hızlı şekilde takip ediliyor...

Sendikamızın 
facebook sayfala-
rını takip edenlerin 
beğeni, paylaşım 
ve yorumları bizler 
için önemli...  
Paylaşımlarınızı, 
önerilerinizi bekli-
yoruz..  

Binlerce, kimi za-
man onbinlerce  kişi-
ye ulaşan gönderiler, 
üyelerimizin ve diğer 

takipçilerimizin de 
paylaşımlarıyla, çok 

daha geniş kesimlere 
duyuruluyor..
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Sabiha Gökçen Havaalanı’nda kurulu olan 
Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mer-
kezi işverenliği ile Sendikamız arasında sürdürülen Toplu 
İş Sözleşmesi görüşmeleri 27.09.2017 tarihinde anlaşma 
ile sonuçlandı ve üyelerimizin onayıyla imzalandı. Toplu 
iş sözleşmesi, yetki itilafında kaybedilen bir yıl nedeniyle 
3 yıllık olarak imzalandı. Buna göre Toplu iş sözleşme-
si 01.07.2016 ile 30.06.2019 tarihleri arasındaki dönemi 
kapsayacak. 

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre;

Birinci altı ayda:
• %8 ücret zammı artışı
• Sendika üyelerine her ay 545,00 TL Sosyal Ödenek 
• Çocuğu kreş çağında olan sendika üyelerine her ay 

1120,00 TL Kreş Ödeneği
• Doğum Ödeneği, Evlilik Ödeneği, Ölüm Ödeneği, 

İş Kazası ve Malüllük Ödeneğinde %25 ile %50 ara-
sında değişen artışlar

• A0 ve A1 kadrosunda çalışan üyelerimize 50,00 TL 
seyyanen zam

• 44.1 kadrosunda çalışan üyelerimize 50,00 TL sey-
yanen zam 

sağlandı.

İkinci altı ayda: 
• %5 ücret zammı artışı
• Tüm sosyal yardım ve ödeneklerde %5 artış
• sağlandı.
• Üçüncü altı ayda:
• %6 ücret zammı artışı 
• Tüm sosyal yardım ve ödeneklerde %6 artış
sağlandı.

Dördüncü, beşinci ve altıncı aylarda Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi oranında ücret ve 
tüm sosyal yardım ve ödeneklerde artış sağlandı.

İşyerinde şuanda üçüncü ücret zammı dönemi olması 
dolayısıyla ücret ve Sosyal yardımlarda kümülatif olarak 
%20,20 oranında artış sağlanmış oldu. Üçüncü altı ay 
zammı ile birlikte Sosyal Ödenek 606,00 TL, Kreş öde-
neği ise her ay 1240,00 TL oldu. Üçüncü altı ay zamları 
ile birlikte çıplak net ücret ortalamada 1020,00 TL artış 
sağlanmış oldu.

Ayrıca, çalışma süreleri Toplu İş Sözleşmesi hükümle-
ri çerçevesinde 40 saat olarak sürdürülecek.

Toplu sözleşme farkları ise Ekim 2017’de üyelerimize 
ödenecek.

TEC’te 
Sözleşme imzalandı

Toplu Sözleşmelerden 
Toplu Sözleşme imzalanan işyerleri

• Anadolu Şubemize bağlı Petrotek Sondaj Ma-
kine San. ve Tic. A.Ş. işyeri ile Sendikamız ara-
sında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri  22.08.2017 tarihinde anlaşma ile sona erdi. 

• Bursa Şubemize bağlı Şahinkul Makine ve 
Yedek Parça San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
25.09.2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Tekno Maccaferri 
Çevre Teknolojileri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. 
ile sendikamız arasında yürütülmekte olan toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri anlaşma sağlanamaması 
üzerine grev ile sonuçlanmıştı. İşverenlikle yapılan 
görüşmeler neticesinde 27.09.2017 tarihinde anlaş-
ma sağlandı ve grev sonlandırıldı.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Pratt Whit-
ney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi 
LTD. ŞTİ. ile Sendikamız arasında yürütülmekte 
olan toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri anlaşma ile 
sonuçlandı.

• Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm San. 
A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan 
toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sona erdi.

Devam Eden Toplu Sözleşmeler
Toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız ve 

hala devam eden 6 münferit işyeri ve 1 grup toplu 
görüşme bulunuyor.

Anadolu Şubemize bağlı ODS Ortadoğu Dö-
küm San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., İstanbul 1 No’lu Şu-
bemize bağlı Penta Elektronik Telekomünikasyon 
Plastik San. Ve Tic. A.Ş, Gebze Şubemize bağlı 
Legrand Elektrik Sanayi A.Ş, Eskişehir Şubemize 
bağlı Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama 
Ve Tic. A.Ş ile Tarkon Tarım Makina Ve Konstrük-
siyon Ürünleri Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş, Trakya 
Şubemize bağlı Hidro-Mak Damper Ve Hidrolik 
San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin müzakereleri devam etmek-
tedir.

Dairemizin devam eden münferit sözleşmeleri-
nin yanında; Türkiye Metal İşverenleri Sendikası 
(MESS)  ile grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 
yürütmektedir. İlk görüşme 06.10.2017 tarihinde 
MESS Genel Merkezi’nde yapılmıştır.

Uyuşmazlıkta Olan İşyeri
Gebze Şubemize bağlı Csun Eurasia Enerji Sis-

temleri San. Ve Tic. A.Ş. ile sendikamız arasında 
sürdürülmekte olan toplu sözleşme görüşmelerin-
de ilk toplantı tarihinden 60 gün geçmesine rağmen 
anlaşma sağlanamamıştır. Toplu görüşmeler Ara-
bulucu Prof. Dr. Gülsevi ALPAGUT başkanlığında 
sürdürülecektir.

Grev Uygulaması olan İşyeri
İzmir Şubemize bağlı İzmir Senkromeç San. Ve 

Tic. A.Ş. ile İzmir Ersan Oto Yedek Parça San. Ve 
Tic. A.Ş.’de Genel Yönetim Kurulunun almış oldu-
ğu grev uygulaması devam etmektedir.

Yüksek Hakem Kurulunda olan 
Toplu İş Sözleşmeleri

Eskişehir Şubemize bağlı Toprak Demir Dö-
küm San. Ve Tic. A.Ş. 06.09.2017 tarihinde, İzmir 
Şubemize bağlı Eylül Teknik Destek Hizm. İş Or-
taklığı Ticari İşletmesi 20.09.2017’de Yüksek Ha-
kem Kuruluna gönderilmiştir.

Pratt&Whitney THY 
Teknik Uçak Motoru Bakım 
Merkezi (TEC) ile Sendika-
mız arasında Toplu İş Söz-
leşmesi imzalandı. 

Toplu İş Sözleşmesi 
ile üyelerimizin çıplak net 
ücretlerinde 555,00 TL ile 
1.555,00 TL arasında deği-
şen ücret artışları sağlanmış 
oldu.

Şahinkul Toplu Sözleşme Töreni
Bursa’da kurulu Şahinkul Makina’da üyelerimizin görüş ve önerileri 

doğrultusunda imzalanan TİS sonrası, 4 Ekim’de bir tören düzenlendi. 
Törene, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz Öz-
kan Atar ve şube yöneticilerimizin yanı sıra şirket yetkilileri ve üyeleri-
miz katıldılar. İşyerine ve üyelerimize hayırlı olsun!
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AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN VE 
TİC A.Ş.

Baştemsilci: Yusuf Yılmaz
Temsilci: Halil Yüksel
Temsilci: Sibel Kılıç

ZF SACHS SÜSP. SİST. SAN. VE 
TİC. A.Ş. (İŞLETME)

Baştemsilci: Rıza Kahraman
Temsilci: Fethi Arı
Temsilci: Faruk Kaya
Temsilci: Serkan Coşkun
Temsilci: Umut Bulut

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş (İZMİR)
Baştemsilci: Barış Yorulmaz

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (KARTAL)
Baştemsilci: Murat Tokuş
Temsilci: Dilek Türen

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DUDULLU)
Baştemsilci: Koray Duman
Temsilci: Savaş Çakır

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (ELMEK)
Baştemsilci: Yusuf Göler
Temsilci: Fikret Atik

BÖHLER UDDEHOLM (ÇAYIROVA)
Baştemsilci: Sadık Çağın 
Temsilci: Murat Salamcı

BÖHLER UDDEHOLM (SİLİVRİ)
Baştemsilci: Ali Haydar Yıldız

BÖHLER UDDEHOLM (BURSA)
Baştemsilci: Atilla Pirinçci

BÖHLER UDDEHOLM (İZMİR)
Baştemsilci: Haşim Çelik

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Yeni seçilen baştemsilci ve   
temsilcilerimize başarılar diliyoruz.

PENTA Elektronik Komitelerimizle TİS Taslağımıza son 
şeklini verdik.

TİS toplantılarından...

Manisa HMS Makina işyerinde Şubemiz ve işyeri komitesi 
ile yeni dönem toplu sözleşme teklif toplantısı...

Rettig, TİS hazırlık toplantısı, şube salonumuzda yapıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) ile hükümetin yakın 
döneme yönelik ekonomi politikaları açıklanmıştır. 
OVP, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşama koşulları-
nı iyileştirici önlemler almak bir yana daha da olumsuz 
koşullarda yaşamasına yol açacak önlemler içermek-
tedir.

Bunlardan, Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan yüz-
de 40’lık zam ile Gelir Vergisi dilimlerinden üçüncü di-
limin olan yüzde 27’lik dilimin yüzde 30’a yükseltilme 
hedefi kabul edilir değildir. Vergilerin yükseltilmesinin 
işçi ve emekçilerin daha da yoksullaşmasına neden 
olacağı açıktır.

Gerek doğrudan, gerekse dolaylı vergiler ağırlıklı 
olarak ücreti ile çalışanlardan alınmaktadır. Ülkemiz-
de gelir vergisinin yükü ücretli çalışanlardadır. Gelir ve 
kazanç üzerinden alınan vergilerin yaklaşık üçte ikisi 
ücretliler tarafından ödenmektedir. Dolaylı vergilerin 
ise yaklaşık yüzde 70’ini yine ücretliler vermektedir. 
Vergilerin büyük bölümünü işçiler öderken, geliri ve 
serveti işçilerle kıyaslanamayacak olan bir avuç ser-
mayedar ise vergi ödememektedir. Bu durum TUİK 
tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan araştırmaya 
da yansımış ve en zengin yüzde 10 ile en yoksul 10 
arasındaki farkın açıldığı görülmüştür.

Vergi adaletsizliği işçileri en çok mağdur eden konu-
lar arasındadır. Bu adaletsizlik, vergi alma konusunda  
temel ilke 

olması gereken, “herkesten geliri ve serveti oranında 
vergi alınması” ilkesinin uygulanmamasından kay-
naklanmaktadır. Bunun yanı sıra vergi dilimlerindeki 
adaletsizlik te kanayan yarayı derinleştirmektedir. Ge-
lirlerine göre işçiler yıl içerisinde ilk dilim olan yüzde 
15’lik dilim sonrası sürekli olarak daha yüksek vergi 
vermekte ve böylece gelirleri azalmaktadır.

İşçilerin toplu sözleşmeler aracılığı ile yıl içinde 
aldıkları ücret artışları biçimsel olarak kalmakta, brüt 
ücretleri artarken net ücretleri azalmaktadır. Dolayı-
sıyla, yılbaşında göre yıl sonunda işçilerin cebine 
giren ücret azalmaktadır. Bu nedenle de toplu söz-
leşmelerin ücret zammı maddesi zaman zaman an-
lamını yitirmekte, kağıt üzerinde yapılan zam işçilere 
yansımamaktadır.

Sendikamız, gerek metal işçilerinin gerekse de 
işçi ve emekçilerin yaşadıkları bu adaletsizliği gün-
deme taşımak, hükümet yetkililerinin dikkat çekmek 
amacıyla 2016 yılı sonlarında bir imza kampanyası da 
başlatmıştı. Bu dönemde binlerce metal işçisi imzala-
rıyla bu adaletsizlik ve haksızlığın giderilmesini talep 
etmiş, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasının, 
adaletli bir vergi sistemi politikasından geçtiğini belirt-
mişlerdi.

Hükümet her gelir sorunu yaşadığında, kamu 
harcamalarını finanse etmekte zorlandığında gözünü 

işçilerin, emekçilerin cebine dikmek-
ten vazgeçmelidir. Bu durumun hak-
sız ve adaletsiz olduğu açıktır. Üc-
reti ile yaşayanların, işçilerin daha 
fazla mağdur edilmesine, yoksullaş-
masına, gelir adaletsizliğine maruz 
kalmasına son verilmelidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ  
Genel Yönetim Kurulu

Vergide 
Adalet Sağlanmalıdır

Basın Açıklamalarımızdan
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Şube yöneticilerimiz tarafından Yücel Boru, Kroman, 
Grid, Schneider, Arfesan, Arpek, Fontana, Dostel, Csun, 
Ledrend, Weidmann; ZF Sachs, Böhler uddeholm, Sar-
kuysan (Gebze ve Tuzla), Ncg işyeri ziyaretleri yapıldı. 

Dostel işyerinde 2017-2019 dönemi için tis taslağımız 
komitemizle birlikte hazırladı önümüzdeki günlerde işve-
rene teklifimiz verilecek.

Legrand işyerinde 2017-2019 dönemi için ha-
zırlamış olduğumuz tis teklifini işverene verildi.  

İlk toplantı 23.10.2017 tarinde yapılacak.

19.09.2017 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz 
toplandı. Söz alan temsilcilerimiz, MESS grup toplu söz-
leşmesi ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde 
bulundular. 

2015 yılında yaşanan Metal Fırtına sonucu sarı işbir-
likçi sendikadan istifa ederek önemli bir mücadele veren, 
o tarihte istifa eden 40 bin metal işçisinden ayakta kalıp, 
mücadelesini onurlu bir şekilde sürdüren ve 2017 yılının 
başında sendikamıza üye olan ZF SACHS işyerinde ke-
sinleşmiş yetkimiz geldi. Temsilci atamalarımızı yaparak 
üyelerimizi tezgahbaşında ziyaret ettik. ZF SACHS işçi-

leri ile birlikte bu dönem MESS grup toplu sözleşmesinde 
daha güçlü bir şekilde girerek metal işçilerinin haklarını 
geliştireceğiz.

Sendikamızın Düzce’de kurulu bulunan Tecnomacca-
ferri Grevimizi temcilcilerimizle birlikte ziyaret ederek 
bu onurlu mücadelelerinde her zaman yanlarında olaca-
ğımızı ifade ettik. 

Csun işyerinde sürdürdüğümüz toplu işsözleşme gö-
rüşmeleri müzakere sürecinde anlaşma sağlanamadı. 
28.09.2017 tarihinde ilk arabulucu toplantısı yapıldı 2. 
Toplantı 03.10.2017 tarihinde yapılacak.

Gebze Şubemizden

Eskişehir 
Şubemizden

facebook.com/BirlesikMetal

Sendikamızı 
sosyal medyada 
takip ediyor musunuz?

twitter.com/BirlesikMetal

İstanbul 1 Nolu Şb.

Eskişehir Şubemize bağlı Entil Hapalki 
Tarkon isyerlerimizin düzenlediği geleneksel 
halı saha final maçında FBO ve BAKIM bö-
lümleri final maçında karşılaştı. Normal süresi 
5-5 biten maçın penaltılarda bakım bölümü 
10-9 kazandı.

Şube yöneticilerimiz, Demisaş, Doruk, 
Entil, Mefro ve Renta işyerlerine ziyaretler 
gerçekleştirdiler.

İstanbul 1 nolu şubemiz yö-
neticileri Akgün radyatör çalışanı 
üyelerimiz ile toplanarak işyeri 
ve genel gündem değerlendirmesi 
yaptılar 

Facebook ve twitter hesabımızı 
sadece takip etmekle yetinmey-
ip, işyerinizdeki ve çevrenizdeki 
arkadaşlarınıza da duyurunuz... 
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13.09.2017 tarihinde Çiğli Atatürk Organize San. 
Bölgesinde faaliyet gösteren ve Şubemize bağlanan ABB 
Elektrik fabrikasında üyelerimizle tanışmak için işyeri zi-
yareti yapıldı.

10.09.2017 tarihinde Schneider Elektrik (Manisa) dü-
zenlediği şube yöneticilerimizin de davetli olduğu pikni-
ğe üyelerimiz, aileleri ile birlikte katılarak güzel bir gün 
geçirdiler.

15.09.2017 tarihinde toplu iş sözleşmesi 31.12.2017 
tarihinde sona erecek olan HMS Makine işyerinde yak-
laşan toplu iş sözleşmesi için bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı.

01.10.2017 tarihinde TİS süreci sona erecek olan 
HMS Makine işyeri Komitesi ile şube binamızda TİS uz-
manı Can ŞAFAK hocamızın’da katılımı ile taslak çalış-
ması yapıldı.

22.09.2017 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz 
Gündemdeki maddeler ve MESS süreci ile ilgili olarak 
şubemizde toplandı. 

24.09.2017 tarihinde Lisi-Ftb işyerinden üyelerimizin 
aileleri ile katıldığı piknikte güzel bir gün geçirdiler.

28.09.2017 tarihindeKimya Mühendisleri Odası’nın 
görevden alınması ve baskılara karşı TMMOB İzmir 
Şubesi’nin yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

30.09.2017 tarihinde TİS süreci sona erecek olan Ret-
tig Metal işyeri Komitesi ile şube binamızda TİS uzmanı 
Can ŞAFAK hocamızın’da katılımı ile taslak çalışması 
yapıldı. 

Sosyal İş Sendikası İzmir Şubesi’nin Torbalı 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOD-A bilişim hizmetle-
rinde örgütlenme çalışmalarını tamamlayarak, Çalışma 
Bakanlığın’dan yetkisinin gelmesinden sonra işverenin 
işçi atması sonucu işyeri önünde yapılan basın açıklaması 
ve diğer etkinliklere şube olarak destek vererek sınıf da-
yanışması gösterildi.

İzmir Şubemizden

Bursa Şubemizden

Bursa Şubemize bağlı PRYSMIAN’da bir 
süre önce kaybettiğimiz işyeri baştemsilcimiz 
FUAT DURMAZ’ın anısına bölümler arası fut-
bol turnuvası 12 Ekim 2017 tarihinde başladı... 
Fuat Durmaz PRYSMIAN İşçilerinin kalplerin-
de yaşıyor. Turnavaya katılan üyelerimize başa-
rılar diliyoruz. 

Çalışma ve Toplum... 
“Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel 

ölçütlerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını 
irdeleyen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalı-
şan önemli bir yayın. Dergi çok sayıda akademisyen, 
hukukçu, uzman ve uygulayıcıya basılı olarak ulaştı-
rılıyor. 

Çalışma ve Toplum 
aynı zamanda online 
bir dergi www.calisma-
toplum.org adresinden 
yeni sayısına ve tüm 
dergi arşivine ücretsiz 
olarak ulaşılabilir.”

Dergimiz, şu an ha-
zırlıkları süren 55. sayı-
sı ile 2017’yi de geride 
bırakıyor.
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Sendikamızın 2. Kadın Eğitimi 17-22 Eylül tarihle-
ri arasında Gönen Kemal Türkler  Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri’nde yapıldı. İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, 
İstanbul’dan gelen kadın üyeler  bir hafta boyunca hem eğ-
lendiler hem  dinlendiler hem de  çalışma hayatında, top-
lumda yaşadıkları sıkıntıları, sorunlarının çözümlerini tar-
tışma fırsatı buldular.

Kadın eğitimine sendikamızın uzmanlarının yanı sıra  
alanında uzmanlaşmış hocalarımız da katıldı. Av. Hülya 
Gülbahar  “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı 
eğitimde,   özel ve kamusal alanda artan şiddet  ve kökenle-
rine ilişkin bilgilerin sıra, “İstanbul Sözleşmesi”nin yapılma 
sürecini,   Medeni Hukuk’ ta yapılan değişikliklerle ilgili bir 
sunum yaptı. 

Gazeteci Necla Akgökçe,” Kadına Yönelik Ayrımcılık 
ve Ayrımcılığa karşı Mücadele” başlıklı sunumunda, top-
lumsal cinsiyet rollerinin oluşumu, yeniden yeniden üretil-
mesi , çalışma hayatında ve toplumsal yaşayışa yansımaları 
ve ayrımcılığın önlenmesi için devlete ve kurumlara   düşen 
roller hakkında bilgi verdi. 

Prof.Dr. Kayıhan Pala, “Çalışma Hayatında Kadın ve 
Meslek Hastalıkları” başlıklı sunumumda, çalışma hayatın-
da kadın erkek eşitliğinin önemini ve işyerlerinde kadınların 
sağlığını etkileyecek  etkenler üzerinde bir sunum gerçek-
leştirdi. Sendikalı olmanın işyerinin sağlık ve güvenlik ko-
şullarının iyileştirmesindeki öneminden söz ettiler.

Doç Dr. Betül Urhan  
“Sendikalarda  Kadın 
Örgütlenmesi” başlığı 
altında,  sendikalarda ka-
dın örgütlenmesi,  kadın 
örgütlenmesinin önemi 
ve kadınların ihtiyaçla-
rının/sorunlarının  sendi-
kalar tarafından görünür  
hale gelmesinin sendi-
kaların güçlenmesine 
katkısını vurgulayan bir 
sunum gerçekleştirdi.

Eğitim boyunca su-
numlarıyla katkı veren 
hocalarımızın dışında 
sendikamızın uzmanla-
rından,  Av. Olcay Kork-
maz “Çalışma Hayatında kadın Hakları ve Mevzuat”, Nuran 
Gülenç “ verilerle “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” ve Sü-
leyman İleri,” İletişim ve Davranış teknikleri “ile “ Türkiye  
Sendikal  tarih ve Sendikamız” başlıklı sunum yaptılar.

Eğitim  boyunca  kadın üyelerimiz tesisimizin havu-
zundan  ve denizden yararlanırken akşamları  kısa film 
saatlerinde kadın dayanışması ve sendikal örgütlenmenin 
önemine vurgu yapan filimler izlediler. Sırasıyla,  Feryal 
Saygılıgil ve Güliz Sağlam tarafından yapılan “Bölge”, 

“Novamed Direnişi”,” Desa Di-
renişi”  kısa filmlerini izlediler. 
Yine Sendikamızn mücadele ta-
rihinden kesit olan “ Kavel’den 
Bugüne Çeliğe Su Verenler” adlı 
film izlendi.

Eğitim boyunca yapılan sos-
yal etkinliklerimize BİL-KAR 
Tiyatro Topluluğu’da,  “Kadın 
İnsan” oyunları ile renk kattılar.

Sendikamızın Kadın Eğiti-
mi, Sendikamız Genel Başka-
nı  Adnan Serdaroğlu ve Ge-
nel Eğitim Sekreteri Seyfettin 
Gülengül’ün  katılımı ile yapılan 
sertifika töreni ile sona erdi.

Kadın işçiler, eğitimde buluştular
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Temsilciler eğitimde

Sapanca tesislerimizde eğitim faaliyetleri durmuyor...

İşyerlerinde üyelerimizin vardiyalar halinde katıldığı İSİG eğitimimiz devam ediyor. 

Komite
eğitimlerinden

Bekaert

                            

  

 

Yaz ayları geride kaldıkça eğitim sürecimiz de hızlanıyor. Çeşitli düzeylerde ha-
zırlamış olduğumuz derslerle; işçi ve temsilcilerimizden aldığımız geribildirimlerle ve 
gelişen koşullara uygun olarak güncellediğimiz eğitim programımızla sendikamız üyesi 
işçilere ulaşmayı sürdürüyoruz.

Çok Yaşar 
Halat

İSİG eğitimlerinden

Anadolu 
Döküm 

İşyeri komitelerinin eği-
timleri, şube salonlarımızda 
devam ediyor. 

Bekaert 
şyerinde 

yapılan İSİG 
eğitimine 

üyelerimizin 
ilgisi yoğun 

oldu.

Kocaeli şubemize 
bağlı Çok Yaşar Halat 
işyerinden üyelerimi-
zin katılımı ile baş-
layan İşçi Sağlığı İş 
Güvenliği eğitimleri, 
diğer şubelere bağlı 
işyerlerinde de devam 
ediyor.

Anadolu Dö-
küm işyerindeki 
İSİG eğitimi-
mizde, daha sağ-
lıklı ortamlarda 
çalışabilmeleri 
konusunda üye-
lerimizin bilgile-
ri tazelendi.

Valfsan’da 
üyelerimize yö-
nelik Temel Sen-
dikal Eğitimlere, 
17 günlük bir süre 
içinde gruplar ha-
linde 161 üyemiz 
katıldı

İşyerinde
Eğitim

facebook.com 
/BirlesikMetal
twitter.com 

/BirlesikMetal
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Sendikamızın düzenlediği 2. Genç İşçiler Kurultayı 
23-24 Eylül 2017 tarihlerinde Gönen Kemal Türkler Eği-
tim Tesisleri’nde toplandı.

Sendikamız tarafından ikinci kez düzenlenen kurultay 
genç işçilerin, işyerinde, sektörde ve yaşamda karşı kar-
şıya kaldığı sorunları tartışmak, çözüm yolları aramak ve 
sendikal örgütlenmede genç işçilerin etkinliğini artırmak 
amacıyla düzenlendi. Dört oturumun gerçekleştiği ilk gün 
programında sendikamız uzmanları kısa sunumlar yaptı 
ve ardından kürsü tamamen genç işçilerin oldu.

Kurultaya sendikamızın örgütlü olduğu her bir işye-
rinden 26 yaş ve altı işçiler katıldı. Kurultaya 78 farklı 
fabrikadan gelen 147 sendika üyesi genç işçi katılım sağ-
ladı. 

Genç İşçiler Kurultayı Adnan Serdaroğlu’nun açış 
konuşması ile başladı. Kurultay oturumlarından hemen 
önce, Psikiyatri uzmanı Dr.Cem Taylan Erden tarafından 
“bağımlılık” semineri yapıldı. Seminerde özellikle genç 
işçileri sınıf bilincinden ve mücadeleden uzaklaştıran, 
aklı ve yaşamı esir alan her türlü bağımlılıkla mücadele-
nin yöntemleri üzerine tartışmalar yapıldı.

Kurultay oturumlarında ise “Birleşik Metal-İş  Sendi-
kası üye kimlik araştırması genç işçiler”, “İhtiyaçlarımız 

ve gelecek beklentilerimiz üzerine değerlendirmeler” ve 
“Örgütlenme ihtiyacı ve genç işçilerin sendika ile ilişkisi 
üzerine değerlendirmeler” başlıkları ele alındı.

Her bir oturumda, konu ile ilgili sendikamız uzmanla-
rı tarafından yapılan sunumların ardından genç işçiler söz 
aldı. Her üç oturumda yapılan tartışmalarda toplam otuz 
beş katılımcı söz alarak görüşlerini belirtti.

Büyük bir ilgiyle başlayan kurultay genç üyelerimizin 
coşkulu sloganlarıyla sona erdi. Kemal Türkler Eğitim ve 
Dinlenme Tesisleri gençlerimizin “İnadına sendika inadı-
na DİSK”, “Kurtulmak yok tek başına ya hep beraber ya 
hiçbirimiz” sloganlarıyla inledi. 

Tartışma oturumlarının sonrasında Zafer Aydın ve 
Melih Biçer tarafından hazırlanan KAVEL direnişinin 
belgesel gösterimi ile kurultay programımız sona erdi.

İkincisi gerçekleştirilen Genç İşçi Kurultayı’ında genç 
işçilerin sorunları ve talepleri üyelerimizin katkılarıyla or-
taya kondu. Kurultayımız genç işçilerin sendikal aidiye-
tini güçlendirecek, sendikal örgütlülüğü yaygınlaştıracak 
çalışmalara yön verecek bir zenginlikle tamamlanmıştır.

Örgütlü sınıf, güçlü sendika, iyi bir gelecek

2. 
GENÇ İŞÇİLER 
KURULTAYI
TOPLANDI
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Kurultayda, sene başında gerçekleştirdi-
ğimiz üye kimlik araştırmasına dair bir su-
nuş yapıldı. 26 yaş ve altı ile 27 yaş ve üzeri 
işçilerin sosyal, kültürel, sendikal ve siyasal 
tutumlarını karşılaştıran, kimlik oluşumlarını 
ortaya koymaya çalışan bir sunuş oldu bu.

Kısaca genç işçiler çoğunlukla anne 
baba yanında kalmayı sürdürüyor. Çoğunlu-
ğu meslek lisesi mezunu; ama karakteristik 
olarak onları diğerlerinden ayıran unsur, ön 
lisans mezunlarının oranının ağırlık kazan-
maya başlaması. Kurumlara inanç daha faz-
la, ancak sınıfsal meseleleri daha ikincil bir 
biçimde görme eğilimindeler. Sendikanın 
sadece ücret meselesi ya da sosyal haklarla 
sınırlı olarak hareket etmesini istiyorlar. Si-
yasal olarak kendini diğer yaş grubuna göre 
daha radikal unsurlarla tanımlamayı tercih 
ediyorlar. Örneğin İslamcılık kimliğini ya da 
komünist olmayı diğerlerine göre daha faz-
la sahipleniyorlar. Mücadele eğilimi görece 
daha fazla. Eylemliliği yüksek bir sendikada, 
örgütlü bir mücadelenin parçası olarak sendi-
kalarına daha fazla güven hissediyorlar. Ön-
celikli haber alma kaynakları sosyal medya 
olmuş durumda.

Kimlik bir oluşum süreci

Kimlik bir oluşum sürecidir. Bizim “di-
ğerlerine” karşı kendimizi tanımlayabildiği-
miz, konumlandırabildiğimiz ortak bir aidi-
yeti kurmamızı sağlar.

Belli bir mekâna, topluluğa kendimizi ait 
hissetmek, zaman zaman varoluşsal, zaman 
zaman da örgütlenmiş bir sürecin ürünüdür. 
Bir kişinin birden fazla kimliği olabilir. Aynı 
zamanda bir işçi, bir Türk, bir Müslüman, 
bir sosyalist, bir kadın, bir Fenerbahçeli, bir 
çevreci, bir Karadenizli, bir Birleşik Metal-
İş üyesi ya da bir aileye ait olarak kendimizi 
tanımlayabiliriz. Ancak bu kimliklerimizden 
hangisinin öncelikli olduğunu belirleyen 
olgu, bir parça da o kimliği hayatımızın ne 
ölçüde öncelikli bir öğesi olarak gördüğümüz 
ile ilgilidir.

Sonuçta Amin Maalouf’un dediği gibi 
“Her kişinin kimliği, resmi kayıtlarda görü-
nenlerle kesinlikle sınırlı olmayan bir yığın 
öğeden oluşur… Bütün bu aidiyetler, her 
halükârda aynı anda, elbette aynı derecede 
önem taşımaz. Ama hiçbiri de tam olarak an-
lamsız değildir.”

Maalouf, çoğu zaman, kendimizi en faz-
la saldırıya uğrayan aidiyetimizle tanımlama 
eğiliminde olduğumuza dikkat çeker. Zaman 
zaman bu kimliğimizi diğerlerine karşı sa-
vunacak bir gücümüz olmayabilir. Onu giz-

lemek zorunda kalabiliriz. Ancak bu o kim-
liğimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. 
O bizim derinliklerimizde kalır. Özdeşleş-
tiğimiz kimlik haline gelebilir. “Söz konusu 
aidiyet -renk, dil, din, sınıf – bütün bir kim-
liğimizi istila eder. Onu paylaşanlar dayanış-
ma içinde olduklarını hissederler, birbirleri-
ne benzerler, birbirlerini harekete geçirirler, 
birbirlerine karşılıklı cesaret verirler, “karşı 
taraftakilere” cephe alırlar. Onlar için “kimli-
ğini kabul etmek” zorunlu bir cesaret eylemi, 
kurtarıcı bir eylem haline gelir…” Sınıf olu-
şumu da bu biçimiyle ele alınabilir.

Siyasallaşma

İşçilerin sendikalarda bir araya gelip, ör-
gütlü bir güç haline gelmeleri hiç kolay ol-
madı. Bu örgütlülüğü ulusal ve uluslararası 
boyutta örgütleyip kalıcı kazanımlar elde et-
meleri de.

Sınıf bir diğer sınıf ile ilişkisi içinde var 
olur. “Tekil bireyler ancak başka bir sınıfa 
karşı ortak bir mücadele verdikleri ölçüde bir 
sınıf oluştururlar” (Durand).

Siyasal kimliğimiz, çoğunlukla kendimi-
zi tanımladığımız aidiyetler içinde öncelikli 
gördüğümüz, özdeşleştirdiğimiz kimlik üze-
rine şekillenir. O kimlik, Maalouf’un tanım-
ladığı biçimiyle en fazla saldırıya uğrayan 
kimliğimiz midir, yoksa en fazla saldırıya uğ-
radığına inandırıldığımız kimliğimiz midir? 
Bu konu başlı başına bir tartışma konusudur.

Gönen’de Genç İşçi Kurultayı devam 
ederken, Düzce’de grevde olan Tekno Mac-
caferri işyeri ile ilgili bir görüşme de gerçek-
leştirildi. Belki bu işyerindeki greve kolluk 
kuvvetleri tarafından yasadışı müdahalede 
bulunulduğunu, grevin kırılmaya çalışıldığını 
haberlerden görmüşsünüzdür.

Düzce gibi muhafazakâr bir bölgede iş-
çiler siyasal kimliklerini bir yana bırakarak, 
baskıya karşı bir sınıf olarak kendilerini or-
taya koydular. Siyasal iktidarın bütün giri-
şimlerine rağmen grevin kırılmasına izin ver-
mediler. Sonuç olarak “"OHAL'i grev tehdidi 
olan yere müdahale için kullanıyoruz" diyen 
bir anlayış, bir kez daha kararlı ve meşru du-
ruşun önünde geri adım atmak zorunda kaldı. 

Sonuç olarak işçilerin yaşadıkları mese-
lelerin sadece işyerleri ile sınırlı bir mesele 
olmadığını fark etmeleri, en saldırıya uğrayan 
kimlikleri olarak sınıf kimliğini öncelikli hale 
getirmeleri, bu kimlik üzerinden siyasallaş-
maları gerekiyor. Öncelikli olarak genç işçi-
lerin bunun ayrımında olması şart.

Genç işçiler ve kimlik

Kadınları iş hayatına katılımının önündeki en büyük engellerden olan 
çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi yüklerin azaltılması için kılını kıpırdat-
mayan hükümet, istihdamda olan kadınların çalışma sürelerini uzatma 
yoluna gitti.

19 Ağustos 2017 tarihinde iki yönetmelik daha Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. İlki genel gece postalarında çalışma süresine 
ilişkin, diğeri ise kadınların gece postalarında çalışmasını düzenleyen yö-
netmelikte değişikliği içermektedir.

4857 sayılı İş Kanunun 69. maddesi (4/4/2015 )6645 sayılı torba ka-
nununla birlikte, “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez” 
bölümüne istisna getirilmiş, “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hiz-
meti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk 
saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.” İbaresi eklenmişti. Bu istis-
na kadın çalışanlar için geçerli değildi.

Çünkü İş Kanunun “Gece Çalıştırma Yasağı” adı altında düzenlenen 
73. Maddesi “On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında 
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alına-
rak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetme-
likte belirlenir maddesi ile bağlanmıştı.

2013 yılında yayımlanan ve kadınların gece postalarında çalışması-
nı düzenleyen yönetmelikte bu süreyi 7,5 saat olarak sınırlanmaktaydı. 
Aradan geçen iki yıl boyunca kadınların gece postalarında çalıştırılma-
sıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştı. Son yayımlanan yönetmelik 
değişikliği ile kadınların görece yoğun olduğu turizm, güvenlik ve sağlık 
hizmetlerinde 7,5 saatten fazla çalıştırmanın önü açıldı. Aynı şekilde, ya-
yımlanan diğer yönetmelikle, turizm, güvenlik ve sağlık işlerinin gece 
postalarında 7,5 saat üzeri çalışma düzenlenmiş oldu. Sadece gece posta-
ları değil, bu üç işkolunda taşeron çalışmalarında 24 saat içinde iki posta 
halinde çalışmanın da önü açılmış oldu.

Yasa maddesinin yönetmeliği hazırlanırken kadınlar için istisna koru-
nabilirdi. Ancak yapılmadı. Sağlığa zararlı ve iş güvenliği açısından risk-
leri arttıran, insanın doğasın aykırı gece çalışma sürelerinin kısaltılması 
esas olmalıyken bu süreler kadınlar için de uzatıldı. Maalesef, kadınlar 
için hak kaybı olan bu yönetmeliğin altında da, Çalıma Bakanı koltuğuna 
otururken “kadın çalışmaları yapması” ile öne çıkarılan bir kadın bakanın 
imzası var.

Yapılan bu değişiklikle, ev ile işi arasında kalan kadının yükü artacak-
tır. 2010-2015 yılları arasında, 1milyon 100 bin kadının çocuk ve yaşlı 
bakımı için işini bıraktığını araştırmalar ortaya koyuyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, kadınları ev ile iş arasından ter-
cih yapmak zorunda bırakacak politikaları hayata geçirmek yerine, kreş 
açarak, yaşlı bakım evleri kurarak, sosyal koruma adı altında önlemleri 
arttırarak kadınların omuzlarındaki yükün alınması gerektiğini bir kez 
daha tekrar ediyoruz.

Gece postalarında
çalışma süresi uzuyor!

Basın Açıklamalarımızdan
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Yöneticilerimiz işyeri ziyaretlerinde
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KROMANSCHNEIDER
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ARFESAN

BAYSAN KAZAN

GE-GRİD (ALSTOM)

ISUZU
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Saya işçileri... çocuklar...
Eylül ayı Türkiye genelinde saya iş-

çilerinin direnişine sahne oldu. Adana’da 
başlayan iş bırakma eylemleri İstanbul, 
Konya, Antep, İzmir ve Manisa’da de-
vam etti. İşçiler; düzenli zam, eşit ücret 
ve insanca çalışma saatleri yanında ço-
cuk işçiliğine de son verilmesini istiyor. 

Sayacılık, uzun çalışma süreleri ve 
güvencesizliğin yanı sıra çalışma koşul-
ları bakımından da oldukça zor bir iş. İş-
çilerin saatler boyunca solumak zorunda 
kaldığı kimyasallar aynı zamanda yanıcı 
ve patlayıcı özellik de taşıyor. Kullanılan 
yapıştırıcıların üzerinde ‘+18’ yazması-
na rağmen çocuk işçiliğinin son derece 
yaygın olduğu bir alan.

 İzmir için hazırlanan bir raporda, 
Ayakkabıcalar Sitesi’nde çalışan 45 bin 
işçiden 5 bine yakınının çocuk olduğu 
belirtiliyor. Toplam işçiler içinde kayıtlı 
olanların sayısı ise sadece 3 bin. 

 Türkiyeli işçilerin taleplerinin bastı-
rılması için Suriyeli’lerin bir tehdit un-
suru olarak kullanıldığına raporda açıkça 
yer verilmiş. Bununla beraber hakkını 
arayan Suriyeli işçiler ise işten atılıp, sı-
nırdışı edilmekle tehdit ediliyor. 

Dolayısıyla 2014 yılında Suriyeli-
lerin çalıştırılmasına karşı yapılan ey-
lemlerin, bugün çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için ortak bir mücadeleye 

dönüşmüş olmasının ne ka-
dar önemli olduğunu bir kez 
daha vurgulamak lazım.

 Çocuk işçilerin hemen 
hemen tüm atölyelerde yer 
aldığı, çoğunluğu Suriyeli-
lerden oluşan bu çocuklar 
için çalışma yaşının ise 6’ya 
kadar indiği belirtiliyor.

Kod-A ve DHL’de mücadele sürüyor, dayanışma büyüyor
İstanbul Güneşli’de DİSK Sosyal-İş 

Sendikası’na üye Kod-A Bilişim işçile-
riyle Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’e üye DHL 
Express Kargo işçileri, işverenlerce yok 
sayılan sendikal hakları için omuz omuza 
direniyor.

Metal işçileri sendikal hakları için di-
renen Kod-A Bilişim ve DHL Ekspres mü-
cadelesini selamladı. Direniş sokağındaki 
onurlu işçilerin ateşini harladı. 

DİSK’e bağlı kardeş Sosyal-İş sendi-
kamızın örgütlü olduğu Kod-A Bilişim‘de 
baskı, tehdit, sürgün ve işten atmalara 
karşı başlayan direniş sürüyor. 13 Ekim 
2017 tarihinde Genel başkanımız, merkez 
ve şube yöneticilerimiz ve üyelerimizle 
birlikte direnişteki KOD-A işçilerinin mü-
cadelesine destek vermek için dayanışma 
ziyaretinde bulundular.

Kod-A Bilişim’deki örgütlenme sü-
recini özetleyen Sosyal İş Genel Başkanı 

Metin Ebetürk “Kış gelirken Kod-A dire-
niş sokağımız dayanışma ziyaretleriyle ısı-
nıyor” sözleriyle dayanışmanın ve birlikte 
mücadelenin önemine dikkat çekti. Metin 
Ebetürk işvereni Anayasal sendika hakkı-
na saygı göstermeye ve en kısa zamanda 
toplu sözleşme masasına davet etti.

Genel Başkanımız Adnan Serda-
roğlu yaptığı konuşmada; “Başbakan, 
İstanbul’da yapılan ve uluslararası sen-
dikalarca boykot edilen ILO toplantısı-

nın açılışında yaptığı konuşmada, işçile-
re ‘Sendikalaşmaktan, örgütlü olmaktan 
korkmayalım’ diye seslenmişti. Kod-A 
işvereni ise ‘odağımızda insan var, çalışan 
dostuyuz, etik değerlerimize sahip çıkarız, 
dürüstlük ve adil davranmak’ gibi bizim 
felsefe olarak kabul ettiklerini söyleme-
lerine rağmen en temel insan haklarından 
biri olan sendikalaşma haklarına karşı 
tahammülsüzlük göstermiştir. Yüzlerce 
emekçinin işten atıldığına ve hak arama-

larının engellendiğine, grevlerimiz ya-
saklandığı olağanüstü OHAL sürecinden 
geçiyoruz. Metal işçileri olarak tüm sınıf 
kardeşlerimizle birlikte mücadeleyi yük-
selteceğiz” dedi. 

Direnişçi işçilerle birlikte yenilen öğle 
yemeği sonrası; çok yakında 89 gündür di-
renişte olan DHL Ekspres işçileri ziyaret 
edildi.

Her iki ziyarete HKH’lerle atılan 
KESK üyesi kamu emekçileri de katıldı. 

Yapılan açıklamalar sırasında konfede-
rasyon ayrımı gözetmeksizin birlikte mü-
cadelenin yükseltilmesi önemi vurgulandı. 

Ve hepbirlikte; “Atılan işçiler geri alın-
sın”, “Direne direne kazanacağız”, “Sen-
dika hakkımız engellenemez”, “Yaşasın 
sınıf dayanışması”, “Bu daha başlangıç 
mücadeleye devam” vb. sloganları atıldı.

"Birle-
şik Metal-İş 

olarak, direnen 
bütün işçilerle 
gurur duya-
rız ve haklı 

mücadelenizde 
yanınızda yer 
almaya devam 

edeceğiz."

Daha güzel ve mutlu günler yaşa-
maları dileği ile Dünya Çocuk Günü 
kutlu olsun!

12 yaşındaki çocuk işçi 
Addie Laird, Vermont doku-
ma fabrikası, ABD, 1910.
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Yaz sona eriyor. Yaz ayları boyunca en anlamlı yıldö-
nümlerinden birisi de Birleşik Metal-İş Sendikası tarafın-
dan kutlanan metal ve makine işkolunda emeğin 70 yıllık 
örgütlenme mücadelesi idi. Sendikanın Maden-İş Tarihi 
Çalışma Grubu’nca yayımlanan Derinden Gelen Kökler 
I-II, (Sosyal Tarih Yayınları, Temmuz 2017) bu örgütlen-
me tarihinin önemli dönemeçlerinin, deneyimlerinin ve 
mücadele azminin yakın bir tanığı olarak elimize ulaştı. 

Söz konusu tarihçe, Birleşik Metal-İş Sendikası Yö-
netim Kurulu’nun deyişiyle, “demire, çeliğe, bakıra yani 
metale şekil verenlerin, sendikaları ile birlikte mücadele-
yi ören ve yön veren metal işçilerinin yetmiş yıllık örgüt-
lü mücadelesini” dile getirmekte. 

Satır satır okuyoruz: Türkiye Madenİş Sendikası’nın 
öncülü olan Demir-İş Sendikası 27 Temmuz 1947’de İs-
tanbul Haliç’te bir semt kahvesinin ev sahipliğinde, “İs-
tanbul Demir ve Madeni İşçileri Sendikası” adı altında ve 
Yusuf Sidal başkanlığında 11 kurucu ile kuruldu. Demir-
İş 1956’da İstanbul dışına taştı ve adını Maden-İş olarak 
değiştirdi. 

Ancak, “Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu’nun” öykü-
sü 1947’den değil, çok daha gerilerden, neredeyse maden 
emekçisinin tarihi köklerinden başlıyor. “Çok uzaklardan 
geliyoruz / Çok uzaklardan” dizeleriyle başlayan tarihçe 
bir ara 1587’de Sultan Üçüncü Murat döneminde vezir 
Mehmet Paşa’nın cami inşaatında çalışan dülgerler ve taş 
yontucuların 16 akçe olan gündeliklerinin Osmanlı para-
sında yaşanan değer kaybına karşı giriştikleri iş bırakma 
eylemine uğruyor, örneğin. Maden emekçisinin tarihi, 
1826’da Haliç’te kurulan Feshane, 1845’te Hereke’de 
kurulan halı, ipekli ve yün dokuma fabrikası, 1830-1850 
arasında Beykoz’da, Yıldız’da, Paşabahçe’de kurulan 
çini ve cam eşya fabrikalarındaki direnişler; 1872 Haliç 
Tersanesi’nde önce İngiliz işçilerce başlatılan, daha sonra 
tüm yerli emekçilerce kucaklanan Tersane grevi ve 1908 
grevleri; Düyunu Umumiye İdaresi’nin Tütün gelirleri-
ni idare eden Reji; Anadolu Demiryolları; Ereğli kömür 
madenlerindeki örgütlenme ve grevlerinin öyküleriyle 
devam ediyor. 

Demir-İş, 7 Ekim 1956 tarihinde yapılan X. Ge-
nel Kurulu’nda örgütlenmesini İstanbul dışına, tüm 
Anadolu’ya taşıma kararı aldı ve adını Maden-İş olarak 
değiştirdi. Genel Başkanlığa Kemal Türkler getirildi. 
Kemal Türkler 22 Temmuz 1980’de faşistlerce katledi-

leceği güne kadar Maden-İş Sendikası’nın başkanı ola-
rak maden emekçisinin yanında olacaktı. Derinden Ge-
len Köklerin tarihçesinde 13 Şubat 1961’de Türkiye İşçi 
Partisi’nin kuruluşu; 31 Aralık 1961 Saraçhane mitingi; 
27 Ocak 1963’te kıvılcımlanan Kavel grevi; 13 Şubat 
1967’de DİSK’in kuruluşu ve 15-16 Haziran 1970 büyük 
işçi direnişleri önemli yapı taşlarıdır. 15-16 Haziran di-
renişi, sandallarla girilen İzmit SEKA Kâğıt fabrikasının 
kapılarından, İstanbul’a, oradan da tüm yurt sathına yayı-
lır ve Türkiye’de işçi sınıfının bir sınıf olarak varlığını ve 
gücünü dost düşman herkese gösterir. 

İşçi sınıfı 1 Mayıs 1976’da 1 Mayıs Emeğin Bayra-
mı ve Uluslararası Direniş Günü’nü kitlesel olarak kutlar. 
1977 katliamını yaşar. 12 Eylül faşizmi özellikle Maden-
İş, DİSK ve tüm örgütlü sol düşünceyi hedef alır; sendika 
liderleri tutuklanır, faşist baskı tüm ülkede özgür düşün-
ceyi baskı altına alır. Sıkıyönetim koşullarında anayasada 
ve İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler aracılığıyla eme-
ğin örgütlenme hakkına ciddi kısıtlamalar getirilir; grev 
ve toplusözleşme hakları kaldırılır, emeğin kazanımlarına 
ve örgütlü mücadelesine karşı yıllarca sürdürülecek olan 
hukuk ve demokrasi dışı baskı dönemi başlar. 

DİSK ve Maden-İş davaları açıldığından 10 yıl 10 ay 
sonra, 16 Temmuz 1991’de Askeri Yargıtay 3. Dairesi’nin 
“beraat” kararıyla sonuçlanacaktır. Bundan sonrası dene-
yimlerin paylaşılması ve bir araya getirilmesi dönemidir. 
Metal işçisinin temsilcileri, “birlik... işçi sınıfının tüm ta-
rihi boyunca gündeminde bulunan ve sorunlarının biricik 
çözüm yolu...” olduğu tespitinden hareket eder. Böylece 
“...metal işkolunun kendine özgü koşullarını ve deneyim-
lerini dikkate alan Otomobil-İş ve T. Maden-İş sendika-
ları, örgütsel varlıklarını tek bir çatı altında toplamaktan 
çok, tüm güçlerini işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda 
oluşturulan ortak ilke ve program çerçevesinde kaynaştır-
ma, güçlü bir sendikal çekim merkezi yaratma anlayışın-
dan yola çıkarak Birleşik Metal-İş’e” ulaşır. 

Otomobil-İş ve Maden-İş sendikaları 5 Eylül 1993’te, 
bu satırların yazıldığı günlerden tam 24 yıl önce Birleşik 
Metal-İş çatısı altında birleşti ve DİSK’e katılım kararı 
aldı. Bir çeyrek yüzyıl geride kalmış; nice çeyrek yüz-
yıllara...

10 yıllık bir emekle hazırlandı:
“Bize bırakılan ruhu, bugüne yansıtmak”

Derinden Gelen Kökler...
Erinç Yeldan, 06.09.2017, Cumhuriyet

Sendikamızın kurulu-
şunun 70. yılı kutlamala-
rına damgası vuran, “De-
rinden Gelen Kökler” 
adlı 2 ciltlik çalışmaydı.. 
Maden-İş Tarihi Çalışma 
Grubu’nun emeğiyle orta-
ya çıkan kitap sendikamız 
tarafından basıma hazırla-
narak, Türkiye Sosyal Tarih 
Araştırma Vakfı TÜSTAV 
tarafından yayınlanmıştı. 

Ekonomi Gazetecileri 
Derneğinde 13 Eylül’de dü-
zenlenen basın toplantısı ile  
“Derinden Gelen Kökler kita-
bımızın tanıtımı yapıldı.

Genel Başkanımızın yönettiği toplantıda, kitaba eme-
ği geçenler söz aldılar. Genel Başkanımız konuşmasında, 
eserin genç işçilere yol göstermesi açısından önemli ol-
duğunu söyledi. Düzce’de başlattığımız grevin, işvere-
nin kolluk kuvvetlerini de kullanarak kırmaya çalıştığını 
hatırlatan Serdaroğlu, bundan 54 yıl önce Kavel Kablo 
Fabrikası’nda başlayan ve başarıya ulaşan direnişten bu-
güne gelindiğinde Düzce’deki örneğe bakılarak nasıl bir 
değişimin yaşandığını görebileceğimizi ve yıllarca verilen 
mücadele sonunda bu noktada olunmasının sorgulanma-
sı gerektiğini ifade etti. Serdaroğlu konuşmasında 1980 
öncesi ile bugünkü konjonktürün çok farklı olduğunu da 
belirterek, bugün siyasi iktidarın ve sermayenin kontro-
lünde bir sendikal anlayışın yerleştirilmeye çalışıldığını 
söyledi. Bu durumun sınıf hareketini olumsuz etkilediği-
ni söyleyen Serdaroğlu, “Hele hele diktatoryal heveslerin 
olduğu bu süreçte olabildiğince bu kitapta yazılan ve bize 
bırakılan ruhu, toplumsal ve sınıfısal mücadeleye yansıt-
maya çalışıyoruz” dedi.

Bu çalışmanın mimarlarından, eski genel başkan-
larımızdan Mehmet Karaca, hastalığı nedeniyle bu top-
lantıya katılamadı. Kendisine tüm metal işçileri adına-
geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz.
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12 Eylül faşist askeri darbesinin üzerinden 37 yıl geçti. 
Darbeyle sendikamız başta olmak üzere DİSK ve bağlı tüm 
sendikalar kapatıldı. Devam eden grevler yasaklandı ve işçiler 
zorla işbaşı yaptırıldı. Sendikacılar tutuklandı işkencelere tabi 
tutuldu. Yıllar süren yargılamalarla hak ve özgürlüklerinden 
yoksun bırakıldı. İşçilerin hakları ellerinden alındı Sendikalar 
Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi ve Grev yasaları tamamen değiş-
tirilerek sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkının 
kullanılmasını engelleyen yeni yasalar çıkarıldı. Özgürlükçü ve 
demokratik 1961 anayasası kaldırılarak grev ertelemeyi de içe-
ren yeni bir anayasa yapıldı.

Bütün bunlar ne yazık ki çeşitli yönlendirmeler ve baskı al-
tında yapılan referandumlarla halka onaylatılarak uygulamaya 
kondu. Bu demokrasi karşıtı uygulamalar bilinmesin, duyulma-
sın diye gazeteler kapatıldı, kitaplar toplatıldı, gazeteciler, ya-
zarlar tutuklandı. İşçiden, emekçiden yana, demokrasiye sahip 
çıkan ve baskıcı faşist iktidarı eleştiren ne kadar gazeteci, yazar 
varsa çeşitli bahanelerle bölücü, terörist veya vatan haini yafta-
larıyla tutuklandı ve yıllar süren yargılamalarla mağdur edildi.

Cuntanın çıkardığı 1402 sayılı kanunla yine muhalif ve işçi 
haklarına sahip çıkan akademisyenler görevlerinden alındı ve 
yargılandı.

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu darbenin bedeli-
ni en ağır şekilde ödeyen kurumların başında geliyoruz ve 37. 
yılında bu darbeyi ve darbeyi yapanları bir kez daha şiddetle 
kınıyor, lanetliyoruz.

O karanlık günlerde darbeyi sahip çıkarak güçlünün ya-
nında yer alan bazı kesimlerin bugün hiç bir şey olmamış gibi 
aradan geçen bunca yılın hafızalarda yarattığı zaafiyetten ya-
rarlanarak itibar kazanmalarının da kabul edilemez bir durum 
olduğunu hatırlatmak isteriz.

Biz emekçiler; yurt içinde ve komşularımızla ilişkilerimiz-
de kaosun ve huzursuzluğun yaşandığı, cumhuriyetin en temel 
kazanımlarının giderek ortadan kaldırıldığı, işçilerin sermaye 
lehine kuralsız çalışma yaşamına mahkûm edildiği, toplumsal 
kutuplaşmanın arttığı günümüz rejiminin 12 Eylül rejiminin aç-
tığı yoldan oluşup geliştiğini biliyoruz. 

Grevlerimiz yasaklanmakta, sendikalar susturulmakta, sen-
dikacılar ve sendikalar üzerindeki baskılar giderek artmakta, 
örgütlenme önündeki fiili engeller ağırlaşmakta ve en nihaye-
tinde işçilerin yaşam koşulları daha da ağırlaşarak yoksullaşma 
ve işsizlik bir kırbaç gibi milyonlarca emekçinin sırtında pat-
lamaktadır.

Yeni hazırlanan yasa taslakları izin hakkını parçalamakta, 
işe iade davaların engellenmekte, taşeron çalıştırmayı özendir-
mekte ve sonuçta işçilerin üzerindeki baskıyı daha artırarak se-
falet ücretlerine mahkûm etmek istenmektedir.

Diğer yandan bunları dile getirmenin daha da güçleştiği 
anti demokratik bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Basın 
susturulmakta, gazeteciler, akademisyenler, yazarlar hukuk dışı 
yöntemlerle susturulmaya çalışılmaktadır.

Biz artık hukukun yönetenlerin keyfine göre uygulandı-
ğı, hukuk devletinin rafa kaldırılarak kanun devletinin, keyfi 
yönetimin ve milli irade adı altında bir avuç kişinin sultasının 
hüküm sürdüğü bir yönetim tarzını bundan böyle yaşamak is-
temiyoruz.

37. yılında 12 Eylül askeri darbesini bir kez lanetle anarken 
ne yazık ki hala demokratik, özgürlükçü ve hukukun üstünlü-
ğünün hüküm sürdüğü, milli gelirin adil dağıtıldığı herkesin 
insanca yaşama hakkına sahip olduğu bir Türkiye’ye kavuşa-
mamanın üzüntüsünü yaşadığımızı da tüm kamuoyu nezdinde 
belirtmek zorundayız. 

Elbette boşuna çekilmedi bunca acılar. Bütün bunlara rağ-
men işçi sınıfının ve sendikal hareketin esir düşse bile asla tes-
limiyetçi olmayan bir mücadele hattı çizerek devam edeceğinin 
de bilinmesini isteriz. 

12 Eylül darbesinin korkunç bilançosu

* Göz altına alınanlar: 650.000       
* Fişlenenler: 1.683.000    
* Açılan dava sayısı: 210.000        
* Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar: 230.000     
* Bunlardan 141-142-163. Maddeler den yargılananlar: 
71.500
* Sivil mahkemelerde açılan davalar (1980-88 yıllar 
arası): 9,508 

* Yargılanan ‘örgüt üyesi’: 98.404
* Hüküm giyen ‘örgüt üyesi’: 21.764        
* Vatandaşlıktan çıkarılanlar: 14.000        
* Pasaport verilmeyenler: 388.000
* Faaliyetten men edilen dernek: 23.700

* Toplam 644 cezaevindeki hükümlü-tutuklu : 52.000 
(1990’da kalanlar)   
* Açlık grevinde ölenler: 14
* Kaçarken vurulanlar: 16   
* ‘Çatışma’da öldürülenler: 74      
* Doğal ölüm raporu verilenler: 73
* ‘İntihar’ ettiği bildirilenler: 43      
* İşkence sonucu öldürülenler: 171

* Açılan işkence soruşturma veya davası: 9.962 (1982-
1988 arası)   
* İşkence yaptıkları suçlamasıyla yargılanan güvenlik 
görevlisi : 544   
* 1402 Sıkıyönetim yasasına göre yapılan işlem : 18.525
* Hakkında işlem yapılan memur: 7.245  
* Hakkında işlem yapılan öğretmen: 3.854
* Hakkında işlem yapılan güvenlik görevlisi: 988

* Hakkında işlem yapılan din görevlisi: 266
* Hakkında işlem yapılan öğretim görevlisi: 120
* Hakkında işlem yapılan mülki amir: 35
* Hakkında işlem yapılan hakim-savcı: 47
* Bölge dışına sürülenler: 7.233
* Görevlerine son verilenler: 4.891
* Cezaevlerindeki gazetecilerin aldığı ceza toplamı: 
3.315 yıl 3 ay
* İstanbul gazetelerinin yayın yapamadığı gün: 300 gün
* Gazetecilere istenilen hapis cezası: 4.000 yıl
* Cezaevlerindeki gazeteciler: 31
* Polisçe aranan gıyabi tutuklu gazeteciler: 13
* Silahlı saldırıda öldürülen gazeteciler: 3
* Yalnızca 1989’da 16 günlük gazeteye açılan dava: 394
* Tazminat davalarının sayısı:211
* İstenilen tazminat miktarı: 12 milyar 848 milyon
* Yakılarak yok edilen gazete, dergi, kitap: 39 ton
* Yok edilmek üzere depolarda bekleyen yayın: 40 ton
* Basın özgürlüğünü kısıtlayan yasa sayısı: 151
* Yasaklanan yayın sayısı: 927
* Yasaklanan film sayısı: 927
* Haklarında idam cezası istenenler: 7.000
* Ölüm cezası verilenler: 517
* Askeri Yargıtay’ın onayladığı idam cezası: 124

* Dosyası Meclis’te bulunan idam hükümlüsü: 259
* İnfaz edilen idam cezası: 50
* İnfaz edilen sol görüşlü idam mahkumu: 18
* İnfaz edilen sağ görüşlü idam mahkumu: 8
1980 – 1985 yılları arasında... 
* 22.912 kişiye 0-1 yıl ceza verildi
* 10.784 kişiye 1-5 yıl ceza verildi
* 6.186 kişiye 5-10 yıl ceza verildi
* 2.396 kişiye 10-20 yıl ceza verildi
* 939 kişiye 20 yılın üzerinde ceza verildi
* 630 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
* 420 kişiye ölüm cezası verildi

12 Eylül Faşist Askeri Darbesini ve Takipçilerini 

Bugün Bir Kez Daha Lanetliyoruz!
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Dünkü Cumhuriyet’in manşeti 
Türkiye’de işçilerin sendikalılaşma ve 
toplusözleşmeden yararlanmaları üstüne 
sayısal verilerden oluşuyordu. 

Tokat gibi bir haberdi. Tokat önceki 
gün Yazıişleri toplantısında bizim suratı-
mızda patladı. Sanırım (ve umarım) si-
zin de Cumhuriyet’i elinize aldığınızda 
patlamıştır. 

Ayrıntıları boşverin. Tek cümle ye-
tiyor: 

Türkiye’de işçilerin yüzde 90’ı 
sendikasız; yüzde 95’i toplusözleşme-
siz... 

Bu ürkütücü, bu korkunç tabloyu “12 
Eylül faşizminin elebaşıları DİSK’i ka-
pattı, Türk İş’i emir kulu kıldı... Turgut 
Özal sendikasızlaştırma operasyonunun 
düğmesine bastı, AKP iktidarı da üstü-
ne mum dikti” gibi Türkiye ile sınırlı 
ve yüzeysel ve olguları kişiler üstünden 
açıklamaya girişen değerlendirmelerle 
ele alamayız, almamalıyız... 

1980’lerin sonu bir yandan Sovyet-
ler Birliği’nin çöküşü, Çin’le birlikte 
Asya’nın uçsuz bucaksız toprakları 
üstünde kapitalizmin yeniden ayakları 
üstüne dikildiği; bir yandan da çoktan 
“milliyetsizleşmiş” sermayenin küresel 
sermaye’ye sıçrayışını anlatır. 

Küresel sermaye, ulusal sınırların 
silikleştiği, finans sermayesinin sanayi 
sermayesini ikinci plana ittiği, borsa-
ların 24 saat açık kalabileceği bilişim 
teknolojisinin kapitalizme yeni ufuklar 
açtığı bu dönemde sermaye için diken-
siz gül bahçesi yaratmak da temel bir 
hedefti. 

“Kapitalizm gülü”nün dikeni işçi 
sınıfıdır. İşçi sınıfının siyasal örgütleri 
sınıf partileri, ekonomik çıkarlarını sa-
vunduğu örgütleri de sendikalardır. 

O fırtınalı 1989 sonbaharında 70 
yılı aşkın süreyle “sosyalizm kurucu-
luğu” sürecinde başarısız kalan komü-
nist partiler Sovyetler Birliği ve Doğu 
Avrupa’da başdöndürücü bir çözülme 
ve sönümlenme yaşarken Çin Komünist 
Partisi sosyalizm kuruculuğunu unutup 
(ya da vazgeçip) kapitalizmi yeniden 
inşa etmeye yöneldi. Arnavutluk’ta ade-
ta buharlaştı ve Yugoslavya parçalanır-
ken komünist partisini de gömdü. 

Ardından, 90’lı yıllar boyunca işçi 
sınıfının sendikal örgütlenmesinin hun-
harca tasfiyesine tanık olundu. Serma-
yenin küreselleşmesi sendikal örgüt-
lenmenin omurgasını kırmaya yöneldi. 
“Sendikasızlaştırma” siyasal literatüre 
yaygın kullanılan ve acımasızca uygula-
nan bir kavram olarak girdi. 

Sadece komünist partiler değil, 
Marksizmden doğan ve ağır ağır Mark-
sizmden uzaklaşan sosyal demokrat par-
tilerin de tabanlarındaki geleneksel işçi 
oyları hızla eridi. 

Batı Avrupa’da bu süreç zorbalığa 
yönelmeden yürüdü. Doğu Avrupa’da 
bir intikam operasyonunun özneleri ya-
pıldı. 

Türkiye’de ise sistemli yürüyen bir 
devlet politikası desteğiyle sendikasız-
laştırma operasyonları hızlı ve önce bü-
yük sermaye işyerlerinde, ardından orta 
ve küçük işletmelerde uygulamaya so-
kuldu. Kalanını “sarı sendika” niteleme-
sini bile hak edemeyecek hale getirilen 
Türk İş getirdi. AKP dikenleri kırılmış 
bir gül bahçesi devraldı ve taşeronlaştır-
ma gibi yöntemlerle ölümcül darbeleri 
art arda ve aralıksız vurdu. 

Sonuç tek cümledir: Türkiye’de işçi-
lerin yüzde 90’ı sendikasız; yüzde 95’i 
toplusözleşmesiz... 

Hormonlu sendikalaşma: 
Üye var, sendikacılık yok!

Aziz Çelik, 07.08.2017, Birgün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 2017 Temmuz dönemi işçi 
sendikaları istatistikleri, 27 Temmuz 2017 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İsta-
tistikler, Türkiye’de sendikalaşma düzeyi-
nin ve sendikalaşmanın gelişiminin önemli 
göstergelerinden biri. 2013 yılının ocak 
ayından bu yana yayımlanan istatistikler 
- önceki dönem istatistiklerine göre farklı 
olarak- nispeten güvenilir nitelikte ve bir 
seri oluşturmaya imkân veriyor.

Sendikalaşma istatistiklerinin göster-
diği en çarpıcı gerçek, işçi sendikacılığı-
nın 2013’ten bu yana nicel olarak büyü-
düğüdür. 2013 Ocak ayında bir milyon 
olan sendikalı işçi sayısı yüzde 62 artışla, 
2017 Temmuz ayında 1 Milyon 624 bine 
yaklaştı. Üç buçuk yılda 620 binden fazla 
işçi sendikalara üye oldu. Bu azımsanacak 
bir sayı değil. Nedenleri üzerinde iyi dü-
şünmek ve bu nicel artışın nitel açıdan ne 
anlama geldiğine bakmak lazım.

Sendikalaşma nicel olarak artıyor 
ama..

Sigortalı işçileri esas alan –kayıt dışı 
işçileri dışarıda bırakan- resmi sendika-
laşma oranlarına bakıldığında, 2013 Ocak 
ayında yüzde 9,2 olan resmi sendikalaşma 
oranının yüzde 12’ye yaklaştığı görülüyor. 
Kayıt dışı işçileri hesaba kattığımızda ise 
fiili sendikalaşma oranı yüzde 10,3 düze-
yinde. Hem sayısal hem de oransal açıdan 
işçi sendikacılığında bir büyüme olduğu 
yadsınamaz. 2013 Ocak ayından bu yana 
sigortalı işçi sayısı yüzde 28 artarken sen-
dikalı işçi yüzde 62 artmış.

Sendikalı işçi sayısı artmış ama nasıl 
artmış? Neden artmış? Bu artış kime ya-
ramış? Bakanlık verilerine biraz daha ya-
kından bakalım. Sendikalı işçi sayısı 1,6 
milyona yükselirken, bu işçilerin 500 bini 
toplu sözleşme kapsamında değil. Diğer bir 
ifadeyle 500 bin işçi, sendika üyesi olduğu 
halde toplu iş sözleşmesi yapamamış. 500 
bin işçi sendikalara üye olmuş ama üye ol-
dukları sendikaları bu işçiler için toplu iş 
sözleşmesi yaparak onlara bir fayda sağla-
mamış. Nafile üyelik anlayacağınız! Toplu 
iş sözleşmesi kapsamı genel olarak yüzde 
7 civarında, özel sektörde ise yüzde 5,5. 
Ortaya çıkan tablo budur.

Halbuki Avrupa’da bunun tersi olur. 
Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sa-
yısı sendikalı işçi sayısından çok daha yük-
sektir. Avrupa’da sendika üyesi olmayanlar 
da toplu iş sözleşmesinden yararlanırken, 
memlekette toplu iş sözleşmesinden ya-
ralanmak için sendika üyesi olmak bile 
yetmiyor. Bir tuhaf sendika üyeliği artış! 
Hormonlu büyüme! İşçiye faydası olma-
yan bir artış.

Sendika üyelerinin üçte biri toplu iş 
sözleşmesiz

Dünyanın en saçma ve engebeli toplu 
iş sözleşmesi yetki mekanizmalarından biri 
yüzünden sendika üyesi üç işçiden biri top-
lu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılmış 
durumda. Çünkü ülkemizdeki yetki meka-
nizması sendikal örgütlenmeyi zorlaştır-
mak esası üzerine kurulu. İşçi üye olsa bile 
bu tuhaf ve saçma toplu iş sözleşmesi yet-
ki mekanizması yüzünden işverenle toplu 
sözleşme müzakere edemiyor.

Son üç buçuk yılda 620 binden fazla 
işçinin sendikalara üye olduğunu söyle-
miştik. Peki, bu 620 işçi hangi konfede-
rasyonlara üye olmuş? İş burada biraz tu-
haflaşıyor. 2013-2017 arasında, Türk-İş’in 
709 bin olan üye sayısı 198 bin artarak 907 
bine, Hak-İş 166 bin olan üye sayısı 378 
bin artarak 545 bine, DİSK’in 100 bin olan 
üye sayısı 46 bin artarak 146 bine yükseldi. 
Hak-İş üç buçuk yılda yüzde 220 büyür-
ken, yılların konfederasyonu Türk-İş ise 
sadece yüzde 28 büyüyebilmiş. DİSK’in 
üye artışı ise yüzde 46 olmuş.

Türk-İş’in temsil gücü 2013’ten bu 
yana yüzde 71’den yüzde 56’ya geriler-
ken, Hak-İş’in temsil gücü yüzde 16,6’dan 
yüzde 33,5’e yükselmiş. DİSK’in ise yüz-
de 10’dan 9’a gerilemiş. Hak-İş özellikle 
Türk-İş’in egemenliğini ciddi bir şekilde 
sarsarak büyüyor. Türk-İş ve Hak-İş ara-
sındaki makas ciddi biçimde daralıyor. 
Memur-Sen’den sonra bir “Hak-İş mucize-
si” yaşanıyor.

Memur-Sen’den sonra Hak-İş muci-
zesi!

Hak-İş neden bu kadar hızla büyüyor? 
İşçi haklarını için çatır çatır mücadele et-
tikleri için mi? İşçi haklarında herhangi 
bir geriye gidiş yaşandığında hükümetin 
ve sermayenin karşısına dikilip işçi hakla-
rını amasız fakatsız savundukları için mi? 
Türk-İş ve DİSK’ten çok daha iyi toplu iş 
sözleşmeleri bağıtladıkları ve işyerlerinde 
işçilerin işveren karşısında çok iyi koru-
dukları için mi? Sendikal hareketi az buçuk 
tanıyan hiç kimse bu sorulara olumlu yanıt 
veremez. Hatta Hak-İş yöneticilerinin de 
bu sorulara olumlu yanıt verebileceğini 
sanmıyorum.

Peki, nedir bu sendikalaşmadaki ar-
tışın, aslında Hak-İş’teki olağanüstü tır-
manışın sırrı? E-devlet yoluyla üyeliğin 
sendikalaşmayı artırdığı malum. Ancak 
e-devlet, bunca hacimli ve asimetrik büyü-
meyi izah etmeye yetmez. Aslında ortada 
sır yok. Memur-Sen’in 2002’den bu yana 
kamu görevlileri arasında örgütlenirken 
sağlanan kolaylıklardan, koruma ve kolla-
madan şimdi de Hak-İş de bolca yararlanı-
yor. Diğer bir ifadeyle Hak-İş, işçi konfe-
derasyonları arasında “en çok müsaadeye 
mazhar” konfederasyon haline geldi.

Hak-İş üyesi Hizmet-İş Sendikasının 
2013’teki üye sayısı 51 bin idi. Hizmet-İş 
şu an 207 bin üye ile Türk Metal’i de geçe-
rek en büyük işçi sendikası oldu. Hak-İş’in 
esas olarak belediyeler, kamu taşeron şir-
ketleri ve kamu finans kurumlarında büyü-
düğü gözleniyor. Bütün bunlar tesadüf ola-
bilir mi? Elbette değil! Yetki alma ve toplu 
iş sözleşmesi konusunda kamu taşeron 
şirketlerde çalışan işçiler için 2015’te ge-
tirilen değişiklikler kamu taşeron işçilerin 
sendikalaşmasında patlama yarattı. Bu iş-
çiler büyük ölçüde Hak-İş’e yönlendirildi.

Sonuçta üye sayıları patladı, kamu ta-
şeron şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından farkını devletin karşıladığı mü-
zakere edilmemiş toplu iş sözleşmeleri ba-
ğıtlandı. Üyelikler şişti, aidatlar arttı. Ama 
bütün bunlar sendikalaşmada yaşanan ar-
tışın, hormonlu olduğu gerçeğinin üzerine 
örtmeye yetmiyor.

Emeğin cehennemi
Aydın Engin, 11.09.2017, Cumhuriyet
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016’da hazırladığı fakat DİSK’in ve 
birçok işçi konfederasyonunun sert eleştirilerine maruz kalan İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İş hukuku mevzuatında yeni ve önemli 
düzenlemeler yapan bu tasarı ile işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açma-
dan önce zorunlu olarak “arabuluculuk” yoluna başvurma hükmü getirilmiştir. Böylece 
işçilerin var olan haklarını sınırlandırılmış, işçi ve sendikaların yasal hak arama yollarını 
daraltılmıştır. 

Zorunlu Arabuluculuk
Yeni yasama döneminde Genel Kurul’da ele alınan ilk düzenleme, kamuoyunda 

“arabuluculuk yasası” olarak bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı oldu. İş mahke-
melerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkeme-
leri Kanunu Tasarısı’na göre, işçinin tazminat ve ücret, işverenin de alacak ve tazminat 
davaları açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Davacı, arabulucuda anlaş-
maya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış 
örneğini dilekçesine eklemek zorunda olacak.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten, işçinin iş 
yerindeki mal ve malzemelere zararından doğan tazminat talepleri de dava açılmadan 
önce arabulucuya götürülecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa 
dava reddedilecek.

Tasarıya göre, iş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görü-
şü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığı’nca gerekli 
görülen yerlerde kurulacak.

Arabulucuya başvuru zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece davacıya, 
son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde sunulması aksi takdirde davanın usulden 
reddedileceğini içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava 
dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek. 
Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın 
dava usulden reddedilecek.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları ara-
cılığıyla katılabilecek, uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de 
müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu bir çözüm öne-
risinde bulunabilecek.

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile 
hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan 
komisyon temsil edecek.

Tazminat için zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürüldü.
Tasarı ile yapılan değişiklikle, iş sözleşmesinin feshinde işçinin çalıştırılmadığı süre 

alacağının mahiyeti “tazminat” olarak nitelenmektedir. Mevcut düzenleme gereği ge-
çersiz sayılan fesihte işçiye ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer yasal hakları işverence 
ödenmiş olsa dahi, hizmet süresine eklenen bu dört aylık süre sebebiyle ihbar ve kıdem 
tazminatı veya yıllık izin ücreti farkları ortaya çıkmaktadır. Madde gerekçesinde anılan 
bakiye alacaklarının yeni davaya neden olduğu belirtilip bu nedenle 4 aylık boşta geçme 
süresine ilişkin ücretin artık tazminat olarak nitelendirileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla 
işveren artık bu boşta geçme süresine ilişkin ödemenin sigorta primini ödemeyeceği gibi 
bu süre kıdeme bağlı haklara da bir etki yaratmayacaktır.

Sendikal Örgütlenme
İşe iade davaları artık toplu sözleşme yetki tes-

piti davası ile ve iş güvencesinin kapsamı açısından 
otuz işçi sayısının tespitinde bekletici mesele yapıl-
mayacaktır. Yani işe sendikal örgütlenme esnasın-
da işten atılan ve iade davası açan işçiler, sendikal 
örgütlenmedeki üyesi sayısının tespitinde dikkate 
alınmayacaklardır.

Bazı davalarda verilen kararlar hakkında tem-
yiz yoluna başvurulamayacak. Karar bölge adliye 
mahkemelerinde kesinleşecek. Fesih bildirimine 
itiraz davalarında verilen kararlar ile işveren tara-
fından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri 
uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için 
açılan davalarda verilen kararlar bu kapsama gire-
cek.

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı kabul edildi

İşçi Haklarını Baltalamanın Yeni Yasal Yolu: 

Zorunlu Arabuluculuk

Hükümetin uyguladığı emek düşmanı 
politikalar zengini daha zengin, yoksulu 
daha yoksul yaptı. Halkın yüzde 42’si ko-
nutunda ısınamıyor, yüzde 38’inin çatısı 
su sızdırıyor

Bir yandan emekçilerin insanca ya-
şam için ücret talepleri ertelenip grev 
hakları yasaklanırken diğer yandan zen-
ginler servetlerine servet katmaya devam 
ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafın-
dan yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de 
2016’da gelir dağılımında en yüksek geli-
re sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelir-
den aldığı pay, 2015’e göre 0.7 puan ar-
tarak yüzde 47,2'ye yükselirken en alttaki 
yüzde 20’lik gruba düşen pay ise yüzde 
0.1 puan artarak yüzde 6,2 oldu.

TÜİK’in açıkladığı 2016 yılı Gelir ve 
Yaşam Koşulları Araştırmasına göre, 
toplumun en zengin yüzde 20’sinin ge-
lirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine 
oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 ora-
nı 7.6'dan 7.7'ye yükseldi. Değeri sıfıra 
yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e 
yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı 
ifade eden gelir dağılımı eşitsizliği öl-
çütlerinden olan Gini katsayısı, 2016 yılı 
sonuçlarında bir önceki yıla göre 0.007 
puan artış ile 0.404 olarak tahmin edildi.

Gelirin yüzde 49,7'si maaşlı ve üc-
retlilerin

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer 
hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir ön-
ceki yıla göre yüzde 15.9 artarak 16 bin 
515 liradan 19 bin 139 liraya yükselirken, 
toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 
fert gelirleri içerisinde en yüksek pay, bir 
önceki yıl ile değişim göstermeyerek yüz-
de 49,7 ile maaş ve ücretlilere ait oldu. 
İkinci sırayı 2015 yılına göre 1 puan ar-
tış ile müteşebbis gelirleri (yüzde 19,8), 
üçüncü sırayı ise 0.4 puan azalış ile (yüz-
de 19,6) sosyal transfer gelirleri aldı. Mü-
teşebbis gelirlerinin yüzde 74,7’sini tarım 
dışı gelirler, sosyal transferlerin ise yüzde 
91,8’ini emekli ve dul-yetim aylıkları oluş-
turdu.

5 kişiden biri yoksul

Eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert medyan 
gelirinin yüzde 50’si dik-
kate alınarak belirlenen 
yoksulluk sınırına göre, 
yoksulluk oranı bir önceki 
yıla göre 0.4 puanlık dü-
şüş ile yüzde 14,3 olarak 
gerçekleşti. Medyan geli-
rin yüzde 60'ı dikkate alı-
narak belirlenen yoksulluk 
sınırına göre ise yoksulluk 
oranı bir önceki yıla göre 
0.7 puan azalarak yüzde 
21,2 oldu.

Hanehalkı tiplerine 
göre eşdeğer hanehalkı 
kullanılabilir fert medyan 
gelirinin yüzde 50’si dik-
kate alınarak hesapla-
nan yoksulluk oranlarına 
bakıldığında; tek kişilik 
hanehalklarının yoksul-
luk oranının bir önceki 
yıla göre 0.8 puan artışla 
yüzde 8,9, bağımlı çocu-
ğu olmayan hanehalkla-
rının yoksulluk oranının 
0.8 puan düşüşle yüzde 

4, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının 
yoksulluk oranının ise 0.2 puan düşüşle 
yüzde 17,9 olduğu görüldü.

En yoksulu okuryazar olmayanlar

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert 
medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate 
alınarak hesaplanan yoksulluk oranına 
göre; okur-yazar olmayanların yüzde 
26.2’si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 
24.1’i yoksul iken, bu oran lise altı eği-
timlilerde yüzde 12.5, lise ve dengi okul 
mezunlarında ise yüzde 6.2 oldu. Yükse-
köğretim mezunları ise yüzde 1.7 ile en 
düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup 
oldu.

Halk konutunda üşüyor

Nüfusun yüzde 42,2’si konutunda 
izolasyondan dolayı ısınma sorunu ya-
şarken, yüzde 38.1’i sızdıran çatı, nemli 
duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve 
yüzde 24.5'i trafik veya endüstrinin neden 
olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya di-
ğer çevresel sorunlar yaşadı. Nüfusun, 
yüzde 68’i konut alımı ve konut masraf-
ları dışında taksit ödemeleri veya borç-
ları olduğunu yüzde 65,4’ü yıpranmış ve 
eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını 
ekonomik nedenlerle karşılayamadığını 
ve yüzde 17,4'ü konut masraflarının ha-
nelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

Maddi yoksunluk oranı yükseldi

Araştırmada finansal sıkıntıda olma 
durumunu ifade eden maddi yoksunluk 
tanımının çamaşır makinesi, renkli tele-
vizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile 
beklenmedik harcamalar, evden uzakta 
bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç 
ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık 
içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının 
ekonomik olarak karşılanamama durumu 
ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıt-
tığı belirtildi. Buna göre sıralanan dokuz 
maddenin en az dördünü karşılayama-
yanların oranı olarak tanımlanan ciddi 
maddi yoksunluk oranı 2015 yılında yüz-
de 30.3 iken 2016 yılında 2.6 puanlık ar-
tışla yüzde 32.9’a yükseldi.

Zengin-yoksul uçurumu büyüyor
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Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan, ILO toplan-
tısında işçilere “Sendikalaşmaktan korkmayın” 
diye seslenen Başbakan Binali Yıldırım’a açık 
mektup

Sayın Başbakan,

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 
İstanbul’da 10. Avrupa Bölge Toplantısı açılışında 
yaptığınız konuşmada, örgütlenmeyi önemsediği-
nizi belirterek işçilere “sendikalaşmaktan korkma-
yalım” diye seslendiniz. Bu çağrınızı önemsiyoruz 
ancak ülkemizde patronların fabrikalarda hukuku 
hiçe sayan uygulamalarına karşı hükümetinizin 
işçilerden yana tavır aldığına ne yazık ki şahit ola-
mıyoruz. 

Korkmadan, en temel hakları olan sendika-
laşma haklarını kullanan yüzlerce üyemiz her yıl 
işten çıkartılıyor.  Örgütlendiğimiz her işyerinde 
işten atma, istifaya zorlama, işçilerin özgür ira-
desini yok sayarak başka sendikalara üye olmaya 
zorlama rutin uygulama haline gelmiş durumda. 

İşverenler bu konuda durmaksızın suç işliyor.

İşte size suç rakamları: 2016 başından bu yana 
çeşitli fabrikalarda çalışan ve toplu iş sözleşmesi 
hakkı için sendikamıza üye olan işçilerden en az 
868’i işten atıldı. Çok daha fazlası işten atılma teh-
didi ile sendikadan istifaya zorlandı. 

Ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ne yasa-
lar, ne de uluslararası sözleşmeler… İşçinin sen-
dikalaşma hakkı söz konusu olduğunda hiçbiri 
işlemiyor, işverenler tarafından yok sayılıyor. Sen-
dikal faaliyetlerin engellenmesi cezai yaptırıma 
bağlanmış olmasına rağmen yasalar işletilmiyor. 
Sendikalaşmanın engellemesine dönük yaptırım-
lar nedense devreye sokulmuyor.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla grevleri yasakla-
nan, yasal grevlerini sürdüren üyeleri kolluk güç-
lerinin saldırısına uğrayan, demokratik eylemleri, 
basın açıklamaları engellenen bir sendika olarak 
ILO toplantısında yaptığınız konuşmanın gereğini 
yerine getirmenizi bekliyoruz.

 

 

91 ITUC üyesinin 88’i boykot etti. 
DİSK, İLO İstanbul toplantısı hakkında “Demokrasinin olmadığı bir ülkede, işçilerin 

olmadığı çalışma toplantısında yokuz!”  açıklaması yaptı..  Türkiye’den sadece yandaş 
konfederasyonlar katıldı. Toplantının açılışında  başbakanın yaptığı konuşma büyük tepki 
gördü.. 

Sendikamız da konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı...

ILO’da büyük işçi boykotu

İşçi ve memurların çoğunun 
cayma hakkını kullandığı Bi-
reysel Emeklilik Sistemi’nde, 
çalışanların her 2 yılda bir oto-
matik olarak sisteme yeniden 
dahil edilmeleri planlanıyor. 
Türkiye Sigorta Birliği Başkan 
Yardımcısı Mehmet Uğur Erkan 
da “BES’ten kaçış yok, yapma-
dan olmaz” dedi.  Har vurup 
harman savurdular.. Şimdi para 
toplama derdine düştüler.

AKP hükümetinin zorunlu BES ısrarı
Ekşi sözlük’ten BES yorumları:Emekçilerin cebine göz diktiler.
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Küresel Sanayi İşçileri Sendikası Avrupa 
Genel Sekreteri Luc Triangle, Türkiye’de 
yaşanan hak ihlallerinin Avrupa’da başka 
bir ülkede yaşanmadığını söyledi.

“Türkiye’deki işçilerin durumuna dair ciddi kaygıla-
rımız var. Bunlardan biri sendikal haklar biri işçi hakları. 
Türkiye’de sadece sendikaya üye oldu diye çalışanlar işten 
çıkarılıyor. Bir sendikaya üye olmak toplu sözleşme yap-
mak temel ve uluslararası bir haktır. Ancak bu Türkiye’de 
çok uzun zamandan beridir ihlal ediliyor.

 Türkiye’de çoğu şirket bu hakları görmezden geliyor. 
Türkiye’deki sendikal mevzuat ve hükümet de işçileri ko-
rumak için hiçbir şey yapmıyor. Şirketler rahatlıkla sadece 
işçiler sendikaya üye oldukları işten çıkartabiliyorlar.

Türkiye’de işçilerin sendika tercihine hükümetten ve 
şirketlerden ciddi baskı var. Hükümet ve patronlar işçiler 
sendika tercihinde bulunurken bunun dışında kalmalı. Ama 
Türkiye’de pek çok örnek var ki hükümet ve işveren işçi-
leri belli bir sendikaya üye olmaya zorluyor. Biz hükümete 
diyoruz ki çalışma yaşamı ve sendikal mevzuatı değiştir. 
Mevzuatın özü çalışanları ve halkı korumak olmalıdır. Şir-
ketlerin patronların korunmaya ihtiyacı yoktur. Ama Maa-
lesef Türkiye’de çalışma yaşamına sahip saygılı bir mev-
zuat yok.

... Darbe girişiminden bu yana son bir yıldır Erdoğan 
hükümetinin nasıl bir yol izleyeceğini öngöremiyoruz. Çok 
farklı kesimler baskı altına alınıyor. Basına çok ciddi baskı-
lar var. Muhalif kesimlere baskılar artıyor. Bizim kafamız-
daki soru sıranın ne zaman sendikalara geleceği yönünde. 
Sendikalara gelecek bir baskının da engellenmesini istiyo-
ruz. 

Şu anda sendikalara baskının da bazı somut örnekleri 
var. Kamu sektöründe ciddi işten çıkarmalar oldu. Gelecek-
te muhalif olan sendikalara daha fazla baskının olabileceği 
endişesiyle IndustriALL olarak daha fazla destek sunmaya 
çalışıyoruz.

15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Biz bunu sert 
dille kınadık. Ama şimdi de darbenin başka bir hali yaşa-
nıyor. Bir kişi tüm kontrolü elinde bulundurmak istiyor. 
Geçen yıldan bu yana gelen baskıların özellikle muhalif 
sendikaların ve üyelerimize de sirayet edeceğini baskıların 
onlara da geleceğini bekliyoruz ki bu en önemli kaygıları-
mızdan biri.

Türkiye uzun yıllardır Avrupa’nın bir parçası. Türki-
ye’deki hayatın gelişimi de her zaman Avrupa yönündedir. 
Türkiye’deki temel hakların düşünce, konuşma özgürlüğü, 
toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü için de birlikte 
hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye her zaman geleceğini 

Avrupa’da gören bir ülkeydi. Ama şimdi maalesef bu geç-
mişin tehlike altında olduğunu görüyoruz. Geçmişte alınan 
bazı yollardan geriye dönülmeye başlandı. En temel haklar 
bile tartışma konusu oldu.

Avrupa’daki sendikalar Türkiye’de yaşananlara çok 
ilgi gösteriyorlar. Burada yaşananlarla ilgili emekçilere da-
yanışmalarını gösteriyorlar. Bizim için Türkiye’nin özgür 
olması oldukça önemli. Maalesef geçen yıldan bu yanan 
yaşananlar Türkiye’nin özgür toplum olma idealini geriye 
götürüyor. Biz Türkiye hükümetinden yetkililerle bakanlar-
la çeşitli kereler ileşitime geçtik. Fikir hürriyetine, konuşma 
özgürlüğüne sendikal haklara saygı göstermelerini istedik. 
Avrupalı sendikalar olarak Türkiye’de yaşananlar bizim ana 
gündemlerimizden biri. 

Biz başından bu yana Türkiye’nin AB üyeliğini destek-
ledik. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den beklentilerinin 
yanında bizim de işçilerle ilgili kırmızı çizgilerimiz var. 
Biz Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye işçi haklarına saygı 
göstermesi yönünde de baskı yapmasını istiyorduk. Bizim 
kırmızı çizgimiz milyonlarca işçinin sendika seçme hakla-
rını çalışma haklarını örgütlenme haklarına saygı gösterme-
siydi. 

Sendikal haklar ve örgütlenme hakkı demokrasinin 
temel bir öğesidir. Bir toplumda demokrasi olmasını isti-
yorsanız bunun en temel yeri işyerlerinde demokrasinin ku-
rulmasıdır. Bunun için sendikaların faaliyetlerini özgürce 
yürütmeleri gerekiyor.

IndustriAll Avrupa Türkiye’deki örgütlenme özgürlüğü 
konusundaki hak ihlalleri ve grev yasaklamaları konusunda 
derin kaygı duymaktadır. 

Türkiye, ILO’nun 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerini imza-
lamış olmasına rağmen, uzun yıllardır bu iki anlaşmayı hem 
yasal mevzuatı ile hem de pratik uygulamaları ile ihlal et-
mektedir. Şu anda mevcut OHAL ile, bu ihlaller daha siste-
matik ve hatta daha sert bir hal aldı. Son dönemde, sendika 
liderlerinin tutuklanmaları, işçi eylemlerine polis müdaha-
lesi ve grevlere sistematik olarak yasaklama ile ilgili daha 
fazla haber duyar olduk. 

Bu durum aynı zamanda, işverenleri de bu OHAL dö-
neminde işçilerin haklarına saldırma konusunda cesaretlen-
diriyor. Şu anda, üyelerimize yönelik bu saldırılara karşı 
süren direnişler var; Öziplik İş üyesi Beks Çorap işçileri 
ve AKG Termoteknik ve Diam Vitrin’de Birleşik Metal İş 
üyesi işçiler bu saldırılara karşı direniyorlar. Grev hakkının 
bir suiistimal aracı olduğu yönündeki iddiaları reddediyo-
ruz.

Sendikalar demokrasinin temel bileşenidir. Türkiyede 
demokrasinin kısıtlanması aslında sendikaların da faaliye-
tinin kısıtlanması anlamına geliyor. Biz bu nedenle sendi-

kalara baskıyı beklememeliyiz. Bunu 
öngörüp buna karşı önlem almalıyız ve 
mücadele geliştirmeliyiz. Bu tarz baskı-
cı ortamların arttığı dönemlerde muha-
lif sendikalar daha fazla sorgulanacak 
baskılar daha fazla artacak. 

Biz bu tarz örnekleri başka ülkeler-
de gördük. Şu anda Türkiye’de mevcut 
hükümeti destekleyen sendikalar da 
vardır, ona muhalefet edenler de. An-
cak bir noktada baskılar böyle devam 
ederse öyle bir noktaya gelinecektir ki 
mevcut muhalif sendikalara daha fazla 
baskı olacaktır. 

Bizim de daha fazla sesimizi çıkar-

mamız gerekiyor ki bu olmadan bunu engelleyebilelim. 
Baskılara karşı sendikaların kendi aralarında bir koalis-
yon kurmaları gerekiyor. Muhalif kesimlerle daha fazla 
bir araya gelip seslerini daha fazla duyurmaları gerekiyor. 
Türkiye’de olup bitenlerle karşı durmak için daha fazla 
işbirliği ve koalisyon şart. Aynı zamanda bizim de Türki-
ye’deki işçiler için daha fazla uluslarası dayanışmaya git-
memiz gerekiyor. 

Türkiye’de işçilerin hakları korunmazsa biz Avrupa’da 
da işçilerin haklarını koruyamayız. Biz buna izin verirsek 
gelecekte Avrupa’daki işçilerin de haklarının da saldırıya 
uğramasına izin vermiş oluruz.

Şu anda Avrupa bölgesinde Türkiye’den daha kötü-
sü yok. Avrupa’nın temel politikası insan haklarına say-
gıdır. Örgütlenme özgürlüğü temel bir haktır. Elbette ki 
Avrupa’nın her ülkesinde bir işveren tekil olarak işçi hak-
kını ihlal edebilir. Ama temel mesele bunu ihlal ettiğinde 
hükümetin ne yaptığıdır. Ama Türkiye’de böyle yüksek 
oranda yaşanan hak ihlali Avrupa’nın başka bir ülkesinde 
yaşanmıyor.

Türkiye’de normal işleyen bir parlamenter düzen de-
mokrasi olsaydı derdik ki mevcut mevzuat sendikal hakları 
korumuyor, bir sonraki seçim döneminde değiştirilir. Bunu 
koruyacak yeni bir parti gelir derdik. Ama Türkiye’deki 
duruma baktığımızda maalesef insanlar dışarı çıkıp eylem 
yapıp bir şeyleri değiştirecekmiş gibi görünmüyor. Çünkü 
demokrasinin temel işleyişleri de tehlike altında. Avrupa’da 
şu anda Türkiye’den bahsetiğimizde Avrupa kamuoyunda 
herkes başkanlık seçimi, referandum diyor ölüm cezasını 
tartışıyor. AB üyeliğini tartışıyor Kıbrıs’ı tartışıyor. 

Ama biz farklı bir boyutta Türkiye’de yaşananları Avru-
pa kamuoyuna alatmaya çalışıyoruz. O da işçilerin çalışma 
koşulları. 

İşçilerin en temel haklarını kullanıp bir sendikaya üye 
olduklarında işten atılıyorlar. Hükümetler tabii ki işverenle-
rin yaptıkları her şeyden sorumlu değiller ama hükümetler 
işverenler bir kuralsızlık yaptıklarında onları cezalandır-
makla sorumlular. Eğer hükümet sırf işçi sendikaya üye 
olduğu için işten atılıyor ve işvereni cezalandırmıyorsa bu-
rada asıl suçlu hükümet oluyor. Hayati nokta bu. İşverenler 
tamamıyla kendini dokunulmaz hissediyor. Bu da tüm sis-
temin zayıf noktası. 

Umarım Türkiye’deki mahkemeler en azından işçi hak-
ları konusunda bağımsız çalışmaya devam edebilirler. Ama 
işverenler de şunu görebilmemeler ki Türkiye istedikleri 
şeyi yapabilecekleri bir özgürlük cenneti değil.

Küresel Sanayi İşçileri Sendikaları endişeli: 

Hak gaspında en kötü ülke...
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Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Mer-
kezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat 
Pahalılığı Eylül 2017 Dönem Raporu’nun sonuçlarına 
göre asgari ücret geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7.9 artış göstererek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 
dâhil 1404 TL seviyesinde buna karşın eylül ayı enflasyon 
oranı resmi olarak yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. Asgari 
ücret geçtiğimiz yılın aynı ayına göre enflasyon karşısın-
da alım gücünü yüzde 3 seviyesinde kaybetti. Aylık alım 
gücü kaybı ortalaması yılın ilk 9 ayı için yüzde 2.6 olarak 
gerçekleşti.

Asgari ücretli ürün grupları esas alındığında bir yıl ön-
cesinin aynı ayına göre alım gücünü ette yüzde 6.4, ilaçta 
yüzde 4.5, temel hastane hizmetlerinde yüzde 2.5, sebze-
de yüzde 3.4, katı ve sıvı yağlarda yüzde 5, gerçek kirada 
yüzde 1.1, ekmek ve tahıllarda yüzde 1.4, süt, peynir ve 
yumurtada yüzde 5.3 kaybetti. 

Asgari ücretli okullar açılırken okul ile ilgili ürünlerde 
de alım gücü kaybı yaşadı. Kırtasiye ve çizim malzeme-
leri grubunda alım gücü kaybı yüzde 13.4’ü bulurken, söz 
konusu kayıp kitaplarda yüzde 1.1 oldu.

Havayolu taşımacılığındaki fiyat artışlarında alım 
gücü kaybı yüzde 7.4, deniz ulaşımında yüzde 6.9 oldu. 
Toplamda asgari ücretli enflasyon hesaplamasına dahil 
edilen ürünlerin yüzde 70’i için alım gücü kaybı yaşadı. 4 
kodlu alt sınıf kapsamındaki gruplarda ise bu oran yüzde 
80’e ulaştı.

Asgari ücretlilerde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
alım gücü kaybı ise bölgelere göre yüzde 2.2 ila yüzde 
4.4 oranında değişiklik gösterdi. Asgari ücretlinin en çok 
alım gücü kaybı yaşadığı bölge geçtiğimiz ay olduğu gibi 
yüzde 4.4 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölge-
si olurken onu yüzde 4,3’lük kayıp ile TR81 (Zonguldak, 
Karabük, Bartın) bölgesi izledi. Manisa, Afyonkarahisar, 
Kütahya, Uşak illerini kapsayan TR33 bölgesinde ise as-
gari ücretlilerin yaşadığı alım gücü kaybı ise yüzde 2.2 
olarak gerçekleşti.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıl aralık ayında 2017 yılı 
için tek bir ücret artışı yapılmıştı. Ancak asgari ücretli 
yüksek enflasyon oranları karşısında her ay bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre alım gücü kaybı yaşamaya devam 
etti. Eğer asgari ücrete yansıyan yüzde 2.6’lık kayıp ücret-
lere yansıtılmış olsaydı asgari ücretlinin 9 ayda eline 438 
TL daha fazla geçecekti. 

Enflasyon hesaplaması yoksullaşmayı gizledi
BİSAM, TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve 

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre 
Endeks Sonuçlarını kullanarak farklı gelir grupları için 
enflasyon hesaplaması yapıyor. 

Bu hesaplamaya göre enflasyon çeşitli gelir ve tüketim 
grupları için farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;

1) Eylül 2003-Eylül 2017 dönemleri arasında genel 
TÜFE yüzde 212 artış gösterirken bu oran düzenli ücret-
lilerde yüzde 232, 

2) Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 246, 
3) Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 238,
4) Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminde yüzde 

242 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon 
yüzde 227 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon hesap-
laması yoksulu daha da yoksullaştırdı.

BİSAM tarafından Eylül 2003-Eylül 2017 dönemle-
rine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Giz-
li yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir 
gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynakla-
nan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya 
koyuyor.

Buna göre son 14 yıllık dönemde (Eylül 2003-Eylül 
2017) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, 
işteki duruma göre yüzde 11 ile “Yevmiyeliler”, mesle-
ğe göre yüzde 9.6 ile “Nitelik gerektirmeyen işlerde çalı-
şanlar”, temel gelir kaynağına göre yüzde 10.8 ile “Diğer 
Transferlerle Geçinenler” oldu. Enflasyon nedeniyle yaşa-
nan gizli yoksullaşma, en yoksul yüzde 20 için yüzde 9.6 
seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 
için gizli yoksullaşma yüzde 5 oldu. 

Ayrıca TÜİK tarafından yüzde 11.2 olarak açıklanan 
yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış pek çok gelir gru-
bu için yüzde 12’ye yaklaştı. Yıllık TÜFE kendi hesabına 
çalışanlar için yüzde 11.8, profesyonel meslek grupları 
için yüzde 11.8 olarak gerçekleşti. Yüksek gelir grupları 
için enflasyon TÜFE sepetinde ağırlığı sigaradan sonra 
en fazla olan otomobil fiyatlarındaki artış ve diğer lüks 
tüketim mallarındaki artışlar nedeni ile fazla çıktı. TÜFE 
hesaplamasındaki ağırlıklara göre enflasyon, otomobil 
fiyatlarındaki hareketlere dolmuş fiyatlarındakine göre 
4, belediye otobüsündekilere göre 16, metro ücretindeki 
fiyatlara göre 1358 kat daha fazla duyarlı. Benzinli oto-

mobil fiyatları geçen 
yılın aynı ayına göre 
benzinli otomobiller-
de yüzde 25, köprü 
geçiş ücretlerinde 
yüzde 47 artış ger-
çekleşti.   

Enflasyon toplu-
mun her kesimini yaptıkları harcamalara göre farklı ola-
rak yansıyor. Örneğin gıda fiyatlarındaki artış dar gelirliyi 
daha fazla etkiliyor. Nitekim farklı gelir gruplarına ve sta-
tüye sahip olan kesimler, fiyat atışlarını farklı düzeylerde 
hissediyor. Tüm gelir grupları için tek bir Tüketici Fiyat 
Endeksi açıklanıyor. Bunun bir sonucu olarak yaşadığı-
mız enflasyon resmi enflasyon ile uyumsuzluk gösteriyor. 

Sonuç
Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gü-

cüne etki eden bir role sahip. Kişinin kendi yaptığı har-
cama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi 
Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yan-
sımayan bir yoksulluğa neden olmaktadır. Aynı zamanda 
sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan yöntem, sonuç-
ların güvenilirliği açısından soru işaretlerine neden ol-
maktadır. Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli olan 
kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak 
azalması enflasyon verileri üzerinden yaşanan tartışma-
ları artırmaktadır. Ayrıca yüksek enflasyonlu günlere geri 
dönüş yaşandığı bu dönemde ücret kayıpları derhal gide-
rilmelidir. Bu nedenle;

1) Ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak 
ayrı bir endeks oluşturulmalıdır.

2) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı 
halde, yüksek değer taşıdığı için enflasyonu önemi oranda 
etkileyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçi-
rilmeli, teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli 
olarak gerileyen ürünler, sepetten çıkartılmalıdır. 

3) Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık se-
pet değişiminden vaz geçilmeli. Sepetteki değişiklikler 
3’er yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmelidir. 

4) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek 
örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.

5) Hükümetin TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek 
yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak durulmalıdır.

6) Enflasyon hesaplamasında araştırma kapsamında 
belirtilen unsurlardan kaynaklı olarak yaşanan gelir ka-
yıpları giderilmelidir.

7) Asgari ücrete yapılan artışın enflasyon verilerinin 
gerisinde kaldığı görülmektedir. Yıl sonu tahminleri de bu 
durumun süreceğini göstermektedir. Bu nedenle yaşanan 
kayıplar derhal giderilmelidir. 

Enflasyon herkesi vurdu!

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu (EYLÜL 2017)

 

 

 

• Asgari Ücrette Reel Kayıp Yüzde 3 Seviyesinde 
Gerçekleşti

• Asgari Ücretli Alım Gücünü En Çok Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis Bölgesinde Kaybetti

• Asgari Ücretli Enflasyon Hesaplamasına Dahil 
Edilen Ürünlerin Yüzde 70’İ İçin Alım Gücü Kaybı 
Yaşadı

• Gizli Yoksullaşma Yevmiyelilerde Yüzde 11 Oldu

Tablo- Bölgelere göre asgari ücretlinin alım gücü kaybı 
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TÜİK’in Temmuz 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü 
Araştırması sonuçları ile aynı döneme ilişkin SGK ve 
İŞKUR verileri birlikte değerlendirildiğinde, işsizlikte 
düşüş yaşanmadığını ve “istihdam seferberliği” iddiaları-
nın kâğıt üzerinde kaldığını gösteriyor. İstihdam artışı asıl 
olarak çırak, stajyer ve kursiyerler üzerinden sağlanıyor.

n TÜİK verilerine göre dar tanımlı ve mevsimsel et-
kilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak ger-
çekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 
3 milyon 558’e yükseldi.

n TÜİK’e göre istihdamda son bir yılda 1 milyon 122 
bin kişilik bir artış yaşandı ancak bu artışın büyük bölümü 
stajyer, çırak ve kursiyerlerden oluşmaktadır. TÜİK ista-
tistikleri istihdamda yaşanan artışın gerçek nedenlerini 
ortaya koymamaktadır.

n SGK verilerine bakıldığında istihdamda yaşanan ar-
tışın gerçek yüzü ortaya çıkmaktadır.

n SGK verilerine göre çırak, stajyer ve kursiyer sayı-
sında son bir yılda (Haziran 2016-Haziran 2017) 1 milyon 
304 bin artarken, zorunlu sigortalı sayısında (4/a) ise 265 
bin kişilik azalma yaşandı.

n İstihdam teşviklerini izleyebileceğimiz İŞKUR ve-
rilerine göre 2017 Ocak-Eylül döneminde İŞKUR tara-
fından işe yerleştirilenlerin sayısı 792 bin oldu. Bu sayı 
geçen yılın aynı dönemine göre 222 bin kişi artış gösterdi. 
İŞKUR’un işe yerleştirme oranı (performansı ise) düştü.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvence-
li artış sağlanması için önerilerimiz:

n İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer ve kursi-
yerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygula-
masına son verilmelidir.

n “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışma-
sı” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kay-
bı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan 
yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

n Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herke-
se en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

n İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değer-
dir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve gü-
vencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli 
istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu 
girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde ye-
niden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapa-
tılmalıdır.

n Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm 
taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri 
kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

n Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yara-
şır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli 
işler sağlanmalıdır.

n Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmelidir.

n Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence 
altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin 
sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

n Toplum yararına çalışma programları kapsamında 
çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

n İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına 
son verilmelidir

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

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN

Asgari Ücret 
1 Ocak 2017’de itibaren

Brüt:  1.777,50 TL. 
Net:       1.270,75 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2017’de itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:    1.777,50 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı:     13.331,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
01.07.2017 tarihinden itibaren            4.732,48 TL.

Gelir Vergi Oranları
2017 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

13.000 TL’ye kadar   % 15

30.000 TL’nin 
 13.000 TL’si için  1.950,  fazlası   % 20

110.000 TL’nin  
 30.000 TL’si için  5.350,  fazlası   % 27

110.000 TL’den fazlasının  
 110.000 TL’si için  26.950,  fazlası   % 35

Eylül 2017 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,65
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   7,29
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 11,20
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   9,98

Eylül 2017 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:    %    0,24
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    9,78
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  16,28
Oniki aylık ortalamalara göre: %  13,26

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2017

İstihdam artışı hayali: 

İşsizlik düşmüyor!
• Zorunlu sigortalı işçi sayısı 265 bin azaldı
• Çırak, stajyer ve kursiyer sayısı 1,3 milyon arttı
• Gerçek işsiz sayısı 6,1 milyon
• Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,7
• Kentlerde her dört gençten biri işsiz
• Genç kadın işsizliği 27,5

Türlerine Göre İşsizlik (Temmuz 2017)

Sigortalıların Dağılımındaki Değişim

Birleşik Metal İş  
Sınıf Araştırmaları  
Merkezi Eylül ayı 
Açlık ve  
Yoksulluk Sınırı 
Araştırması

Açlık Sınırı
 : 1617 TL
Yoksulluk Sınırı
 : 5114 TL
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Burak Kılıç (Surkuysan)

2010 yılında ben daha lise öğrencisi 
iken metal işçilerinin grevi ile tanışmıştım. 
Askerden geldikten sonra Sarkuysan’a gir-
dim. 2 yıllık işçiyim. Sendikalı bir işyerin-
de çalışmak insana güven veriyor. İşveren 
ve vekillerinin hitap şekli farklılaşıyor. 
Dili emir dili olmuyor. Verilen iş senin işin 
ise yaparsın değilse yapmazsın. Sendika-
nın olduğu yerde insanın insan olduğunu 
farkettirecek farklarımız var. Köle değil-
sin. Haklarının farkındasın. Genel olarak 
ülkemizde insana-emeğe saygı yok. Toplu 
sözleşmelerde aylık 1-2 saat işyerlerinde 
“temel sendikal eğitim” talep edilebilir 
mi? Bu dönem benim ilk toplu iş sözleşme 
sürecim. Taslağımızın arkasındayız. Zor 
geçeceğini düşünüyorum. OHAL koşulla-
rında grev nasıl olacak? Asıl mesele böyle 
bir aşamada; “Sendikamızın 2. Bir planı 
ne olacak? Ne yapmalıyız? Kıdeme göre 
zam istemek işçileri bölmez mi” vb. so-
rularım var. Genç işçinin daha çok paraya 
ihtiyacı var. Evlenecek, ev alacak vb. Bir 
diğer mesele ise çalışanların üzerinde çok 
vergi yükü var. Vergide adalet istiyoruz.

Deniz Atar (Bosal)

Bosal’a 2010’da girdim. İşyerine gir-
diğimde 2010-2012 toplu sözleşme süreci 
vardı. Bir Pazar gecesi o zamanki genel 
müdür fabrikaya tırları getirdi. Fişlerinden 
dahi çekmeden kablolar kesilerek apar to-
par makinalar çıkarılmak istendi. Pazartesi 
fabrikada büyük bir gerginlik vardı. 1 aylık 
işçiyim sözleşmeli çalışıyorum. Temsilci-
lerimiz bize hiçbir şeye karışmamızı söy-
lediler. İşveren sözleşme sürecinin greve 
doğru gideceğini öngörerek kendince ön-
lem alıyor. O günkü birliktelikten çok etki-
lendim. Gerçekten “iş, ekmek, emek” buy-
muş dedim. Ekmeğimize sahip çıkmamız 
gerektiğini ve sendikanın birlik, beraberlik 

olduğunu anladım. Yeni bir toplu sözleşme 
sürecine giriyoruz… Ülke de OHAL var. 
Herşey sıkıntılı. Daha önce greve ramak 
kala anlaşma sağlandı. Bölgemizde Cen-
giz Makine ile birlikte greve çıkan metal 
işçilerinin grevi ertelendi. Ertelendi deme-
yelim de yasaklandı daha doğru.  Biz Bo-
sal işçileri olarak birlik beraberlik içerisin-
deyiz ve sendikamıza güvenimiz tam ve 
toplu sözleşme taslağımızın arkasındayız.

Ümit Şahin (Çayırova Boru)

1,5 yıldır Çayırova Boru’da işçiyim… 
Daha önce toplu sözleşme süreci yaşama-
dım. Ama sendikamızın hazırlamış olduğu 
taslaktan haberim var. Temsilcimiz, gö-
rüşmeler ve taleplerimiz hakkında sürekli 
bizleri bilgilendiriyorlar. İlk kez sendikalı 
bir işyerinde çalışıyorum. Sendikanın ne 
olduğunu bilmiyordum. İçinde olmadığım 
için bazen televizyonlarda izliyordum. 
Genelde kargaşa, kavga görüntüleri gös-
teriliyordu. O dönem bambaşka yorumlar 
yapabiliyordum. Çayırova’da çalışmaya 
başladıktan sonra anladım ki işçilerin daha 
iyi koşullarda yaşamaları ve çalışmaları 
için ellerinden geleni yapan bir örgütmüş. 
Düşüncelerim tamamen değişti. Sendika-
nın ilk etkinliği olarak Genç İşçiler Ku-
rultay’ına geldim. Mutlu ve gururluyum. 
Temsilci ve yöneticilerimiz deneyimli 
onlara güveniyorum. Sözleşmeden tatmin 
edici bir sonuç çıkmaz ise; son çare olsa 
da greve hazırlıklı olmalıyız diye düşünü-
yorum.

Erkan Karabaş (Yücel Boru)

Yücel Boru’da 6 ay taşeron 6 ay da 
kadrolu işçi olarak çalışıyorum. Daha önce 
sendika deneyimim yok. Şu an 24 yaşında-
yım ve 14 yaşından itibaren çalışıyorum. 
Oldukça ağır çalışma koşullarında çalış-
tım. Kıyaslamam gerekirse sendikalı çalış-

mak çok avantajlı. Çünkü haklarımız var. 
Sadece dini bayramlarda izin veriliyordu 
ve yıllık izinlerimizden kesiliyordu. Bura-
da çalışırsan %100 mesai ücreti alabiliyo-
ruz. “Yakacak, erzak, bayram parası” vb. 
birçok sosyal hakkımız var. Bodrolarımız 
alamıyorduk. Maaşımızın bir miktarı el-
den, bir miktarı da asgari ücret üzerinden 
bankaya yatırılıyordu. Bu kadar zor koşul-
larında çalıştıktan sonra şimdi sendikalı 
çalışmaktan dolayı mutluyum. Ve tabii ki 
bu koşulların birden bire oluşmadığının 
farkındayım. Bir haksızlığa uğradığımızda 
arkamızda sendikamızın olduğunu biliyo-
ruz. Bu bana güven veriyor. İnsan olarak 
kendimi daha iyi ve değerli hissediyorum. 
Sendika demek, birlik, baraberliktir. 

Harun Soylu (Yücel Boru/Hatay)

Yücel Boru Hatay fabrikasında 5. Yı-
lımı doldurdum. Kısmetse bu 3. Sözleşme 
olacak. İlk işe girdiğim dönem sözleşme 
sürecine denk gelmişti. 2012 Eylül giriş-
liyim. O dönem benim gibi yeni işe giren 
işçiler lehine biraz iyileştirme olmuştu. 
2 aylık deneme süresinden hemen sonra 
sendikaya üye oldum. Temsilcilerimiz, 
sendika hakkında bilgi verdiler o zaman 
noter kanalıyla üye oluyorduk. Aslında 
Kurultay’da konuşma yapmak istedim 
ama biraz heyecan yapabiliyorum. Derler 
ya “En kötü sendika sendikasızlıktan iyi-
dir” Gerçekten doğrudur. Sendika, arkanda 
bir güç hissetmek demek… Bu sözleşme 
döneminde işçilerin beklentileri yüksek. 
Maaşlarımız enflasyon karşısında eriyor. 
Bir önceki sözleşme sürecinde grevi gör-
düm. Bildiğiniz üzere grevimiz yasaklan-
dı. Hatta benim için ilginç bir tesadüf oldu. 
28 Ocak’ta nişan yaptın, 29’unda greve 
çıktım. 2 günlük olsa da grev yaşamak 
güzeldi. Bu biz işçiler açısından büyük bir 
deneyim oldu. Haklarımız için birlikte ha-
reket etmek ve gücümüze güven sağladı. 
Biz sendikamızın hazırlamış olduğu tasla-
ğın arkasındayız. 

Yaşar Yaman (Makina Takım)

2007 ‘den beri Makine Takım’da çalı-
şıyorum. 3 yıl aynı işyerinde öğrenci iken 
staj yaptım. Sendika ile tanışmam temsilci-
lerimiz araçılığıyla o dönem başladı. Aynı 
tezgahlarda birlikte çalıştık… O dönem 
Cuma günleri yapılan yürüyüşler olurdu. 
Geçen dönem bizim için asıl sorun söz-
leşmenin 3 yıllık olarak imzalanması oldu. 

Bu sözleşme döneminde benim beklentim 
İş Değerlendirme Sisteminin uygulandığı 
işyerleri için de iş gruplarına göre kademe-
li oranda artış sağlanması… Ve gece çalış-
manın zorluğu insan bünyesinde yarattığı 
tahribat bilimsel olarak ispatlanmıştır bu 
gözönüne alınarak gece zammının artırıl-
masını istiyorum. Olmazsa olmazımız ise 
3 yıllık değil 2 yıllık olsun istiyorum. Bazı 
zam dönemlerinde alınan zammın vergi 
dilimlerinin değişmesi nedeniyle vergi 
olarak kesilmesi nedeniyle yüzde 15’i aşan 
gelir vergisi ödemeleri işveren tarafından 
üstlenilsin istiyorum. Benim için sendika 
bir güvence destektir. Sorunlarımızı bire-
bir temsilci ve yöneticilerimize iletiyoruz. 
Sendikamızda demokrasinin işletildiğini 
görüyorum. 

Ramazan Çalkaya (Başöz)

7 yıldır Başöz Enerji’de çalışıyorum. 
Bu yıl 3. Dönem toplu sözleşme sürecine 
hazırlanıyoruz. Burası benim ilk kez sen-
dikalı çalıştığım bir işyeri. Daha önce 5 
yıla yakın bir matbaada çalıştım. Sendika-
nın S’ne tahammül edemeyen bir işvere-
nimiz vardı. Her gün zorunlu mesai vardı, 
pazar ve bayram tatilimiz yoktu. 6 ayda 
bir zam vardı ama işverenin keyfine kal-
mıştı. Haklarımızın gaspedilmesine ve bu 
ağır çalışma koşullarına dayanamadığım 
için kıdem tazminatımı kendi isteğim ile 
ayrıldığım için alamadan ayrıldım. Başöz 
Enerji’yi sendika, DİSK var diye tercih et-
tim. İlk staj gördüğüm yerde sarı sendika 
vardı. Orada derebeylik sistemi vardı ama 
bizim sendikamız bir başka… Bu dönem 
en önemli madde sözleşme yürürlülük sü-
resinin 2 yıl olması. İkincisi ise makasın 
birbirine çok yaklaştığından dolayı kıdem 
zammı… Morallerimiz iyi sonuna kadar 
gitmeye düşünüyor arkadaşlarımız. Grev-
se grev diyorlar. 

Metal işçisi diyor ki:
Gazetemizin bu sayısında bu kez genç üye-

lerimize mikrofun uzattık. Önümüzdeki dönem 
MESS grup toplu iş sözleşme sürecinden bek-
lenti ve talepleri, mücadele sürecindeki dene-
yimlerini sorduk… Görüş ve önerilerini aldık…

Söz Üyelerimizde…
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Batı Avrupa’da ücretlerde 
duraklama

Almanya’dan WSI 
Araştırma Enstitüsünün 
yaptığı bir araştırmaya 
göre, Avrupa’da son bir-
kaç yılda artan büyümeye 
rağmen reel ücretlerde sa-
dece yüzde 0.4’lük bir ar-
tış gerçekleşti. Avusturya, 
Yunanistan, Portekiz ve 
Fransa gibi ülkelerde ise, ücretlerde neredeyse hiç artış 
olmazken, 7 ülkede ise (Kıbrıs, İspanya, İtalya, İspanya, 
Finlandiya, Belçika ve İngiltere) reel ücretler düşmüş du-
rumda. Raporda aynı zamanda, iktisadi talebin arttırılması 
için, ücretlerin arttırılması çağrısının artık Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Merkez Bankası gibi neo-liberal kurum-
lar tarafından bile dile getirilir hale geldiğine değiniliyor. 

Batı Avrupa’da ücretlerde duraklama hatta gerileme 
yaşanırken, 10 Doğu Avrupa ülkesinde ise ücretlerde cid-
di bir artış yaşanıyor, bunun sonucunda ise ucuz işgücüne 
dayalı bir ekonomi modeli sürdüren bu ülkelerde işsizli-
ğin artması korkusunu dile getirenlerin yanlış olduğunu 
gösteren bir başka araştırma ise, ekonomi kanalı Bloom-
berg tarafından yayınlandı. Buna göre, 2016’da Avrupa 
Birliğinin Doğu Avrupa’da yer alan 10 üye ülkesinin orta-
lama işçi maliyeti, Almanya’nın dörtte biri düzeyindeydi 
ancak verimlilik ise Almanya’nın üçte ikisi düzeyindeydi. 
Dolayısıyla bu ülkelerdeki verimlilik artışı göz önünde 
bulundurulduğunda, ücret artışları fazla değil aksine, az 
bile olduğu belirtiliyor. 

Çek Cumhuriyetinde Skoda 
Sendikaları çift haneli ücret 
zammı talep ediyor

Çek Cumhu-
riyetinin en bü-
yük ihracatçısı 
olan ve özelleştir-
me sonrası Volk-
swagen Grubuna 
bağlanan Skoda 
Otomotiv’de örgüt-
lü sendikalar, yap-
tıkları açıklamada, 
başlayan toplu sözleşme sürecinde çift haneli bir zam ora-
nı beklediklerini belirttiler. 

Çoğu ücret grubunda işçilerin aylık ortalama brüt üc-
retlerinin 40 000 CZK (yaklaşık 6670 TL)  yani asgari 
ücretin sadece yüzde 25 fazlasına denk geldiğine değinen 
sendika, üyelerinin geçen sene Slovakya’daki Volkswagen 
Grubuna bağlı bir fabrikada 6 gün süren grevin ardından 
yüzde 14 zam alan işçilerin mücadelesinden dersler edin-
diklerini ve gerekirse kendilerinin de greve gitmeye hazır 
olduğunu belirtti. Geçen sene Skoda Otomotiv, 1 127 000 
araç satışıyla, rekor seviyeye ulaştı ve 2015’e göre üreti-
mini yüzde 6,7 arttırdı. Karları ise üçte bir oranında arttı. 

Tata Çelik ve ThyssenKrupp 
birleşmesine karşı eylemler

Hindistan sermayeli Tata Çelik’in, dünyanın en bü-
yük çelik üreticilerinden biri olan Almanya merkezli 

ThyssenKrupp’la birleşme anlaşması imzalamasının ar-
dından, Almanya’nın Bochum kentinde binlerce çelik iş-
çisi toplamda 4 000 işçinin  (toplam işgücünün yaklaşık 
yüzde 8’i) işinden olmasına neden olacak bu anlaşmayı 
protesto etmek amacıyla sokağa çıktılar. 

ThyssenKrupp, eylemlerin ardından yaptığı açıkla-
mada, işçi temsilcileriyle şirket yönetim kurulu üyele-
rinden oluşan ortak bir çalışma grubu kurulacağını ve 
birleşme planlamasının bu çalışma grubunda beraberce 
yapılacağını açıkladı. Tata Çelik ve ThyssenKrupp’un 
birleşmesi ile oluşacak şirket Avrupa’nın ikinci en büyük 
çelik üreticisi olacak. 

Almanya’da IG Metall sendikası 
toplu sözleşme taleplerini 
duyurdu

2018 yılı için 12 aylık olarak imzalanacak olan ve 
Almanya’nın tüm metal ve elektrik sanayinin tümünü 
kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili IG Metall 
sendikası taleplerini duyurdu. Buna göre 15 ay için yüzde 
6’lık bir zam talebi olacak, bu talep ülkedeki tüm bölgesel 
sözleşmelerde geçerli olacak.  

Ücret zammının yanı sıra, işçilerin herhangi bir özel 
neden göstermelerine gerek kalmaksızın, çalışma sürele-
rini 24 aylık bir süreç içinde haftalık 28 saat azaltmalarına 
imkan verilmesi de talep ediliyor.  

Tunus’da metal sendikaları 
sektör genelinde grev kararı aldı

Tunus FGME-UGTT sendikası, ülke genelinde örgüt-
lü oldukları tüm metal işkolu işyerlerinde, 24-26 Ekim 
2017 tarihleri arasında üç gün sürecek bir grev kararı aldı. 
Metal işveren sendikası ile 2016-2017 yılları için süren 
ücret zammı görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması 
üzerine alınan grev kararı, daha önce 26 Eylül’de yapılan 
başarılı bir günlük eylemin ardından geliyor. 

Brezilya Gerdau Çelik 
Fabrikasında 10 işçi yaşamını 
yitirdi

Latin Ameri-
ka’nın en büyük 
çelik üreticisi olan 
Gerdau’nun Bre-
zilya fabrikasında, 
8 Ekim tarihinde 
Alicleia de Aquino 

Silva adında bir işçi bacanın patlaması sonucu yaşamını 
yitirdi. Aynı fabrikada son bir yılda 10 işçi, iş kazalarında 
yaşamını yitirdi. 

Hindistan’da Tata Çelik 
işçilerine polis saldırısı

Hindistan’da Tata Çelik grubuna bağlı Tayo Rolls fab-
rikasının kapatılmasını protesto eden işçilere ve araların-
da çocuklarında olduğu ailelerine polis saldırısı sonucu 40 
işçi yaralandı. Eylemci işçilerin talepleri, birikmiş ücret-
lerin ödenmesi, isteyen işçilere Tata’nın diğer fabrikala-
rında iş sağlanması, aynı grubun diğer şirketlerinde birkaç 
yıl evvel uygulandığı gibi işçilere bir tazminat ödenmesi. 

Güney Afrika’da binlerce işçi 
yolsuzluğa karşı genel greve gitti

27 Eylül’de, binlerce işçi COSATU sendikasının çağ-
rısıyla Güney Afrika’nın 13 kentinde, yolsuzluğa ve şir-
ketlerin hükümeti ele geçirmesine karşı genel greve gitti. 

https://twitter.com/IndustriALL_GU

Üyesi oldu-
ğumuz  Küresel 
Sendika Indust-
riAll duyuruları-
nı,  sendikanın 
kurumsal  twitter 
hesabından ta-
kip edebilirsiniz.
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MADDE 1- YÖNETMELİĞİN AMACI:
İşbu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Ana-

tüzüğü ve Genel Kurul kararları ile kabul edilen amaç, ilke 
ve çalışma yöntemi doğrultusunda faaliyet gösterecek iş-
yeri sendika temsilcilerinin sayı, nitelik, görev, yetki ve 
sorumluluklarıyla seçim işlemlerinin belirlenmesi ve bu 
yönden sendikanın tüm şubelerinde uygulama birliğinin 
sağlanmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- TEMSİLCİ SAYISI:
6356 sayılı Yasa’nın 27. maddesi uyarınca, işyeri sendi-

ka temsilci sayısı 
• Elliye kadar işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci,
• Ellibir-yüz işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, bir 

temsilci,
• Yüzbir-beşyüz işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, 

iki temsilci,
• Beşyüzbir-bin işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, 

üç temsilci,
• Binbir-ikibin işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, 

beş temsilci ve
• İkibinden fazla işçi çalıştıran yerlerde bir baştemsilci, 

yedi temsilci’dir.

MADDE 3- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Sendika temsilcileri işyerinde sendika adına hareket 

ederler. 
İşyerinde sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geç-

mesi için çaba harcarlar. Çalışmalarında mevzuat, anatüzük 
ve yönetmelikler ile yetkili organların kararlarını dikkate 
alırlar.

Sendika temsilcileri, 
a) İşçilerin talep ve ihtiyaçlarını tespit eder, çözümlen-

mesi için çaba harcar.
b) İşyerinde mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümle-

rinin uygulanması, işçilerin hak ve çıkarlarının korunması, 
çalışma barışının oluşturulup sürdürülmesi için çaba gös-
terir.

c) Sendikal politikaların saptanması ve belirlenen poli-
tikaların yaşama geçirilmesini işyerindeki üyelerin aktif ka-
tılımı ile işyerinde yapılacak çalışmaların yararlı ve amaca 
uygun olarak gerçekleşmesini ve iletişimin hızlı ve sağlıklı 
yapılmasını sağlar.

d) Şube Yönetim Kurulu ve ilgili sendika birimlerinin 
görüşlerini alarak, üyelerin yasalar ve toplu iş sözleşmele-
riyle ilgili her türlü şikayetlerini işyerinde çözümlemeye 
çalışır ve bu amaçla işveren vekilleriyle sendika adına gö-
rüşmeler yaparlar. Görüşmeleri kayıt altına alır, görüşme-
lerden çıkacak olumlu veya olumsuz sonuçları Şube Yöne-
tim Kuruluna yazılı ya da sözlü olarak bildirir. Gerektiğinde 
şubenin devreye girmesini sağlar.

e) Sendikanın ve üyelerin nitelik ve nicelik olarak geli-
şip güçlenmesi için çaba harcar, işyerinde ve işyeri dışında 
sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçmesi için çalışır, 

f) Sendikanın yeni üyeler kaydetmesi ile üyelerin vatan-
daş ve işçi olarak bilinç düzeylerinin yükseltilmesini sağla-
yıcı faaliyetlerde bulunur. 

g) Sözleşme türlerine bakılmaksızın işyerinde çalışanla-
rın tümünün üyeliği için çalışmalar yapar.

h) Yıllık ücretli izin, işçi sağlığı ve güvenliği kurulları 
hakkındaki yönetmelikler uyarınca kurulacak kurullara ka-
tılacak asıl ve yedek işçileri, temsilciler arasından veya ge-
rek görülmesi halinde temsilci olmayan adaylar arasından 
belirleyerek Şube Yönetim Kuruluna bildirir ve atanmala-
rını sağlar, kurulların toplantı tutanaklarını Şube Yönetim 
Kurulu’na ulaştırır. 

i) İşyeri Disiplin Kuruluna atanacak üyeler konusunda 
Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak öneride bulunur, ku-
rulun toplantı tutanaklarını Şube Yönetim Kurulu’na ulaş-
tırır.

j) Toplu iş sözleşme teklif metninin hazırlanmasında, 

uyuşmazlığa gitmede ya da anlaşmaya varmada, üyelerin 
istemlerinin saptanmasında Genel Merkez ve Şube yöne-
ticileri ve sendikanın diğer görevlileriyle birlikte faaliyet 
gösterir.

k) İşyeri kurulları ve işyeri komitesinin zamanında ku-
rulması ve amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmaları için 
yönlendirici olur, kurullar arasında koordinasyonu sağlar.

l) Mevzuat, sendika anatüzüğü, yönetmelikler, ve yet-
kili organlarca alınan kararlar ile Toplu İş Sözleşmesinin 
kendilerine verdiği diğer görevleri yerine getirir.

m) İşyeri komitesi yönetmeliğine göre, işyeri komitesi-
nin oluşturulmasını ve çalışmalarının düzenli bir biçimde 
yürütülmesini sağlar,

n) İşyerinin tüm bilgilerini toplar, değişiklikleri izler, 
işverenin işyerindeki tüm uygulamalarını takip eder ve ra-
porlar.

Sendika ve üyelerin temsili ile ilgili görev ve yetkiler 
Baştemsilci tarafından, yokluğunda ise sırasıyla diğer tem-
silciler tarafından kullanılır. 

Sendika işyeri baştemsilci ve temsilcileri çalışmaların-
dan dolayı Şube Yönetim Kurulu ve Genel Yönetim Kuru-
luna karşı sorumludur.

MADDE 4- TEMSİLCİLERİN NİTELİKLERİ:
Tüm sendika üyeleri temsilci seçimlerinde oy kullan-

mak ve aşağıda belirtilen niteliklerin varlığı koşulu ile se-
çilmek veya atanmak haklarına sahiptirler.

a) 6356 sayılı Yasa’nın 6. maddesinde öngörülmüş ni-
telikleri taşımak,

b) Üyeliği askıya alınmamış veya sendika üyeliğinden 
çıkarılma kararı bulunmamak,

c) Daha önce sendika temsilcisi olarak görev yapmakta 
iken işbu yönetmeliğin altıncı maddesinin (B) bendi uyarın-
ca görevden alınma durumunda, görevden alındığı dönemi 
takip eden üç toplu iş sözleşmesi dönemini geçirmiş olmak, 

d) Sendika tarafından düzenlenen programlı eğitimlere 
en az bir kere katılmış olmak veya sendikanın organ ya da 
kurullarında ya da işyeri komitesinde görevli olmak. (yeni 
örgütlenilen işyerlerinde bu koşul aranmaz)

e) Bir yıldır sendika üyesi bulunmak (yeni örgütlenilen 
işyerlerinde bu koşul aranmaz)

f) Sendika temsilcisi iken herhangi bir sebeple istifa et-
mesi halinde, istifa tarihinden sonraki iki temsilci seçimi 
dönemini geçirmiş olmak.

g) Merkez Disiplin kuruluna sevk edilen ve bir takvim 
yılı içerisinde iki defa bu kuruldan uyarı alan temsilciler de 
çalıştığı işyerinde yapılacak olan ilk temsilci seçimlerinde 
aday olamazlar.

MADDE 5- SEÇİM ESASLARI VE ATANMALARI 
A- Sendikanın yeni örgütlendiği işyerlerinde yetki bel-

gesinin alınmasını takip eden 15 gün içinde sendika baş-
temsilcisi ve temsilcileri; işyerindeki üye ve kadroların gö-
rüşlerini alan Şube Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel 
Yönetim Kurulu tarafından atanır ve kimlikleri işverene 
bildirilir. Bu belirlemede üyelerin, sendika amaç ve ilke-
lerini kavrama ve uygulama, üyeler ve işçiler üzerindeki 
yönlendirici etki, örgütlenme sürecindeki katkıları ile sen-
dikal bilinç, kararlılık ve temsil yetenekleri dikkate alınır. 
Bu işyerlerinde ikinci dönem toplu iş sözleşmesinin imza 
tarihini takip eden altıncı aydan itibaren üç ay içerisinde 
yapılacak temsilci seçimlerine kadar atanan temsilciler gö-
revlerine devam eder.

İşyeri ya da işletmelerde yürürlükte bulunan toplu iş 
sözleşmesi sona erdikten sonra yetki belgesi alınması du-
rumunda, yetki belgesinin alınmasını takiben bir önceki 
temsilciler, toplu iş sözleşmesinin imza tarihini takip eden 
altıncı aydan itibaren üç ay içerisinde yapılacak temsilci 
seçimlerinin gerçekleştirilmesine kadar temsilci olarak ata-
nırlar.

B- İşyeri sendika temsilcileri, işyerlerindeki üyeler ara-
sından ve üyelerin katıldığı seçimle belirlenir. 

Sendikanın ve üyelerin hak ve çıkarlarını etkileyebile-
cek olağanüstü durumlar ve bu maddenin (A) bendinde be-
lirtilen işyerleri dışında, tüm işyerlerindeki temsilci seçim-
leri, toplu iş sözleşmesinin imza tarihini takip eden altıncı 
aydan itibaren üç ay içerisinde yapılır. 

Seçimlerde aday olanlar arasından en çok oyu alan bir 
baş temsilci ile oy sırasına göre yeteri kadar temsilci seçilir. 

Genel Yönetim Kurulu, seçimlerin kesinleşmesini iz-
leyen 15 gün içinde seçilen temsilcilerin atama işlemini 
yaparak kimliklerini yazılı olarak işverene ve ilgili yerlere 
bildirir. 

C- Seçim yapılacak işyerinde çalışan kadın ve erkek 
işçilerin oranı, çalışan işçilerin %25’ini geçiyorsa, işyerin-
de yapılan temsilci seçimlerinde -aday bulunması ve işye-
ri toplam temsilci sayısının birden fazla olması kaydıyla-, 
seçilen temsilciler arasında duruma göre kadın veya erkek 
işçilere en az bir kişilik temsil olanağı sağlanması zorun-
ludur.

Bu maddede düzenlenen ve kota uygulanması gereken 
durumlarda, öngörülen kota tamam-lanıncaya kadar, kadın 
veya erkek işçilerden en yüksek oyu almış bulunanlar se-
çimi kazanmış sayılır ve kalan eksik üyelikler için, kadın 
veya erkek işçi olup olmadığına bakılmaksızın en çok oy 
alanlar sıralaması dikkate alınır.

D- Üyeler tarafından imza toplanması nedeniyle yapıl-
masına karar verilen seçimler, bu başvurunun yapılmasını 
takip eden 15 gün içinde yapılır. Seçim hazırlıkları ile ilgili 
işlemler bu süre içinde bitirilecek şekilde planlanır.

E- 6. maddenin (B) ve (C) fıkrası uyarınca gerçekleş-
tirilecek seçimler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle 
temsilcilik görevi sona eren temsilciden boşalan yere göre-
vi devam eden temsilciler bir üst göreve kaydırılarak atanır. 

Bir üst göreve kaydırılma nedeniyle temsilcilerin kad-
rosunda azalma olması durumunda, işyerindeki üye ve kad-
roların görüşlerini alan Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi 
ile Genel Yönetim Kurulu tarafından boş kalan temsilcilik 
yerine atama yapılır. 

Görevde olan temsilcilerin çoğun-luğunun herhangi bir 
nedenle görevlerinin sona ermesi durumunda temsilcilik se-
çimleri yinelenir.

MADDE 6- GÖREVDEN ALMA:
A- Genel Yönetim Kurulu, sendikanın amaç ve ilke-

leriyle, anatüzük ve yönetmeliklerine aykırı hareket eden, 
yetkili organ kararlarına uymayan, sendikanın ve üyelerin 
hak ve çıkarlarını korumayan, görevlerini aksatan, yerine 
getirmeyen ve bunu alışkanlık haline getiren, temsilcilik 
görevini ve ünvanını kendi menfaati için kullanan, üyeler 
ve sendika çıkarları açısından göreve devamında sakınca 
görülen işyeri baştemsilci ya da temsilcilerini, ilgili şubenin 
de görüşünü alarak görevden alabilir veya Disiplin Kurulu-
na sevkedilebilir.

Ayrıca, sendika yönetim kurulu ve kurulları ile bu ku-
rullarda ve Sendikada görev yapan yönetici ve temsilciler 
hakkında, basın, yayın ve sosyal medya kanallarını kulla-
narak karalama, küçük düşürücü beyan ve asılsız suçlama 
vb. sendikayı kamuoyunda olumsuz etkileyecek her türlü 
davranış ve eylemde bulunan temsilciler veya üyeler ilgili 
şubenin görüşüne başvurularak görevden alınabilir veya di-
siplin kuruluna sevkedilebilir.

B- İşyerindeki baştemsilci veya temsilcilerden biri veya 
birkaçı ya da tamamı hakkında yukarıda belirtilen ve görev-
den alınmalarını gerektirecek nedenlerin bulunduğu konu-
sunda başvuru veya duyum alındığı takdirde konu şube ve 
genel merkez tarafından araştırılır. Başvuru veya duyum-
ların haklı olduğu ve görevden alma nedenlerinin varlığı 
tespit edildiği takdirde, söz konusu baştemsilci veya tem-
silciler görevden alınır. 

C- İşyerindeki üyelerin yarısını aşan sayıda üye tarafın-
dan, baştemsilci veya temsilcilerden biri veya birkaçı ya da 
tamamı için seçim yapılmasının, gerekçeli ve yazılı olarak 
talep edilmesi halinde, durum ilgili Şube Yönetim Kurulu-
nun da önerisi alınmak suretiyle Genel Yönetim Kurulunca 
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değer-lendirilir. Uygun görüldüğü takdirde 5.nci 
madde hükümleri uyarınca talep doğrultusunda 
gerekli seçimler yapılır. Bu süre içinde ilgililerin 
görevine devam edip etmeyeceği hususu da Ge-
nel Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

D- Genel Yönetim Kurulunun görevden alma 
kararı vermesi halinde, bu kararını ilgililere ve 
Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca 
görevden alma kararı verilmesi veya her hangi 
bir neden ile boşalan temsilcilik görevine işye-
rindeki üye ve kadroların görüşlerini alan Şube 
Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Genel Yönetim 
Kurulu tarafından boş kalan temsilcilik görevine 
atama yapılır. 

Bu maddenin (B) ve (C) fıkrası uyarınca yapı-
lan başvurular temsilcilerin tamamını kapsamasa 
bile Genel Yönetim Kurulu seçimin tüm temsilci 
kadrosu için yapılmasını kararlaştırabilir.

MADDE 7- SEÇİMİN DUYURULMASI VE 
ÜYE LİSTELERİ:

Şube Yönetim Kurulu, temsilci seçimleri için 
seçim günü ve saatini kararlaştırarak seçim gü-
nünden 15 gün önce Genel Merkeze bildirir. Ge-
nel Merkez Örgütlenme Dairesi kendi kayıtlarına 
göre işyerindeki üye listesini iki nüsha olarak ha-
zırlayarak en geç seçim gününden 12 gün önce 
ilgili şube başkanlığına gönderir. 

Şube Yönetim Kurulu işyerinin üye listesini 
(EK T-1) form genelge ile birlikte seçim günün-
den 10 gün önce işyeri ilan tahtasına, yokluğunda 
üyelerin görebileceği ve duyuruların yapılmakta 
olduğu duyuru yerine asar ve üyelere duyurulma-
sını sağlar. 

Bu ilan üç gün süreyle askıda kalır. Askı sü-
resi içinde listedeki bilgilerin gerçeği yansıtma-
dığına ilişkin olarak Şube Yönetim Kurulu veya 
Genel Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazın 
yapıldığı yönetim kurulu bu itirazları askı süresi-
nin bitmesini takip eden iki işgünü içinde kesin 
olarak karara bağlar. Bu kararlar ilgili üyeye bil-
dirildiği gibi, Şube ve Genel Yönetim Kurulları 
derhal birbirlerini haberdar ederler. Kararlar ara-
sında çelişki bulunması halinde Genel Yönetim 
Kurulunun kararı geçerlidir. Genel Yönetim Ku-
rulu bu şekilde kesinleşen listeleri oy kullanmaya 
elverişli bir halde düzenleyerek derhal şubeye 
gönderir.

MADDE 8- TEMSİLCİ ADAYLIĞI BAŞVU-
RUSU:

Temsilci adaylığı başvuruları seçim günün-
den önceki ikinci gün saat 19.00’ a kadar Şube 
Yönetim Kurulu üyelerine veya genel yönetim 
kuruluna yapılır. Genel yönetim kuruluna yapılan 
başvurular zamanında ilgili şubeye bildirilir. Sen-
dika Şubesinin bulunduğu il sınırları dışında bu-
lunan işyerlerinde yapılacak seçimler için adaylık 
başvuruları baştemsilci veya onun yokluğunda 
yerine bakan temsilci veya temsilci ataması ya-
pılmamış işyerlerinde Şube Yönetim Kurulunca 
belirlenerek ilanda duyurulmuş bulunan üyeye de 
yapılabilir. 

Şube Yönetim Kurulu seçimin bir gün öncesi 
adayların gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları-
nı kontrol eder ve oy pusulalarını hazırlar. 

Adaylık başvuruları (EK T-2) örnek form ile 
yapılır. Adaylık için başvuran üyeye başvuruyu 
alan yetkili tarafından görevi ve adı soyadı ya-
zılmak suretiyle imzalandıktan sonra (EK T-3) 
örnek formu verilir. 

Seçim günü sabahı adayları gösteren ve şube 
yönetim kurulunun onayını taşıyan oy pusulasın-
dan bir örnek, işyeri ilan tahtalarında ve oy kul-
lanma yerlerinde ilan edilir. 

MADDE 9- OY PUSULALARI:
Temsilci adaylığı başvuru süresinin bitimin-

den sonra kesinleşen temsilci aday listeleri, Şube 

Yönetim Kurulunca oy pusulası haline getirilir. 
Oy pusulasında adayların sıralaması, adları 

dikkate alınarak alfabetik esasa göre yapılır.
Oy pusulaları oy kullanacak üye sayısı kadar 

çoğaltılarak şube mührü ile mühürlenir.
MADDE 10- SEÇİM YERİ, SAATİ, VE SAN-

DIK KURULU:
Temsilci seçimleri işyerinde, bu mümkün de-

ğilse şube binasında, bu da mümkün değilse şube 
tarafından belirlenerek üyelere duyurulan yerde 
ve saatler arasında yapılır. 

İşyerinde çalışan üye sayısına göre yeteri ka-
dar seçim sandığı konulur.

Her sandık için, o sandıkta oy kullanacak ve 
aday olmayan üyeler içinden sandık kurulunda 
görev almak isteyenler arasından kura ile belirle-
nen iki üye ile Şube Yönetim Kurulu üyesi veya 
Şube Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen 
biri Başkan olmak üzere üç kişilik Sandık Kurulu 
oluşturulur. Sandık Kurulu üyelerinin okuryazar 
olmaları zorunludur. 

MADDE 11- SEÇİMLER:
Seçimler, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve 

döküm esasına göre yapılır.
Seçimler, seçim ilanında belirtilen görev yer-

lerinin yanısıra, seçimin yapılacağı günden iki 
gün öncesi saat: 19.00’a kadar herhangi bir ne-
denle boşalan tüm görevleri kapsayacak biçimde 
yapılır. 

Oy verme işlemine sandık kurulu ve genel 
yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek göz-
lemci nezaretinde başlanılır. Üyeler oylarını gizli 
olarak kullandıktan sonra üye listesindeki ismi-
nin karşısındaki yeri imzalar. 

Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu ta-
rafından verilen mühürlü oy pusulalarında tercih 
edilen adayın isminin karşısında yer alan kutunun 
işaretlenmesi veya oyun kullanıldığı mahalde ası-
lacak olan temsilci adaylarının arasından tercih 
edilenlerin isimlerinin oy pusulasına yazılması 
suretiyle kullanılır. Mühürsüz veya seçilecek 
temsilci sayısından fazla adayın isminin işaret-
lendiği veya yazıldığı oy pusulaları ile başka şe-
killerde kullanılmış oylar geçersizdir. 

Oy verme işlemi sonunda tasnif, sandık kuru-
lu tarafından ve açık biçimde yapılır.

Tasnif sonuçları (EK T-4) form örnekteki tu-
tanağa geçilerek imzalanır. Üç nüsha düzenlenen 
tutanağın bir nüshası temsilcilik odasında veya 
şubede üç gün süre ile askıya çıkarılır. Birer nüs-
hası Genel Merkez ve Şubeye verilir. Askı süresi 
içinde yapılacak itirazları inceleme yetkisi Genel 
Yönetim Kuruluna aittir. Yapılacak itirazlar, askı 
süresini takip eden iki işgünü içinde kesin karara 
bağlanır. 

Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması 
durumunda yapılacak sıralamada seçimden önce 
temsilci olanlara öncelik tanınır. Burada farklılık 
yoksa sendika tüzüğünde belirlenmiş organlarla 
genel merkez veya şube düzeyindeki bir kurul 
veya komisyonda görev alınması hali öncelik 
sağlar. Burada da farklılık yoksa öğrenim durumu 
dikkate alınır. Öğrenim durumlarının aynı olma-
sı halinde, önce adayın sohbet ve değerlendirme 
toplantıları dışında sendika tarafından düzenle-
nen programlı eğitimlere katılması; daha sonra 
sendika üyeliğinin daha uzun olması, kriterleri 
dikkate alınır. Bu kriterlerde de eşitlik varsa kura 
yoluna başvurulur.

Oy pusulaları ve diğer belgeler iki ay süreyle 
şubede saklanır.

MADDE 12– YÜRÜRLÜK:
İşbu yönetmelik Genel Yönetim Kurulunun 

21.02.2017 tarih ve 430  sayılı kararıyla kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bu-
lunan TÜPRAŞ Rafinerisinde 
meydana gelen patlamada 4 
işçi hayatını kaybederken, biri 
ağır olmak üzere iki işçinin ya-
ralandığı bildirildi.  Tüpraş’tan 
yapılan açıklamaya göre; “Bu-
gün saat 09.25’de Tüpraş İzmir 
Rafinerisi Ürün Tankında yapı-
lan bakım sonrası devreye alma 
çalışmaları sırasında yüzer tavanlı nafta tankında gaz sıkışmasına bağlı 
patlama  meydana gelmiştir.”

Taşeron yine ölüm getirdi
Ülkenin ve bölgenin gözde enerji tesislerinden olan KOÇ Holding’e 

ait olan Tüpraş Rafinerisinde meydana gelen patlama Türkiye’de iş sağ-
lığı ve güvenliğinin hangi düzeyde olduğunu bir defa daha gözler önüne 
sermiştir. Esnek, kuralsız çalışma koşullarının giderek yaygınlaştırıldığı 
Rafineride hayatını kaybeden işçilerin taşeron olduğu öğrenilmiştir. Altın 
yumurtlayan tavuk olarak nitelendirilen Tüpraş’da, eğitim ve deneyim ge-
rektiren kritik alanlarda dahi taşeron işçi çalıştırılmasının patronların kar 
hırsını ve bu hırsın nelere mal olacağını kanıtlar niteliktedir. 

İşçiler ölüyor, üretim sürüyor
Konuya ilişkin açıklama yapan Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, 

“anlık patlamanın iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulun-
madığını, tesisin üretimine devam ettiğini” bildirdi. 

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak hiçbir kazancın işçinin hayatından 
daha değerli olamayacağını bir defa daha vurguluyor üzüntümüzü dile 
getiriyor, yaşamını kaybeden işçilerimizin yakınlarına baş sağlığı, yaralı 
işçilerimize acil şifalar diliyoruz. 

Basın Açıklamalarımızdan

TÜPRAŞ’ta patlama
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Beyazperdedeki işçi sınıfı...
Yaşamı ve mücadelesi ile sanatı da derinden etkileyen işçi sınıfını anlatan 

unutulmaz filmler...

İşçi sınıfının medarı iftiharı yönetmen Ken 
Loach’un 2000 yapımı bir denemesi Ekmek ve 
Güller... Bu filmde, bir grup göçmen işçinin pat-
ronlarına karşı başlatmış oldukları milyon do-
larlık mücadenin ilginç serüveni beyazperdeye 
aktarılıyor. Bu hikayede, önce ülkeye yasadışı 
yollarla yeni giriş yapmış olan Maya'yı izle-
yeceğiz. Pilar Padilla'nın canlandırdığı Maya, 
Los Angeles’daki ofis binasında hizmetli olarak 
kendisine bir iş bulur. Ancak çalışma şartlarının 
zorluğundan dehşete düşen Maya, Sam (Adrien 
Brody) ile birlikte iş birliği yaparak, adi bir ka-
pitalist olan zalim patronuna karşı girişilen mü-
cadeleye katılır. Örgütlü halkı hiç bir kuvvet ye-
nemez ilkesinin uygulandığı "Ekmek ve Güller", 
dünyada az sayıda kalmış "Marksist filmler"den 
birisi olarak dikkat çekiyor.  (beyazperde.com)

Ekmek ve Güller

Yönetmen: Ken Loach

Oyuncular: Adrien 
Brody, Pilar Padilla, Jack 
McGee, Elpidia Carrillo,  
Lillian Hurst

Süre: 110 Dak.

Yapımı: 2000 - İsviçre, 
İngiltere,  Fransa, Alman-
ya, İspanya, İtalya

Sendikamız yöneticileri ve çalışanları, mutlu bir günde bir ara-
ya geldiler. Sendikamız emekçilerinden Remziye Mordeniz arkada-
şımız, 8 Ekim 2017 tarihinde Ahmet Pehlivan ile dünya evine girdi.  
Yeni çifte Birleşik Metal-İş Sendikası olarak mutluluklar diliyoruz.. 
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Metal işçileri, Tarık Akan’ı sadece filmlerinden değil, eylem alanla-
rından da tanıyor... Gönen tesislerimizde asılı duran bu fotoğrafın ayrı bir 
değeri var bizim için.. Onu ve aramızda olmayan diğer dostlarımızı sev-
giyle anıyoruz...

"Bana öldü demeyin,
Yoruldu gitti deyin"

Devlet sanatçılığını red-
deden halkın sanatçısı Boz-
kırın tezenesi Neşet Ertaş’ı 
sevgiyle anıyoruz.

Sazını, türkülerini 
ve sabahları bırakıp 
gitse de yüreği ve 
sesi bizimle Ruhi Su 
ustanın:

Sabahın bir sahibi 
var.

Sorarlar bir gün 
sorarlar

Can Yücel, 
aykırı tarzıyla, 

dizelerini işçi sını-
fına yoldaş eder, 

aşkın en saf halini 
yansıtır, kendisin-

den bir adım olsun 
ödün vermezdi. 

Aramızdan ayrılalı 
18 yıl oldu... 

10 EKİM - ANKARA
UNUTMAYACAĞIZ
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İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anadolu 
Isuzu’dan, Mehmet Sür, Hidayet Sökütlü, İhsan De-
likanlı, Emir Seyit Armut, Osman Dündar, Müheymin 
Fındık, Dursun Ali Sevinç, Mehmet Keleş, Fikret Demir, 
Selami Doğan, Selami Aydın, Cihan Akça, Emre Balcı, 
Murat Kara, Hüseyin Özkan’ın çocukları dünyaya gel-
di. Sakin Hisar, Selim Demirel, Mustafa Öztürk, Ömer 
Faruk Batur, Selçuk Küçükeruğurlu, Bayram Özsoy, 
Hüseyin Uğurlu evlendi. ABB Elektrik/Dudullu’dan, 
Aşkın Saygılı’nın oğlu, Sait Aykaç, Akın Araz, Tolga 
Odabaşı, Murat Cömert’in kızları oldu. Olcay Kol, Yu-
suf Arslan evlendi. ABB Elektrik/Dilovası’ndan, Sedat 
Sunay evlendi, Hasan Bektaş evlendi, Muzaffer Genç 
evlendi. Valfsan’dan, Kezban Yürekçi’nin Ahmet Do-
ğan isminde oğlu, Güler Bayer’in Aydeniz isminde kızı 
oldu. Hakan Erdemir, Gökhan Bulut evlendiler. ABB 
Elektrik/Kartal’dan, Nedim Aluç’un oğlu oldu, Birol 
Çatak’ın oğlu oldu.

Anadolu Şubemizde bağlı Başöz Enerji’den 
Bayram Gülek ve Sedat Yünlü oğulları sünnet oldu. 
Çemaş’tan Ramazan Aykanat, Lütfü Beyter, Halil Ata-
bey, Ersin Yılmaz, Yakup Kumpıçak evlendi. Kemal 
Akdoğan’ın kızı, Ömer Yüzügüldü’nü erkek çocuğu 
doğdu. ODS Döküm’den İsmet Yıldırım evlendi.

Trakya Şubemize bağlı Konvekta’dan Serdar 
HIZARCI’nın kızı İkra dünyaya geldi. Paksan’dan Ca-
ner Koçak’ın oğlu Ömer Ayaz dünyaya geldi. Fatih-
Nesrin Demir evlendi.

Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Kazan’dan Semih 
Şirin Emra Aygün evlendi. Bekaert’tan Fatih Karaman, 
Oğuz Yıldırım evlendi. Ali Çolak’ın oğlunun sünnet dü-
ğünü oldu.

Gebze Şubemize bağlı Legrand Dilek Sel, Nuray 
Öz evlendi. Sinem Sever, Celal Vatansever, Sabi-
ha Civanoğlu’nun çocukları oldu. Sevgi Avcı, Erdinç 
Gülsayar, Mehmet Akbayrak, İlhan Mutlu’nun ço-
cukları sünnet oldu. Bosal’dan Emrah Rişvan, Sinan 
Şahan’ın çocukları doğdu. Makina Takım’dan Emre 
Güney, Kader Kayacan, Erkan Seven, Arif Erdoğan 
evlendi. Uğur Arıca, Akın Acar’ın çocukları dünyaya 
geldi. Cavo’dan Osman Gürkan, Yeter Yılmaz, Ali Öz-
türk, Mustafa Duran’ın çocukları dünyaya geldi. Yücel 
Boru’dan Mefa Uluğ, İlhan Çelik, Ahmet Sert, Çetin 

Yılmaz, Muhammet Ali Çe-
lik evlendi. Armetal’den İrfan 
Nurucihan’ın çocuğu doğdu. 
Çayırova Boru’dan Rıdvan 
Çeliker evlendi. Bülent Gün-
gör, İbrahim Yıldırım, Hasan 
Çağatay, Ömer Düzgün, 
Mesut Demir, Fuat Işık’ın ço-
cukları dünyaya geldi. Cengiz 
Makine’dan Mustafa Bozkurt, Emre Koca, İdris Sön-
mez, İsmail Ersoy evlendi. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Emir Alev’in oğlu, 
Talha Yılmaz’ın oğlu, Sezgin Turacı’nın kızı, Mus-
tafa Kodaş’ın oğlu, Yasin Söylemez’in kızı, Gökhan 
Sarı’nın kızı, Tufan Zeybek’in kızı, Harun Avcı’nın kızı, 
Serkan Erdilek’in oğlu, Mümtaz Börekçi’nin oğlu, Do-
ğan Alkış’ın kızı, Şahin Kaçmaz’ın kızı dünyaya geldi. 
LİSİ-FTB’den Seyhan Eren, Hüseyin Komanovalı, Bu-
rak Gültepeoğlu’nun çocukları dünyaya geldi. Yaşar 
Pulat, Serdar Özer, Tahsin Sarıbaşlı evlendi. Ceyhan 
Galipoğlu nişanlandı. Kadir Sinder’in çocukları sünnet 
oldu. Mahle’den İbrahim Gökduman, Mehmet Oktay, 
Mustafa Bilgiç evlendi. Coşkun Köksoy, Ümit Beşer’in 
çocukları dünyaya geldi. Rettig Metal’den Mahmut 
Avcı ve Fırat Güneş’in kız çocukları dünyaya geldi. 
Totomak’tan Aykut Akçınar’ın çocuğu dünyaya geldi. 
Zafer Esen evlendi. LİSİ-FTB’den Tanzer Özcan (Ço-
cuğu), Erhan Karaosmanoğlu, Hayri Albayrak, Meh-
met Ali Candan, Lütfi Karademir, Sinan Geyikçi’nin 
çocukları dünyaya geldi. Mümin Kor, Ömer Aksoy, 
Zafer Yüksekarmağan, Mehmet Atınçer evlendi. Ti-
tan Asia’dan Mehmet Tutumlu, Mustafa Türkmen’in 
çocukları dünyaya geldi. Mustafa Pirim, Raşit Şahin 
evlendi. İmpo Motor’dan Esin Erkılıç, Uğur Matpan’ın 
kız çocukları dünyaya geldi. Murat Tekep, Mücahit 
Mutlu, Osman Güvenir, Aydın Çankaya evlendi. Abb 
Elektrikten Şefik Yüksel’ın oğlu dünyaya geldi. Ergun 
Hidrolik’ten Mehmet Ali Kurt, İsmail Cengez evlendi, 
Zeliha Acarca, Umut Tokurcan, Osman Akkuzu’nun 
çocukları sünnet oldu. HMS Makine’dan Arif Demirer, 
Birol Üzrek, Sedat Kırlangıç, Mehmet Selim Arslan, 
Soner Yılmaz’ın çocukları dünyaya geldi. Mesut İşlek, 
Bora Çam, Murat Emin Uysal evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize 
bağlı Anadolu Isuzu’dan So-
ner Ertunç’un babası, Murat 
Savaş’ın babası ABB Elektrik/
Kartal’dan, Enes Yalınpala’ın 
babası vefat Etti. ABB Elektrik/
Dudullu’dan, Osman Koca’nın 
babası, Ümit Karaca’nın dedesi, 
Ali Çatal’ın dedesi vefat etti. ABB 
Elektrik/Elmek’ten, Baş Temsil-
cimiz Yusuf Göler’in kayınpede-
ri vefat etti. Sanel’den, Zeynep 
Emanetoğlu’nun ablası vefat etti. 

Anadolu Şubemizde bağlı 
Çimsataş’tan Ayhan Toker’in ba-
bası, Mustafa Sezer’in annesi, 
Mehmet Özdemir’in kardeşi vefat 
etti. Yücelboru/Dörtyol’dan Ah-
met Kara’nın eşi vefat etti. Halil 
Ocak İşkazası geçirdi. Temsilci-
miz Nail Güroğlu ameliyat oldu. 
Nihat Kurt ameliyat oldu. Başöz 
Enerji’den Uğur Demir ve Tahir 
Oğuz ameliyat oldu. Kadir Öz-
soy babası vefat etti. Çemaş’tan 
Murat Özeken’in babası, Sinan 
Özlü’nün babası vefat etti. ODS 
Döküm’den Hacı Demir’in annesi 
vefat etti.

Trakya Şubemize bağlı 
Balıkçıoğlu’ndan Baştemsilcimiz 
Dursun Demirbaş’ın annesi ve-
fat etti. Marmara Galvaniz’den 
Baştemsilcimiz Hüseyin Tekin’in 
babası vefat etti.

Kocaeli Şubemize bağlı Eyüp 
Ayyıldız’ın kayınpederi vefat etti 
Erciyas Boru’dan Baştemsilcimiz 
Ramazan Kural’ın babası vefat 
etti.

Gebze Şubemize bağlı 
Legrand’dan Engin Yıldızdal, Se-
vil Ediz iş kazası geçirdi. Havva 

Güler ameliyat oldu. Bosal’dan 
Mahir Okan Demirtaş’ın baba-
sı, Hasan Sabancı’nın babası, 
Gülali Aydın’ın babası, Süley-
man Ertan’ın babası Ali Fikri 
Top’un kardeşi vefat etti. Makina 
Takım’dan Hasan Arık’ın babası 
vefat etti. Yücel Boru’dan Niza-
met Afyon, Sabri Üstün, Tunahan 
Esen, Yunus Emre Kılıç, Mehmet 
Ozan, Ömer Balcı, Ali Ünsal, Bu-
rak Aydoğdu, Sedat Özer, Çağlar 
İrki iş kazası geçirdi. Armetal’den 
Hamdi Hamdioğlu’nun babası, 
Hasan Sancak’ın kardeşi vefat 
etti. Çayırova Boru’dan Ahmet 
Yüksel’in kardeşi, Halil Kaymak’ın 
babası, Zübeyir Açıkgöz’ün an-
nesi, Mehmet Ulusal’ın annesi 
vefat etti. Cengiz Makine’dan Or-
han Çolakel’in babası vefat etti. 

İzmir Şubemize bağlı 
Delphi’den LİSİ-FTB’den Şev-
ket Aydoğan’ın babası, Hüse-
yin Özyanık’ın babası, Canan 
Gültepeoğlu’nun babası vefat 
etti Ergun Hidrolik’ten Burhan 
Önal’ın dayısı vefat etti.

SOLDAN SAĞA: 
1) Sendikamızın kuruluşun 70. Yıl etkinliğine de katılan işçi sınıfı dostu müzik yorumcumuz. 2) 

Yanındakilere göre daha içeride bulunan./Büyük balçıkçı kayığı. 3) Arnavutluk’un para birimi./Bir du-
var, yapı ya da benzeri bir yeri badana tabakasıyla örtmek. 4) Dilbilgisine, dil bilgisi kürarlarına uygun./
Giysi, urba. 5) İlaç./İskambilde birli./Bir şaşma ünlemi./Parapsikoloji de ruhun bedenden ayrılarak yaptığı 
geziye verilen ad. 6) Kayıngiller familyasından, doğramacılıkta kullanılan ve meyvesi vitamince zengin 
bira ağaç./Babanın erkek kardeşi, emmi,/Mühendis cetveli. 7) Ölüleri küllerini saklamaya yarayan vazo./
Gösterme, göstererek öğretme./Bir nota. 8) 1890-1961 yılları arasında yaşamış, Türk tiyatrosunun ustala-
rından, “Samako” soyadlı oyuncumuz./”İnciler” anlamına gelen eski sözcük. 9) Su değirmeni./Poylişul’un 
simgesi./İki deste kağıtla oynanan, kadınlar arasında yaygın bir iskambil oyunu. 10) Tavlada üç sayısı./
Beyzi./Ayıpları örten, gizleyen. 11) Bir yere, “vararak, erişerek” anlamında sözcük./Namert olmayan. 12) 
İçine başka bir şey katılmamış içki./Namus./Çocuk dilinde kedi./Rütbesiz asker. 13) Tıp öğrenimi için 
ayırlan, ölü insan ya da hayvan beden parçaları./Para ve kıymetli eşya saklama yeri. 14) Mimarlıkta, iki 
düşey boyut üzerine yerleştirilen kemere verilen ad./Sümerlerin “enki” adıyla da bilinen su tanrısı./Sat-
rançta bir taş./Sahip, iye. 15) Bir kadın adı./Boru sesi./Maksim Gorki’nin ünlü bir romanı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı”, “Göçmüş Kediler Bahçesi” gibi öykü kitaplarının yanı sıra 

“Gece”, “Kılavuz” gibi ronanları da olan yazarımız./Damarlarımızdaki sıvı. 2) Kapsama, içine alma./
Elektronik cihaz ve sistemlerin yapımında uzmanlaşmış bir sanayi kuruluşumuz. 3) Hamsi, sardalya, us-
kumru gibi sürü oluşturan balıklarla beslenen bir balık./Çiğ balıkla yapılan Japon yemeği. 4) Temel ağırlık 
birimi./Boyanmış tahtadan yapılan ve içiçe geçmiş yedi bebekten oluşan, Rusya’ya özgü çocuk oyuncağı. 
5) Fırında kızartılarak yapılan ve adını Arnavutluk’un Elbasan kentinden alan bir yemek./Bir şeyi al gö-
tür ilet anlamında emir. 6) Fiat lisansıyla İspanya’da üretilen bir otomobil markası./Çok taneli meyve./
Ağrı dağına verilen bir başka ad. 7) Anatomide bezle ilgili, bezimsi./Orta Anadolu’da turistik bir vadi. 
8) Tropikal Afrika’da yetişen ve beyaz ile sarı-gri renkte olan odunu olan bir ağaç./Fizik ve kimyada çok 
kullanılan bir önek./Kaba bir seslenme ünlemi. 9) Güzel, hoş./Mola./Küçük bir cismin düştüğü yerden 
çıkardığı ses. 10) Kamufle etmek./İskeleti oluşturan sert ve katı organ. 11) At ayaklığı./Tropikal Afrika’da 
ve Madagaskar’da yaşayan bir skink (kertelkele) cinsi./Bir nota. 12) Arıkovanı./Bir çıkar sağlamak için 
gizlice ya da kurnazlıkla hazırlanan düzen, hile. 13) Kürkü değerli bir hayvan./Vücudunda hasta ya da ek-
sik bir yan olan./Karışık renkli. 14) Arabistan’ın kuzeybatısında yaşamış eski bir Arap kabilesi./Etkilenme, 
çağrışım, ilham. 15) Gazete ya da dergide köşe yazısı./Yani hayvan barınağı./İri taneli bezelye.

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

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm ya-
kınlarına, arkadaşlarına,  üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz

Metal Fırtına’dan sonra 
Gebze şubemizde örgütlenen 
ZF Sacsh işyerinden üyemiz 
ERDAL AĞAÇ’ı kaybetmenin 
üzüntüsü içerisindeyiz.




