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“Böylesi çok iyi, değiştirmeyelim hiçbir şeyi!”
Bunu mu diyelim güle oynaya?
Bardağı görelim de ölmeyi mi seçelim susuzluktan?
Boşunu mu alalım dururken dolu bardak?

(...)

Bizce en iyisi, kalkmak, yeter artık, demektir,
Vazgeçmemek için kırıntısından bile yaşamanın,
Karşı çıkmaktır var gücümüzle acıyı doğuranlara,
Yaşanır hale getirmektir dünyayı bütün insanlara.

Bertolt Brecht
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Elı̇nde çekı̇cı̇ demı̇rı̇ döven
Alnının terı̇nı̇ koluyla sı̇len
Hı̇ç bı̇r zaman boyun eğmeyen
DİSK Bı̇rleşı̇k Metal-İ̇ş emekçı̇sı̇yı̇z
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“İnsan, evrende gövdesi kadar değil, 
yüreği kadar yer kaplar.”

Yaşar Kemal
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Genel Sekreter: M. SELÇUK GÖKTAŞ
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İsa Akın

Rıfat Codura

Beyhan Vatansever

MERKEZ DİSİPLİN KURULU
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BAŞKANLAR KURULU
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Onursal Genel Başkanımız
KEMAL TÜRKLER’i

Saygıyla Anıyoruz
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Güneşi İçenlerin Türküsü

Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk!
Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız,
toprak kokuyor bakır sakallarımız!
Neş'emiz sıcak!
kan kadar sıcak,
delikanlıların rüyalarında yanan
"o an"
kadar sıcak!
Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak,
ölülerimizin başlarına basarak
yükseliyoruz
güneşe doğru!

Ölenler
döğüşerek öldüler;
güneşe gömüldüler.
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya!

Akın var
güneşe akın!
Güneşi zaaaptedeceğiz
güneşin zaptı yakın! 

Nazım Hikmet Ran



15

UNUTMAYACAĞIZ

HASAN BAYRAKMEHMET ERTÜRK

SABAHAT TÜRKLER

ŞEYMA TÜMER ERTUĞRUL SAKAOĞLU
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BARIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Ankara’daki katliamın en küçük kurbanı 9 yaşındaki Veysel Deniz...

10  Ekim, Ankara

“Barış diyerek 
verdiğin dersi aldık 

çocuğum”



17

GÜNDEM 

1- YOKLAMA VE AÇILIŞ 
2- AÇIŞ KONUŞMASI
3- DİVAN SEÇİMİ VE SAYGI DURUŞU
4- KONUKLARIN KONUŞMASI
5- KOMİSYONLARIN SEÇİMİ

a) Hesap Tetkik komisyonu
b) Tahmini Bütçe komisyonu
c) Tüzük Tadil komisyonu
d) Kararlar komisyonu

6- GENEL YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE HESAP RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
7- MERKEZ DENETLEME KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
8- MERKEZ DİSİPLİN KURULU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
9- KURULLARIN İBRASI
10- TÜZÜK TADİL KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
11- GELECEK DÖNEME AİT TAHMİNİ BÜTÇE KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK 
KARARA BAĞLANMASI 
12- TAŞINMAZ MAL SATIN ALINMASI VE MEVCUT TAŞINMAZ MALLARIN SATILMASI KONU-
SUNDA GENEL YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ
13- KARARLAR KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
14- SEÇİMLER

a) Genel Yönetim Kurulu (Asıl ve Yedekler)
b) Merkez Denetleme Kurulu (Asıl ve Yedekler)
c) Merkez Disiplin Kurulu (Asıl ve Yedekler)
d) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) delegelerinin seçilmesi

Yitirdiklerimizi Anma
Film Gösterimi: “Terinin aktığı toprağa düşenlere” 
İşçi Tiyatrosu 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE  
GELİŞMELER
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DÜNYADA DURUM

	 	 Dünyayı	bu	haliyle	ancak	bir	deli	onaylayabilir…	 
(T.	Eagleton)

“Ürünleri	için	durmadan	genişleyen	bir	pazara	gerek	duyması	burjuvaziyi	(kapitalisti)	
yeryüzünün	dört	bir	bucağına	salar.	Her	yerde	yuvalanmak,	her	yere	yerleşmek,	her	
yerle	bağlantılar	kurmak	zorundadır	burjuvazi.”
“Dönem	dönem	tekrarlanarak	her	seferinde	bütün	kapitalist	toplumun	varoluşunu	
daha	da	ürkütücü	bir	biçimde	tehdit	eden	bunalımlar	sırasında	yalnızca	eldeki	ürünle-
rin	büyük	bir	bölümü	değil,	daha	önce	yaratılmış	üretici	güçlerin	büyük	bir	bölümü	de	
yok	olur	(...)	Toplum	ansızın	geçici	bir	barbarlığa	geri	döner.	Sanki	açlık,	genel	bir	imha	
savaşı	bütün	geçim	araçlarının	kökünü	kurutmuş,	sanayi,	ticaret	yok	edilmiştir.	Peki,	
neden	böyle	olur?	Çünkü	çok	fazla	uygarlık,	çok	fazla	geçim	aracı,	çok	fazla	sanayi,	
çok	fazla	üretim,	çok	fazla	ticaret	vardır.	Peki,	sermaye	bunalımların	nasıl	üstesinden	
gelir?	Bir	yandan	yığınla	üretici	gücü	zorla	yok	ederek;	öte	yandan	da	yeni	pazarlar	ele	
geçirerek	ve	eski	pazarları	daha	da	fazla	sömürerek.	Yani	daha	yaygın	ve	daha	şiddetli	
bunalımların	yolunu	açarak	ve	bunalımları	önleyebilecek	araçları	gittikçe	azaltarak”

2015	yılını	geride	bırakmak	üzere	olduğumuz	günlerde	raporumuza	1848	yılında,		yani	bundan	
167	yıl	öncesinde	yapılan	ve	içinde	bulunduğumuz	sistemi,	kapitalizmi	hatta	moda	deyimle	söyler-
sek	küresel	kapitalizmi	anlatan	bir	analizle	başlamayı	uygun	gördük.

Adeta	bugünü	anlatan	bu	kısa	alıntı	da	gösteriyor	ki	kapitalizm	önüne	ardına	ne	isim	eklenirse	
eklensin	kriz,	sömürü,	yoksulluk	ve	savaşı	bünyesinde	taşıyan	esasen	acımasız	bir	sistem	olarak	
200	yıldır	varlığını	sürdürüyor.

İşte	 bu	 nedenledir	 ki	 esasında	 kapitalizmin	 hastalıklı	 ve	 çelişkilerle	 dolu	 bünyesinin	 böylesine	
yüksek	ateşle	yatağa	düşmesi	bizleri	hiç	şaşırtmıyor.	Çünkü	işçi	sınıfının	büyük	ustaları	daha	1848	
yılından,	bu	krizlerin	kaçınılmazlığını,	kapitalizmin	yıkıcı	 ve	acımasız	yanlarını	ve	bir	 süre	sonra	
kendi	kuyruğunu	yiyen	bir	yılana	dönüşeceğini	öngörmüşlerdi.

Bugüne	geldiğimizdeyse	tam	da	yukarda	bir	bölümünü	aktardığımız	metindeki	gelişmelere	benzer	
bir	durumla	karşı	karşıya	olduğumuzu	açıkça	görmekteyiz;	Ve	nitekim	insanlık,	tarihin	en	zor	dö-
nemlerinin	birinden	geçmektedir…
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Sermayenin	egemenliğinin	ve	küresel	kar	artışının	artması	veya	en	azından	korunması	için,	kemer	
sıkma	programı,	kamusal	servetin	özelleştirilmesi,	sosyal	devletin	dramatik	boyutlarda	daraltılma-
sı,	adaletsiz	gelir	dağılımının	giderek	yaygınlaşması	ve		demokratik	kurumların	zayıflatılması	söz	
konusudur.

Daha	 öncesinde	 görülmemiş	 boyutlarda	 dünyanın	 askerleştirilmesine	 ve	 uluslararası	 hukukun	
bariz	 biçimde	 ihlal	 edilmesine	 paralel	 olarak	 kapitalizm	 kriziyle	 birlikte,	 gerilimleri	 ve	 savaşları	
tırmandırmaktadır.	Dinsel	fanatizm,	milliyetçilik,	faşizm	ve	ırkçılık	yeniden	körüklenmekte,	bunlar	
politikanın	uygulanması,	halkın	kontroledilmesi	ve	bastırılması	için	kullanılmaktadır.

Kapitalizmin	krizinin	sonucu	olarak	dünyanın	güçlü	merkezleri	arasındaki	çelişkiler	ve	rekabet	de-
rinlemesine	yoğunlaşmış,	sermaye	ve	emek	arasındaki	çelişkiler	keskinleşmiştir.

Bunlara	paralel	olarak	ekonomik	kriz,ulusların	kendi	arasındaki	piramidinde	yeniden	düzenlemeler	
yapılmasına,	güçler	dengesinde	değişikliklere,	yeni	 ittifakların	biçimlenmesine	ve	aynı	zamanda	
yeni	savaş	ve	gerilim	odaklarının	yeniden	alevlenmesine	yol	açmıştır.

Kapitalizmin	neden	olduğu	yoksulluk,	yol	açtığı	savaşlar	ve	yarattığı	istikrarsızlık	insanlık	için	sö-
mürüsüz	bir	dünya	talebinin	güncelliğini	ve	gerekliliğini	daha	açık	bir	biçimde	ortaya	koymaktadır.

Gelişmelere	dünyanın	ve	ulusların	benzeri	görülmemiş	bir	şekilde	militarize	edilmesi	refakat	et-
mektedir.	Buna	paralel	olarak	ve	aynı	esnada	uluslararası	hukukun	bariz	biçimde	ihlali,	çifte	stan-
dartçı	uygulamalar	hakim	olmakta,	ABD-İngiltere	ve	NATO’nun	bazı	durumlarda	BM’yi	yönlendir-
me	ve	yerini	alma	tertipleri	yoğunlaşmaktadır.

G7	ülkelerinin	gayrisafi	hasıladaki	paylarının	görece	küçülmesi	ve	başta	Çin,	Hindistan,	Brezilya,	
Rusya	ve	Güney	Afrika’nın	paylarının	artması,	ABD-NATO	ve	AB’nin	hegemonyalarını	korumak	için	
ekonomik,	politik	ve	askeri	alanlarda	daha	saldırgan	bir	tutum	izlemelerine	yol	açmaktadır.

NATO’nun	 doğuya	 doğru	 genişlemesi,	 Amerikan	 menşeli	 “yeni	 Ortadoğu”	 planı,	 AB’nin	 doğu	
Avrupa’ya	 sızışı,	 Obama	 tarafından	 ilan	 edilen	 “ABD’nin	 güneydoğu	 Asya	 ve	 Pasifik’e	 yönelişi,	
Rusya	 ve	 Çin’in	 jeopolitik	 olarak	 kuşatılması”	 planları	 emperyalist	merkezlerin	 niyetlerini	 açığa	
vurmaktadır.

ABD	ve	AB	destekli	Ukrayna’daki	darbe	de	Rusya’yla	ilişkilerin	bozulmasına	ve	bu	ülkeyi	yanlarına	
çekmeyi	hedefliyordu.

Latin	Amerika’da,ABD	müdahaleleri	 çoğu	ülkede	yoğun	direnişlerle	karşılaşmakta	Uruguay,	Ve-
nezuela,	Bolivya,	Ekvator,	Şili	ve	Nikaragua’daki	seçimler	emekten	ve	halktan	yana	partilerin	ka-
zanımlarıyla	sonuçlanmaktadır.	Ancak	buna	rağmen	farklı	yöntemlerle	emekten	yana	olan	hükü-
metleri	yıpratmak	ve	Amerikancı	muhafazakar	bir	yapılanmaya	geri	dönüş	planlanmaktadır.	Yine	
de	söz	konusu	ülkelerde	bölgesel	 işbirlikleri	 ile	Amerikancı	neo-	 liberal	darbeci	girişimlere	karşı	
koyacak	bir	güç	hali	hazırda	mevcuttur.

Diğer	 yandan	 yedi	 yıldır,	 devam	eden	 krizden	ha	 çıktık	 ha	 çıkıyoruz	 söylemleri	 adeta	 bir	 yılan	
hikâyesine	döndü.	Genel	olarak	yorumlara	baktığımızda	“Avrupa	bölgesi	yönetimi	beklendiği	gibi	
işlemiyor,	ama	ABD	de	durum	pek	farklı	değil”	fikrinde	birleşiyor	herkes.
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Tüm	veriler	ışığında	yine	herkesin	hemfikir	olduğu	bir	görüş	de	dünya	ekonomisinin	bir	türlü	topar-
lanamadığı	yönünde.	ABD	Merkez	Bankası’nın	(FED)	faiz	artırımı	ile	ilgili	beklenen	ama	bir	türlü-
gelmeyen	kararı	piyasaları	germeye	devam	ediyor.	Piyasalarda	bu	durum	adeta	bir	papatya	falına	
dönerken,	kurlar	dalgalanıyor,	malların	fiyatlarındaki	 istikrar	yerle	bir	oluyor,	girişimciler	yapısal	
kararlar	alamazken,	piyasalar	vurguna	devam	ediyor.	Sonuçta	ne	yazık	ki	dünyada	gelir	dağılımı	
ve	paylaşım	daha	da	bozuluyor	ve	halklar	yoksullaşıyor;	aynı	 raporun	girişindeki	manifestodan	
yaptığımız	alıntıda	yazdığı	gibi…	

Kapitalist	dünyada	çok	kaotik	ve	alabildiğine	değişken	bir	süreç	yaşanıyor.	Bunun	en	çarpıcı	ör-
neklerinden	biri	de	Çin,	Hindistan	ve	Brezilya	gibi	geriden	gelen	ülkelerdeki	toplam	üretimin,	çoğu	
sanayi	devriminin	öncülleri	arasında	yer	alan	ve	gelişmiş	kapitalist	ülkeler	olan	Kanada,	Fransa,	
Almanya,	İtalya,	İngiltere	ve	ABD’deki	toplam	üretimi	yakalamış	olmasıdır.	Bunun	yanı	sıra	Birleş-
miş	milletler	2013	Yılı	Kalkınma	Raporuyla	ortaya	konan	bu	bilgiden	kısa	bir	süre	sonra	Brezilya’nın	
kırılgan	ekonomiler	arasında	sayılması	sistemin	yaşadığı	çelişkinin	en	çarpıcı	verilerinden	biri	ola-
rak	karşımızda	duruyor.

Dünyadaki	küresel	varlıkların	toplam	değeri	250	trilyon	doları	buluyor.	Rakamlar	bu	250	trilyon	
doların	%	50’sinin	nüfusun	%	1’ini	oluşturan	zenginlerin	mülkiyetinde	olduğunu	gösteriyor.

Piramidin	en	üstünde	yer	alan	%8.1’lik	kesimin	toplam	servetin	%	84.6’sına	sahip	olduğunu	gö-
rüyoruz.	Geriye	kalan	ve	insanlığın	%	71’ini	oluşturan	3	milyar	4	milyon	insanın	payına	ise	toplam	
servetin	yalnızca	%	3’ü	düşmektedir.	Açıkça	görülüyor	ki	kapitalizm	en	üst	%	1’i	taşımaya	çalışan	
bir	toplumsal	yapı	üzerinde	kendini	var	ediyor.

Bir	başka	çarpıcı	veri	de	2008	kriziyle	birlikte	zenginlerin	daha	da	zenginleştiği	yönünde;	rakam-
lara	baktığımızda	en	üst	yüzde	1,	yüzde	5,	yüzde	10’luk	dilimlerin	mali	varlıklar	içindeki	payının	
2008’den	bu	yana	arttığı,	en	hızlı	artışın	en	üst	yüzde	1’lik	kesimin	payında	gerçekleştiği	açıkça	
görülüyor.	

Bu	dolar	milyonerlerinin	ülkelere	göre	dağılımına	bıktığımızdaysa	tablo	çok	etkileyici:	Dünya	nüfu-
sunun	%5’inden	daha	az	bir	kısmını	kapsayan	ABD’de	dünya	dolar	milyonerlerinin	%	46’sı	yaşıyor.	
Bu	oran	İngiltere’de	%	7,	Almanya’da	%	5,	Çin’de	%	4.	

Diğer	yandan	dünya	ekonomisindeki	toplam	borcun	57	trilyon	dolar	artarak	200	trilyona,	dünya	
hasılasının	neredeyse	2.5	katına	ulaştığı	belirtilirken,	şimdi	tüm	dünya	ekonomistleri	bunun	daha	
ne	kadar	sürdürülebilir	olacağını	çok	daha	sık	ve	şiddetli	olarak	tartışıyorlar.

Görünen	o	ki	kapitalizmin	kısır	döngüsü	giderek	ve	daha	da	adaletsizleşerek,	çirkinleşerek	ve	bir	
helezon	gibi	gittikçe	daralarak	çıkmaza	doğru	sürükleniyor.

Bir	sürü	iyi	haber,	iyimser	beklentiden	sonra	her	seferinde	dönüp	dolaşıp	aynı	noktaya	geliyoruz,	
ama	bir	 farkla:	O	noktaya	döndüğümüzde,	hem	görüntünün	hem	de	uzun	dönemli	olasılıkların	
daha	da	kötüleşmiş,	beklentilerin	daha	da	kötümserleşmiş	olduğunu	görüyoruz.	

2008’in	ardından	2012	itibariyle	Euro	bölgesinin	dağılacağına	ilişkin	gelişmelerle	birlikte	yeniden	
panik	düzeyine	doğru	geri	dönen	dünya	ekonomisindeki	veriler	umut	kırıcı.
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DTÖ	ekonomistleri	hedefleri	her	seferinde	biraz	daha	küçültüyorlar.	En	son	dünya	ticaretinde	bu	yıl	
gerçekleşmesini	bekledikleri	büyüme	hızını	%	3.3’ten	%	2.8’e	çektiler.	DTÖ	ekonomistlerine	göre,	
“bu	beklenti	bile	çok	kırılgan,	en	kötümser	beklentilerden	de	kötümser	düzeylere	 inebilir”.	 IMF	
başkanına	göre	de	durum	pek	parlak	görünmüyor	ve	şöyle	diyor:	“Bu	yıl	küresel	büyüme,	geçen	
yılın	da	gerisinde	kalabilir.	2016’da	da	mütevazı	bir	düzeyde	kalacak.”

Tüm	rakamlar	ve	gelişmeler	dünya	 ticaretindeki	büyüme	hızının	2008’den	bu	yana	gerilediğini	
ortaya	koymakta.	Küreselleşmenin	 ilerlediği	1980’lerden	90’ların	sonuna	kadar	küresel	ticaretin	
büyüme	hızı,	küresel	ekonomik	büyüme	hızının	iki	katı	düzeyinde,	ortalama	%	6	civarında	gerçek-
leşirken,	mali	krizden	bu	yana	dünya	ticaretinin	büyüme	hızının	ortalama	%	3’e	hatta	bu	yıl	%	2.8	
ile	küresel	büyüme	hızının	altına	indiği	görülmekte.	

Diğer	 yandan	 büyüyen	 ekonomiler	 sıralamasında	 birinci	 sıradaki	 Çin’de	 imalat	 sanayine	 ilişkin	
son	veriler	olumsuz.	Japonya’nın	ise	bir	durgunluğa	girmek	üzere	olduğu	belirtiliyor.	Gelişmekte	
olan	ülkeler	diye	bildiğimiz	ama	diğer	yandan	da	neo-liberalizmin	kelime	oyunlarından	etkilenerek	
yükselen	piyasalar	 diye	 adlandırılan	ülke	 ekonomilerindeki	 büyüme	oranları	 beklenenden	daha	
belirgin	biçimde	düşüyor.	

Bir	diğer	moral	bozucu	konu	da	geride	kalan	10	yılda,	aralarında	Türkiye’nin	de	yer	aldığı	ge-
lişmekte	olan	ülkelerin	ekonomilerinde	mali	sektör	dışı	şirket	borçlanmalarının	2004’te	4	trilyon	
dolardan,	dört	kattan	fazla	artarak,	2014’te	18	trilyon	dolara	yükselmiş	olması.	ABD	faizlerinde	bir	
artış	gerçekleşmesi	halinde,	1980’lerdeki	gibi,	ancak	bu	defa	özel	sektör	kaynaklı	bir	borç	krizine	
daha	tanık	olabiliriz.

Ekonomi	piyasalarındaki	korkutucu	göstergelerden	bir	diğeri	de	Uluslararası	Finans	Enstitüsü’nün	
(UFE)	Ekim	ayındaki	son	raporudur;	Bu	rapora	göre	söz	konusu	ülkelerde,	1988’den	bu	yana	ilk	
kez	net	sermaye	kaçışı	gerçekleşiyor.	Yine	bu	rapora	göre	yatırımcıların	bu	piyasalardan	yaklaşık	
540	milyar	dolar	çıkarmalarını,	yabancı	kaynak	girişinin	548	milyar	dolarla	2008	düzeyinin	bile	
geride	kalmasını	bekliyor.	UFE	bu	ülkelerde	yalnızca	yabancı	yatırımcıların	değil,	yerli	yatırımcıların	
da	sermayelerini	dışarı	çıkarmakta	olduğuna	dikkat	çekiyor;	bu	hareketler	karşısında,	Brezilya	ve	
Türkiye	en	kırılgan	ülkeler.	Nitekim	kredi	derecelendirme	kuruluşu	Moody’s	3	Kasım	2015	tarihinde	
yaptığı	açıklamada	Türkiye’yi	en	riskli	ve	kırılgan	ülkeler	arasında	birinci	sırada	ilan	etti.

Uluslararası	Finans	Enstitüsü’nün	baş	ekonomistlerine	göre,	“2008	krizinden	farklı	olarak,	bu	kez	
sermaye	hareketlerini	yönlendiren	etkenler	esas	olarak	bu	ülkelerin	iç	sorunlarına	ilişkin”	ve	“bu	
etkenler	kolay	kolay	ortadan	kalkacak	gibi	değil”.	Rakamlar	söz	konusu	gelişmekte	olan	ülkelerden	
toplam	sermaye	çıkışının	bu	yıl	1	trilyon	doları	geçeceğini	ortaya	koyuyor.	

Küreselleşmeyle	oluşan	ekonomik	“düzen”	bir	diğer	deyişle	kriz	yönetme	modeli	2007	mali	krizin-
de	sürdürülebilirliğini	kaybetti.	Bu	küresel	düzen	“uzun	durgunluk”	içinde	çökmeye	başladı.	

Yoğunlaşarak	artan	bir	biçimde	tartışmalar,	yorumlar,	dillendirilen	analizler,	çöküşün	giderek	hız-
landığını,	daha	da	vahim	olanı,	gidişi	durduracak	olası	önlemlerin	gündeme	gelemediğini,	daha	
doğrusu	ekonomileri	tutsak	almış	mali	sermayenin	engeline	takıldığını	gösteriyor.	
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Geride	bıraktığımız	yıllarda	yaşanan	mali	krizin	ardından,	gelişmekte	olan	ülke	ekonomilerinin	kü-
resel	ekonomik	büyümenin	motoru	olması	işlevini	üstlenmesi	bekleniyordu.	Ancak	bu	motorun	da	
beklentileri	karşılama	ihtimali	oldukça	düşük	hatta	imkansız	görünüyor.	Dolayısıyla	şimdi	yeniden	
“küresel	durgunluk	geri	mi	geliyor”	soruları	daha	sık	sorulmaya	başlıyor.

Teknolojik	gelişmeler,	bilginin	yaygınlaşmasının	hızlanması	kapitalist	sınıfın	gerçek	konumunu	yani	
dünyayı	ve	ekonomiyi	elinde	tutan	%	1’lik	zengin	ve	mutlu	sınıf	nedeniyle	daha	da	vahşileşen	ve	
azgınlaşan	kapitalizmin	sorunlarını	yeniden	açıkça	gözler	önüne	seriyor.	

Ancak	çok	iyi	bilindiği	gibi,	“Herşey	karşıtını	içinde	barındırır.”

Kapitalizmin	bitmek	bilmez	krizlerinin	yanı	sıra	bu	 tek	yanlı	ve	neo-liberal	versiyonu	yaygın	bir	
başkaldırıyı	ve	yeniden	sosyal	devlet	anlayışını	da	kitlelere	bir	kez	daha	hatırlattı.

Önce	 Mısır’da	 Tahrir,	 İstanbul’da	 Gezi,	 ardından	 İspanya’da	 Podemos,	 	 Yunanistan’da	 Syriza,	
İngiltere’de	Corbyn’in	atakları	ve	güçlenmesi	kitlelerin	siyaset	sahnesine	daha	sık	çıkmaya	başla-
dığını	gösteriyor.	

Sosyal	devlet	anlayışının	bir	kalemde	üstünü	çizen	ve	unutturmaya	çalışan	neo-liberalizm,	sık	sık	
tekrarlanan	mali	kriz	ile	birlikte,	gelir	dağılımının	bozulması,	iklim	krizi,	gıda	krizi,	göçmen	dalga-
sı,	hatta	talep	yetersizliği	gibi	yarattığı	farklı	etkilerle		“sosyal	reform”	düşüncesine	geri	dönüşe	
zorlanmaya	başladı.	Böylece	bir	zamanlar	büyük	vaatlerle,	kolayca	terk	edilen	sosyal	politikalar	
yeniden	hatırlanmaya	başlandı.

Savaşlar,	sığınmacılar,	denizlerde	ölen	çocuklar,	bebeler;	bir	ekonomik	modelin	sonu	gelmez	kri-
zi,	mutlu	azınlığın	yani“yüzde	1”in	krizi	daha	da	derinleştirme,	gezegeni	daha	da	çoraklaştırma	
pahasına	 kasalarını	 doldurma	 yarışı:	Molozlar,	 yıkıntılar,	 kurumuş	 ağaçlar	 ile	 birlikte	 kapitalizm	
adeta	kuyruğunu	yiyerek	yaşamaya	çalışan	bir	yılana	dönüşüyor.	Burada	biz	yine	raporun	girişinde	
yaptığımız	alıntıyı	ve	kapitalizme	dair	yazılanların	bugünle	olan	benzerliğini	hatırlatmak	isteriz…

1990’lı	yılların	yükselen	değeri	“Küreselleşme”,o	zamanların	çok	canlı	bir	tartışma	konusuydu.	An-
cak	arka	arkaya	patlayan	krizlerle	birlikte;	önce	1997	Asya	krizi,	sonra	2007-08	mali	krizi	ile	birlikte	
giderek	gündemden	düşmeye	başladı.	

Şimdilerde	cevap	aranan	şey,	küreselleşmenin	dolayısıyla	kapitalizmin	getirdikleri	değil,	küresel-
leşmenin	geleceği	ve	sonrası.	Genelde	oluşmaya	başlayan	kanı	da,	küreselleşmenin	artık	en	iyim-
ser	yaklaşımla	durduğu,	daha	kötümser	bir	yaklaşımla	gerilemeye	başladığı	yolunda.	

Böylece	bir	kez	daha	ve	yeniden	ekonomik	anlamda	kapitalizmin	en	acımasız	hali	olan	neo-liberal	
yönetimlere	karşı	beş	yıldır	yükselen	itirazlar,	kitlelerin	politika	sahnesine	geri	dönmeye	başlaması,	
bizlere	dünyaca	ünlü	bir	yazarın	“tarih	tekerrür	etmez,	ama	kafiyeli	konuşur”	sözünü	anımsatıyor.

Burada	ilk	akla	gelen	elbette	kapitalizmin	en	güçlü	alternatifini	yaratacak	olan	işçi	sınıfının	sahne	
almasıdır.
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Bunun	ipuçları	pratik	olarak	dünyanın	çeşitli	yerlerinde	uç	verse	de,	daha	anlamlı	bir	hale	gelmesi	
için	tarihteki	örneklere	bakarak,	onların	mantığıyla	kavramak,	onların	kararlılığıyla	yola	çıkmak	ve	
gerekeni	yapmaktır.

Yani	 hem	Syriza,	Corbyn	 ve	Padesa	 ile	 birlikte	mücadele	 etmek	hem	de	bu	mücadeleden	öğ-
renmek;	bu	fırsattan,	bugünkü	zaaflardan	kurtulmak	 için	yararlanmaktır.	Bu	biraz	da	hepimizin	
öyküsü	olacaktır.

Raporumuzun	girişini	1848	yılında	yazılan	bir	metinden	kısa	bir	alıntıyla	yapmıştık,	yine	tarihi	bir	
metinden,	1864	yılında	kurulan	Birinci	Uluslararası	İşçi	Birliği,	yani	Birinci	Enternasyonal’in	açılı-
şında	sarf	edilen	sözlerden	yaptığımız	bir	alıntıyla	bu	bölümü	sonlandırmanın	anlamlı	olacağına	
inanıyoruz.

Bu	sözlerin	bizler	için	bugün	de	rehberimiz	olacak	kadar	güncel	ve	bir	o	kadar	da	öğretici	olduğunu	
düşünüyoruz:

“İşçi	sınıfı	kendini	ulusal	politikalarını	dar	alanına	hapsetmemelidir…	İşçiler	uluslara-
rası	politikanın	tüm	sırlarını	bilmelidir.	Hükümetlerin	diplomatik	davranışlarını	izlemeli,	
gerektiğinde	ellerindeki	tüm	güçlerini	kullanarak	onlara	karşı	direnmelidir.	Uluslararası	
ilişkilerde	görülen	soygun,	talan	ve	üç	kağıtlara	göz	yumma	durumuna	artık	bir	son	
vermenin	zamanı	gelmiştir.”

Eğer	bugün	yaşananlar	kapitalizmin	kendi	suretinde	yarattığı	bir	krizse	 -ki	böyle	olduğunu	çok	
iyi	biliyoruz-	bizler,	emekçiler	ve	sendikalar	olarak	160	yıllık	birikim	ve	deneyimimizi	bugün	hep	
birlikte	kullanmalı	ve	öykümüzü	yeniden	yazmalıyız.

Tarihsel	olarak	işçi	sınıfının	genetik	kodlarında	bu	mücadele	yöntemleri	vardır.	Yeter	ki	bizler	bunu	
harekete	geçirecek	inanç	ve	kararlılığı	hep	birlikte	gösterelim.
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TÜRKİYE’DE DURUM

	 	 	 “Sert	olmak	zorunda	kalabilirsiniz,	fakat	müşfikliğinizi	kaybetmeyin.”
“Çiçekleri	koparabilirsiniz	fakat	bu	baharın	gelmesini	asla	engelleyemez.”

(Şili’de	bir	duvar	yazısından)

Kapitalizm	yakıp	yıkarken,	insanlığın	bugüne	kadar	oluşan	birikiminden	neyi,	nasıl	kurtaracağız;	
kurtardıklarımızla	nereye	gideceğiz?	

Bu	sorular,	Türkiye’de	kapitalizmin	en	karanlık,	ekonomik	ve	kültürel	açıdan	en	yıkıcı	örneklerinden	
biri	yaşanırken,	1	Kasım	genel	seçimlerini	de	henüz	idrak	ettiğimiz	bugünlerde	büyük	bir	önem	
arz	ediyor.

Ne	yazık	ki	bu	ülke	evlatlarına	iyi	davranmıyor.

Türkiye’de	son	yıllarda	yaşanan	gelişmeler	ülkenin	sosyal	yapılanmasını	ve	iç	zıtlaşmadaki	keskin-
leşmesini	olduğu	kadar,	dış	politikasının	yaşama	geçirilmesini	de	belirleyici	bir	şekilde	etkileyen	ka-
pitalizmin	gelişiminde	yaşananların	bir	sonucudur.	Dönemin	merkezi	karakteristik	özelliği,	AKP’nin	
ve	onu	destekleyen	güçlerin	bugün	yeni	bir	hegemonya	düzenini	sürdürmesini	sağlamaktadır.

Türkiye	 kutuplaşmanın,	 iktidar	 zıtlaşmasının	 ve	 rekabetinin	 gerilimini	 yaşamaktadır.	 Bu	 öğeler	
karakteristik	biçimde	devlet	odaklı	kriz	olarak	ifade	edilmektedir.	Devlet	kurumları	içinde	güçlerin	
düzenlenmesi,	yürütme	erkinde	yetkilerin	toplanması,	kuvvetler	ayrılığı	ilkesinden	hızla	uzaklaşma	
ve	yetkilerin	aşırı	kullanımı	bu	krizin	temel	özellikleridir.	Sözü	edilen	zıtlaşmalar	siyasal	sistemin	
tüm	yelpazesinde	yaşanmaktadır	ve	bunların	ana	özelliği	burjuvazininfarklı	gruplarının	ekonomik	
hakimiyeti	için	yaşanan	rekabetlerdir.

Bu	 aşamada	AKP	 ve	Cumhurbaşkanının	 güçlü	 olmaya	devam	etmek	 adına	 yaptıkları	 girişimler	
devam	 etmektedir.	 Ancak	 diğer	 yandan	 tüm	 bu	 gelişmeler,	 ekonominin	 gidişatı,	 yeni	 anayasa	
tartışmaları,	gelir	dağılımındaki	eşitsizlik,	terör	ve	barış	süreci	gibi	sorunların	durumlarına	bağlıdır.

Görünen	o	ki	son	seçimlerin	hemen	ardından	yapılan	açıklamalar	başkanlık	sisteminin	önümüz-
deki	günlerde	siyasetin	bir	diğer	ve	en	önemli	gerilim	noktalarından	biri	olacağını	açıkça	ortaya	
koymaktadır.	Yeni	Anayasa	üzerinden	toplum	ve	diğer	partiler	üzerinde	yaratılacak	baskının	temel	
aracı	da	belli	ki	bu	başlık	olacaktır.

Dış	politikada	ise	sermayenin	de	zorlamaları	ve	talepleriyle	başını	alıp	gitme	noktasına	varan	sal-
dırganlıklar	şimdilerde	bir	hüsrana	uğrama	noktasına	doğru	hızla	ilerlemektedir.	
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Sermayenin	de	etkili	olma	arzusuyla	ivmelenen	dış	politikadaki	gerilimi	artıran	girişimler,	Türkiye’yi	
hem	farklı	bir	yere	taşımış	hem	de	yalnızlaştırmıştır.	Öyle	anlaşılıyor	ki	Türkiye	esas	olarak	neo-li-
beralizmin	genişletilmesi	adına	üstlenmek	istediği	koçbaşı	olma	misyonunda	ısrarcı	olmaya	devam	
edecek	gibi	görünüyor.

Yaşananları,	 yaşadıklarımızı	 hafife	 almak	mümkün	 değil.	 Açlık,	 sefalet,	 işsizlik,	 her	 geçen	 gün	
biraz	daha	bozulan	gelir	dağılımı,	büyüyen	cari	açık,	ihracattaki	düşüş,	dondurulan	çözüm	süreci,	
şiddetini	artıran	terör	ve	terör	ile	gelen	ölümler,	çalışırken	iş	cinayetlerine	kurban	giden	emekçiler,	
artan	döviz	kurlarıyla	birlikte	gelen	belirsizlik	ve	ekonomideki	kırılganlık	durumu	daha	da	vahim	
bir	hale	getiriyor.

Kırılgan	 ekonomilerin	 başında	 geldiği	 belirtilen	 Türkiye’nin,	 ekonomik	 verileri	 de	 geriye	 doğru	
gitmeye	başladı.	Moody’s	in	3	Kasım	2015	tarihli	“Türkiye	en	kırılgan	ülkelerin	başında	geliyor”	
açıklamasını	Raporumuzun	“Dünya’dan”	kısmında	da	belirtmiştik.

AKP’nin	Türkiye’yi	2023’te	dünyanın	en	büyük	10	ekonomisi	arasına	sokma	hayali	devam	ederken	
kurdaki	yüksek	ateş	milli	geliri	ve	hane	halklarını	vuruyor.	Tabii	hayaller	de	ölüyor;	cari	milli	gelir	
üzerinden	yapılan	hesaplamalarla	Türkiye	ekonomisi	18.liğe	gerilemiş	görünüyor.	Bu	da	ne	yazık	
ki	Türkiye’nin	2002’deki	sıralamaya	geri	döndüğünü	gösteriyor.

Dolar	2012	ortalaması	1.7	iken	2015	yılı	Ekim	ayı	itibariyle	ortalama	2.99’a	yükseldi.	Bu	üç	buçuk	
yıl	gibi	kısa	bir	sürede	yaklaşık	%	45’lik	bir	artış	demektir.	Euro’da	ise	bu	sürede	meydana	gelen	
artış	yaklaşık	%	35	olarak	gerçekleşmiştir.	

Aynı	dönemde	ise	enflasyon	2012	yılında	%	6.16	iken	2015	yılında	10	ay	için	%	7.86	olarak	açık-
lanmıştır.	

Emekçiler	için	bu	rakamlardaki	dikkat	çeken	önemli	bir	çelişki	de	şudur;	üretim	girdilerinde	ithal	
mal	oranı	bu	kadar	yüksek,	ithalatı	ihracatına	göre	fazla	ve	enerji	kaynakları	açısından	dışa	ba-
ğımlı	bir	ülkede	döviz	kurlarının	aşırı	artışına	rağmen	enflasyonun	bu	kadar	az	oranda	artmış	gibi	
gösterilmesi	çalışanlar	adına	önemli	kayıplara	yol	açmaktadır.

Ekonominin	büyüdüğü	dönemlerde	dahi	düşmeyen	 işsizlik	oranı	2012’den	bu	yana	ne	yazık	ki	
sürekli	olarak	%	9’ların	üstünde	seyretti;	son	yayınlanan	TÜİK	verilerine	göre	işsizlik	rakamları	%	
9.9	olarak	gerçekleşti.

Gelir	dağılımındaki	çarpıklık	ise	artarak	devam	ediyor:	Türkiye	nüfusunun	en	zengin	yüzde	10’luk	
kesiminin	sahip	olduğu	gelir,	en	yoksul	yüzde	10’luk	kesimin	elde	ettiği	gelirin	15	katına	denk	
geliyor.	Bu	oranın	OECD	ülkelerinde	ortalama	9.8	kat	olduğunu	söylersek	gelir	dağılımındaki	ada-
letsizliğin	hangi	boyutlara	vardığını	çok	daha	net	olarak	görmüş	oluruz.

En	bozuk	gelir	dağılımı	sıralamasında	Türkiye	Avrupa’da	birinci,	dünya	ülkeleri	sıralamasında	ise	
üçüncü	durumdadır.

Ancak	dünyaca	ünlü	Forbes	dergisinin	her	yıl	yayınladığı	dünyanın	en	zenginleri	 listesine	giren	
dolar	milyarderi	Türklerin	sayısı	ise	her	yıl	artmaktadır.	2015	yılında	bu	sayı	24	kişiden	32	kişiye	
çıkmıştır.
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Dolar	milyarderi	zenginlerimiz	dünya	 listelerinde	yukarılara	doğru	tırmanırken,	milletçe	fakirleş-
mekteyiz;	kişi	başına	düşen	milli	gelir	2012	yılı	itibariyle	10	bin	973	dolarken,	2015	yılında	8	bin	
769	dolar	seviyesine	indi.

Oysa	Çin’de	kişi	başına	gelir	1.135	dolardan	7	bin	332	dolara	yükseldi.	Yine	Brezilya’da	kişi	başına	
gelir	2.836	dolardan	11	bin	632	dolara,	Nijerya’da	ise	457	dolardan	3	bin	184	dolara	yükseldiğini	
belirtirsek	Türkiye’de	yaşanan	çarpıklık	çok	daha	iyi	anlaşılır.

Çalışma	sürelerinin	uzunluğu	bakımından	Türkiye,	OECD	raporlarına	göre	üye	ülkeler	içinde	birin-
ci.	Bu	birincilik	hem	haftalık	normal	çalışma	süreleri	hem	de	fazla	mesailerin	kullanımı	itibariyle	
söz	konusudur.Yani	işçiler	uzun	süreyle	ve	düşük	ücretle	çalışırlarken,	yakınlarımız,	komşularımız,	
akrabalarımız	olan	insanlar	işsizliğe	mahkum	edilmektedir.

Çalışma	Bakanlığına	bağlı	SGK	verilerine	göre	çalışanların	%	40’ı	ise	sigortasız	çalışıyor.	Sigortalı	
çalışanların	da	yarısı	30	kişiden	az	çalışanın	olduğu	 işyerlerinde	çalıştığından	 iş	güvencesinden	
yoksun	durumda.	Ayrıca	her	yüz	çalışandan	sadece	%	5’i	toplu	sözleşmeli-grevli	sendika	üyesi.	

Asgari	ücrete	gelince;	2012	yılı	ikinci	yarısında	739	TL	olan	asgari	ücret	2015	yılı	ikinci	yarısında	
910	TL’ye	yükselirken,	ne	yazık	ki	Euro	bazında	319	Euro’dan	303	Euro’ya	düşmüştür.	(Bu	hesap-
lamada	Euro	kuru	yıllık	ortalama	üzerinden	değerlendirilmiştir).	Dolayısıyla	asgari	ücret	açısından	
çalışanlar	yerinde	bile	sayamamış,	geriye	gitmiştir.

Çok	çalışan	az	kazanan	Türkiyeli	işçiler	ne	yazık	ki	çalışırken	ölüme	en	çok	yakalanan	işçiler	olarak	
da	Avrupa	ülkelerindeki	sınıfdaşları	arasında	birinci,	dünyada	ise	üçüncü	durumdalar.	

2012-20015	(Ekim	itibariyle)	yılları	arasında	iş	cinayetlerinde	yaşamını	yitiren	işçi	sayısı	5160’tır.

Rakamların	dili	acımasızdır	ve	fazla	söze	gerek	bırakmaz.	Bu	rakamlar	işçi	sınıfı	adına	hiç	de	iç	açıcı	
bir	durum	olmadığı	gerçeğini	tüm	çıplaklığıyla	gözler	önüne	sermektedir.

Gerçekten	de	işçi	sınıfı	ve	sendikal	hareket	üzerinde	yıllardır	devam	edegelen	baskıların	giderek	
arttığı	ve	karşı	yasalardan	oluşan	çemberin	her	geçen	gün	biraz	daha	daraldığı,	klasik	tabirle	bıça-
ğın	kemiğe	dayandığı	bir	dönemi	yaşıyoruz.

Metal	işkolunda	tüm	taşları	yerinden	oynatan	ve	MESS’ten	önemli	fabrikaların	kopmasına	yol	açan	
2014-2016	Grup	Toplu	İŞ	Sözleşmesi	döneminde	sendikamızın	29	Ocak	2015	tarihinde	çıktığı	gre-
vin	bir	gün	sonra	hukuk	diliyle	ertelenme	olarak	açıklansa	da	fiili	durum	itibariyle	“yasaklandığı”	
gerçeğini	hep	birlikte	yaşadık.

Ancak	bu	emek	düşmanı	tavrın	sadece	metal	işçilerine	yönelik	olmadığını,	AKP	hükümeti	13	yıllık	
iktidarı	döneminde	hakkını	arayan	tüm	işçilere	karşı	aldığı	tavırla	her	fırsatta	gösterdi.

AKP	hükümetinin	2013	yılında	Kristal-İş	Sendikası’nın	cam	işkolunda	çıktığı	grevi	ertelemesi	de	
(yasaklaması)	bu	tahammülsüzlüğün	en	çarpıcı	örneklerinden	biridir.

Ne	yazık	ki	AKP	iktidarının	grev	kırıcılığı	sadece	bu	yasaklama	karlarıyla	da	bitmedi.	
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Hava-İş	Sendikası’nın	2012	yılında	çıktığı	grevi	kırmak	için	hukuka	aykırı	olarak	tek	taraflı	imzala-
nan	toplu	sözleşmeler	ve	akla	hayale	sığmayan	baskılarla	önce	grev	kırıldı,	ardından	da	sendika	
yönetimi	cezalandırılarak	tamamıyla	değiştirilmesi	için	her	türlü	çaba	sarf	edildi.

65	yıldan	sonra	Tekgıda-İş	Sendikası’nın	Çay-Kur	 işletmelerinde	çıktığı	grev,	mevsimlik	 işçilerin	
zamansız	ve	yasa	dışı	olarak	işbaşı	yaptırılması	sonucunda	hükümet	müdahalesi	ile	kırılan	bir	grev	
olarak	tarihe	geçmiştir.

Cumhuriyet	tarihinin	en	büyük	özelleştirme	uygulamalarına	imza	atarak	talana	devam	eden	AKP	
hükümetinin	bir	diğer	önemli	saldırısı	da	Muğla	Yatağan	Termik	Santralinde	ve	ona	kömür	sağla-
yan	madenlerde	gerçekleşti.

Tam	447	gün	boyunca	Tes-İş	Sendikası	ve	üye	işçilerin	emek	dostlarıyla	birlikte	sürdürdükleri	dire-
nişe	karşı	yapılan	şiddet	içeren	her	türlü	saldırı	da	sermayenin	ve	işbirlikçilerinin	özelleştirme	talanı	
konusundaki	kararlılığını	ortaya	koyması	bakımından	çarpıcı	bir	örnek	olarak	geçtiğimiz	dönemin	
önemli	olayları	arasındaki	yerini	alacaktır.

2014	yılında	arka	arkaya	yaşanan	Soma	ve	Ermenek	faciaları	ne	yazık	ki	319	insanımızın	ölümüne	
neden	olurken	Türkiye’de	neredeyse	çılgın	bir	isteriye	dönüşen	daha	fazla	üretim	ve	daha	fazla	kar	
hırsının	giderek	daha	fazla	ölüme	yol	açtığı	iş	cinayetlerine	bir	kez	daha	dikkat	çekti.	Ancak	bunca	
ölüme	rağmen	neredeyse	seriye	bağlanan	iş	cinayetleri	aynı	hızla	devam	ediyor.

Bu	insanlık	dışı	durum	İSİG	konusunun	Türkiye’de	çok	özel	bir	başlıkta	ve	yeniden	ele	alınması	
gerektiğini	açıkça	ortaya	koymaktadır.

Oldukça	yoğun	geçen	bir	çok	acıyı	ve	sevinci	hep	birlikte	yaşadığımız	dört	yıllık	bir	dönemi	geride	
bıraktık.	Bu	dönemde	Türkiye	Cumhuriyeti	tarihine	damga	vuracak	olaylara	ve	gelişmelere	tanık	
olduk.	

Bir	yandan	uluslararası	gelişmelerin,	diğer	 taraftan	ülke	 içindeki	gündemlerin	sıcaklığı	hepimizi	
yakından	etkiledi.	Ülkede,	temel	taşların	yerinden	oynadığı	günleri	yaşadık,	yaşamaya	da	devam	
edeceğiz	gibi	görünüyor.

Uzun	yıllardır	zemini	hazırlanan,	belki	de	önemli	ölçüde	yol	alınan	bir	tasfiye	süreci,	değişim-re-
form	adı	altında	pazarlandı.	Yaşanan	bu	değişim,	işçilerin,	emekçilerin,	bir	bütün	olarak	toplumun	
kimi	önemli	değerlerden,	kazanımlardan	uzaklaşmasını	hedeflemiş	durumda.

Bağımsızlık,	demokrasi,	eşitlik,	özgürlük,	Sosyal	devlet,	planlı	ekonomi,	adalet,	cumhuriyet	gibi	
kavramlar	bu	dönemde	ciddi	yaralar	aldı.	Kalkınmanın,	ilerlemenin	yerine	kişilere	bağımlılık	ve	biat	
etmek	yüceltildi.	

Kendi	ayakları	üzerinde	durabilen	bir	ülkeden	ziyade,	tarih	boyunca	ülkeye	ve	emekçilere	yarardan	
çok	zarar	getiren	emperyalistlerin	hamiliği,	neo-liberalizm	adı	altında	kabullenilsin	istendi.

Bu	hedefler	doğrultusunda	neredeyse	bütünüyle	taşeronlaşmış	bir	ülke	yaratılmaya	çalışılıyor.	Bu	
işgücünün	ucuzlaştırılarak,	emeğin	ayağa,	işçinin	pazara	düşmesi	anlamına	gelmektedir.
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Çoktandır	sosyal	devletin	adı	bile	geçmiyor.	

Emekçilerden	aldıkları	oylarla	iktidara	gelenler,	güçlerini	daima	sermayeden	yana	kullandılar,	kul-
lanmaya	da	devam	ediyorlar.

Türkiye’yi	Çin	gibi,	Vietnam	gibi,	Tayland	gibi	tam	bir	ucuz	emek	cenneti	haline	getirip	resmen	
yabancı	sermayeye	peşkeş	çekmek	istiyorlar.

Bu	nedenle	de	sadece	asgari	ücreti	sefalet	ücreti	seviyesinde	belirleyip	ücretleri	aşağıya	çekmekle	
kalmıyor,	kıdem	tazminatlarımızı	fon	adı	altında	hiç	etmeye,	özel	istihdam	büroları	kurarak	modern	
amele	pazarları	oluşturmaya,	esnek	çalışmayı,	kuralsız	çalışmayı	güvenceli	çalışmanın	yerine	koya-
rak	yabancı	sermayeye	tam	anlamıyla	dikensiz	gül	bahçesi	sunmaya	çalışıyorlar.

Aslında	siyasi	 iktidar	güvencesiz,	sendikasız,	karın	tokluğuna	çalışmaya	razı	edilen,	sermayenin	
kölesi	olarak	çalışmaya	mahkum	bir	işçi	sınıfı	oluşturmak	istiyor.

Diğer	yandan	bugüne	devreden	kimi	kazanımların	ortadan	kaldırılmasına	emekçilerden	en	ufak	bir	
tepki	gelmesini	de	istemiyorlar.	Bu	amaçla	demokratik	olmayan	yeni	yasal	düzenlemeleri	ve	cezai	
yaptırımları	artırırlarken,	ideolojik	anlamda	da	beyin	yıkamaya	çalışıyorlar.	Bunun	için	özelleştirme-
leri,	piyasacılığı,	liberalizmi	yüceltiyorlar.	Sosyal	devletin	emekçiler	için	önemli	olan	kazanımlarını	
hafızalardan	kazımak	istiyorlar.

İşte	toplumun	bu	hedeflere	karşı	bir	itiraz	noktası	elbette	olacaktı	ve	oldu	da.	Kim	ne	derse	desin	
geçtiğimiz	döneme	ve	hatta	belki	de	tüm	Cumhuriyet	tarihine	toplumsal	anlamda	damgayı	vuran	
gezi	 olayları,	 daha	doğru	bir	 deyişle	gezi	 eylemleridir.	Gezi,	 hepimizi	 heyecanlandıran,	 yerinde	
duramaz	hale	getiren	ve	en	önemlisi	de	gücü,	sürekliliği,	kararlılığı	ve	etkileriyle	bizleri	fazlasıyla	
şaşırtan	bir	direniş	olmuştur.

Diğer	yandan	gezi	direnişi	belki	de	ilk	kez	Türkiye’deki	bir	direnişin	dünya	halklarına	ilham	kaynağı	
olarak	ihraç	ettiği	bir	eylem	olarak	da	anılacaktır.	Bu	Türkiye	halkına	ve	Türkiye’ye	bakışı	değiştir-
miş,	iktidarın	söyleminin	tam	aksine	Türkiye’nin	prestijini	artıran	bir	olay	olarak	tarihe	geçmiştir.	
Ve	gezi	direnişi	bize	göre,	Türkiye	toplumsal	mücadele	tarihi	içindeki	olaylar	sıralamasında	birinci	
sırada	anılmayı	hak	etmiştir.

Taksim’deki	öğrenciler,	aydınlar,	işçiler,	kafa	emekçileri	mücadele	tarihimize	bu	görkemli	ve	inatçı	
hareketi	 armağan	ettiler.	 Elbette	 sonunda	 yenildiler;	 ama	diyalektiğin	 “evrensel”	 yasası	 işleye-
cektir;	Türkiye’yi	bir	üst	düzleme	taşıyarak	ve	sosyal	mücadeleler	tarihine	armağan	olarak	yeni	
sıçramalar	adına	önemli	bir	birikim	kazandırarak…

Geride	bıraktığımız	dört	yıllık	süreye	dönüp	baktığımızda	toplumsal	olarak	“gezi”	nasıl	ki	döneme	
damgasını	vurmuş	ve	tarihe	önemli	bir	not	düşmüşse,	Birleşik	Metal-İş	Sendikası	da	metal	işkolun-
da	tüm	taşları	yerinden	oynatarak,	önce	bir	evvelki	dönemden	gelen	rüzgarla	BOSH	örgütlenme-
sini	başlatmış	ve	ardından	2014-2016	MESS	grup	sözleşmelerindeki	grev	ve	mücadeleler	sonucu	
metal	sektöründe	gerçekleştirdiği	büyük	kalkışma	ile	sendikal	mücadele	tarihine	en	az	o	kadar	
büyük	bir	damga	vurmuştur.
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DİSK/Birleşik	Metal-İş	Sendikası	olarak	AKP-MESS-Türk	Metal	işbirliğine	karşı	başlattığımız	direniş	
ve	isyan	şimdi	yurdun	dört	bir	yanında	emek	düşmanları	için	korkulu	bir	rüyaya	dönüşmüştür.

AKP	 hükümeti	 tarafından	 yasaklanan	 grevimize	 rağmen	 tam	 8	 işyerinin	MESS’ten	 ayrılmasıyla	
birlikte	iki	yıllık	sözleşmelere	imza	attık	ve	9.78	yerine	%	13	ile	%	24	arasında	seyreden	ücret	
artışları	sağladık.	

MESS	 üyeliği	 devam	eden	 diğer	 fabrikalarda	 ise	 işyerine	 taşınan	 eylemlilikler	 sonucunda	 grup	
sözleşmesinin	üzerinde	ücret	zamları,	toplu	ödemeler,	yeni	sosyal	yardımlar	elde	ettik.

Bütün	bu	gelişmeler	sonucu	metal	 işkolundaki	birçok	fabrikada	Türk	Metal’den	 istifalar	giderek	
yaygınlaşmaya	başladı.	İsyanı	bastırmaya	çalışan	MESS	kendi	ilkelerini	çiğnemek	zorunda	kaldı.	
İşyerlerine	ekstradan	dağıttığı	1000	TL	ile	işçilerin	isyanını	bastırarak	sarı	sendikayı	kurtarmaya	
çalıştı.

Birleşik	Metal-İş	olarak	bizler	bu	sonun	başlangıcını	hep	birlikte	yazdık.	Ve	biz	kazandık...

Yıllardır	metal	işçilerini	zorla	topladıkları	Türk	Metal	çatısı	artık	çökmeye	yüz	tutmaktadır.	Sahneye	
koydukları	orta	oyununa	artık	metal	işçileri	kanmıyor.	Gece	yarısı	imzalanan	sözleşmeler,	bayram	
arifelerinde	alel	acele	sonlandırılan	pazarlıklar	dönemi	sona	eriyor.

Biz	asla	hedeflerimizden	şaşmadık.	Evet,	Bursa	Bosch’ta	ekilen	bu	tohumlar	üç	yıl	sonra	yine	Bursa	
ve	Kocaeli’nde	Reno,	Tofaş,	Ford,	Mako,	Coşkunöz	ve	Empay’da,	daha	birçok	işyerinde,	işverenleri	
ve	MESS’i	şaşkına	çeviren	eylemlerin	filizlenmesine	yol	açmıştır.

Uzun	süren,	grev	ve	farklı	eylemlerle	taçlanan	MESS	Grup	Toplu	İş	sözleşmelerinin	ardından,	he-
pimizin	bildiği	olaylar	sonrası	Türk	Metal’den	kopan	fabrikalarda	çalışan	işçi	arkadaşlarımız	sendi-
kamıza	yönelmeye	başladılar;	birçok	işyerinin	yanı	sıra	özellikle	Renault’daki	gelişmeler	son	derece	
ümit	vericidir.	

Metal	 işkolunda	bu	yaşananlar,	ne	yazık	ki	 işçi	 sınıfı	 ve	sendikal	hareket	adına	yaşanan	birçok	
olumsuzluğa	rağmen	gerçekleşmiştir.

Esasen	işçi	sınıfı	ve	sendikal	hareket	üzerinde	33	yıldır	devam	edegelen	baskıların	giderek	arttığı	
ve	karşı	yasalardan	oluşan	çemberin	her	geçen	gün	biraz	daha	daraldığı,	klasik	 tabirle	bıçağın	
kemiğe	dayandığı	bir	son	dört	yıl	yaşadık.

Tam	30	yıldır	sermayenin	adeta	ensemizde	boza	pişirmesine	yol	açan	2821-2822	sayılı	yasaların	
güya	değişerek	6356	sayılı	yasa	olarak	karşımıza	çıkması	yeni	bir	“gelen	gideni	aratır”	hikayesi	
daha	çıkarttı	karşımıza.	

Ne	gariptir	ki	2821-2822	sayılı	yasalarla	ilgili	olarak	bunca	yıldır	şikayet	ettiğimiz	bazı	önemli	baş-
lıklar	değişirken,	yapılan	her	değişiklik	karşımıza	bir	başka	sorun	yumağını	beraberinde	getirmek-
tedir.	Belli	ki	amaç	işçilerin	sendikal	örgütlenme	ve	serbest	toplu	sözleşme	haklarını	uluslararası	
standartlara	getirmek	değil,	 tam	 tersine	 sermaye	adına	kurulan	dikensiz	gül	bahçelerine	 zarar	
gelmesini	engellemektir.
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Öncelikle	 bazı	 işkollarının	 birleşmesi	 ile	 söz	 konusu	 işkollarında	 sendikasız	 işçilere	 binlerce	 işçi	
daha	katılmıştır.

Diğer	yandan,	6356	Sayılı	yasada	noter	şartı	yerine	getirilen	e-devlet	düzenlemesi	ile	üyelik	koşu-
lu	tam	bir	keşmekeşe	döndü;	teknik	aksaklıklar,	kilitlenmeler,	sistemin	zaman	zaman	kapanması	
veya	girilememesi	bir	yana,	metal	işkolunda	çalışıyor	gözüken	bir	işçinin	işkolunun	sistemde	farklı	
görünmesi	nedeniyle	üye	yapılamaması	veya	yeni	örgütlenme	çalışması	yaptığınız	işyerindeki	işçi-
lerin	e-devlet	şifreleri	olmaması	nedeniyle	ortaya	çıkan	engeller	ya	da	işçilerin	işveren	tarafından	
şifrelerinin	istenmesi	gibi	bir	çok	sorunu	da	beraberinde	getirdi.	

Tüm	bunların	üzerine	TİS	sürecine	ilişkin	bütün	engellerin	ve	grevle	ilgili	yasakların	aynıyla	devam	
ettiğini	hatta	bazı	yeni	kısıtlamaların	geldiğini	de	unutmamak	gerekir.

Bütün	bu	değişiklikleri	sermaye	adına	ve	sermaye	için	dikensiz	gül	bahçesi	yaratmak	uğruna	can-
hıraş	bir	çabayla	yapan	AKP	hükümetleri,	son	seçimlerden	sonra	elde	ettiği	taze	güçle	birlikte	belli	
ki	yeni	anayasa	paketinin	yanı	sıra	kıdem	tazminatı	fonu,	esnek	çalışma	ve	kiralık	işçilik	ile	ilgili	
düzenlemeleri	önümüzdeki	günlerde	kamuoyunun	gündemine	getirecektir.

Bizim	DİSK/Birleşik	Metal-İş	Sendikası	olarak	çalışma	hayatı	 ile	 ilgili	bu	başlıklara	bakışımız	çok	
net	ve	açıktır.	Elbette	kıdem	tazminatlarımızın	neredeyse	hiç	edilmesi	anlamına	gelecek	olan	kı-
dem	tazminatı	taslaklarına	bugüne	kadar	olduğu	gibi	tavrımızı	koyacağız.	Diğer	başlıklara	için	de	
tavrımız	farklı	olmayacaktır.	Hiçbir	şekilde	emeğin	yok	sayılmasına,	haklarımızın	gasp	edilmesine	
izin	veremeyiz,	vermeyeceğiz.

Diğer	yandan	en	az	emekçiler	kadar	toplumun	tüm	kesimlerini	ilgilendiren	anayasa	değişikliğinin	
elbette	kamuoyunun	gündemini	meşgul	edecek	konuların	başında	gelmesi	muhtemeldir.

Biz	yalın,	yasakçı	değil	özgürlükçü,	bireyin	haklarını	koruyan	ama	bireyci	değil	toplumcu,	cumhuri-
yetin	temel	değerlerine	sahip	çıkan,	tek	kişinin	keyfiyetini	değil	parlamenter	sistemi	öngören,	ço-
ğulcu,	eşitlikçi,	kuvvetler	ayrılığı	ve	hukukun	üstünlüğüne	bağlı,	sosyal	devlet	ilkesini	benimseyen	
çağdaş,	demokratik	bir	anayasa	talep	ediyoruz.

En	basit	 tanımıyla	ve	 ilk	akla	gelen	haliyle	 “çoğulculuk”	olarak	 tanımlanabilecek	demokrasinin,	
esas	 olarak	 “halkın	 gücü”	 anlamına	 geldiğini	 çok	 iyi	 biliyoruz.	Demokratik	 olacağı	 iddia	 edilen	
“anayasa	paketinin”	halktan	habersiz	olarak	hazırlanması	söz	konusu	bile	olmamalıdır.	

Askeri	darbe	ürünü	olan	1982	Anayasası	nasıl	halka	rağmen	ve	halka	karşı	yöntemlerle	hazırlanıp	
tartışmalara	kapalı	bir	ortamda	referanduma	sunulduysa,	söz	konusu	anayasadan	kurtulmak	için	
hazırlanacağı	iddia	edilen	yeni	anayasa	da	33	yıl	sonra	tırnak	içinde	demokratik	bir	ortamda	ama	
her	nedense	yine	aynı	yöntemlerle	hazırlanmaya	çalışılıyor.	Bu	da	gösteriyor	ki,	anayasanın	adı	
veya	yılı	değişse	de	sermayenin	diktatörlüğü	devam	edecek	demektir.

Türkiye’de	yaşayan	78	milyonu	“seçim	ile	ölüm”	arasında	bir	tercih	yapmaya	zorlayarak		“çözüm	
sürecini”	 dolayısıyla	 da	 koca	 bir	 barış	 umudunu	 siyasi	 emellerine	 heba	 eden	 tekçi	 yaklaşımlar	
umarız	ülkeyi	yeni	maceralara	sürüklemez.
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Çünkü	şiddet,	terör	ve	baskının,	geleceğini	bu	ülkenin	geleceğine	bağlayan		ülke	vatandaşlarına,	
yani	bizlere	hiçbir	fayda	sağlamayacağını	herkesin	görmesi	gerekmektedir.	Biz	her	hal	ve	şartta	
barışın	ve	kardeşliğin	ülkemizde	hakim	kılınmasını	istiyoruz.

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

İşte	biz	bunun	için	gerçek	bir	demokrasi	istiyoruz.	Bu	güzel	ülkede	adaletli	bir	gelir	dağılımı,	hak	ve	
özgürlüklerden	herkesin	eşit	biçimde	yararlandığı,	görüş	ve	düşüncelerin	serbestçe	ifade	edildiği,	
sosyal	devlet	ilkelerinin	birebir	yaşama	geçtiği,	 insanların	çalışırken	ölmediği,	ay	sonunu	endişe	
duymadan	getirdiği,	barışın	ve	kardeşliğin	hüküm	sürdüğü	demokratik	bir	düzen	istiyoruz.		

Bu	ülkede	hazırlanan	anayasa	da,	çıkarılacak	diğer	bütün	yasalar	da	bu	anlayışla	hazırlansın,	hal-
kın	katkılarıyla	ortaya	çıksın	istiyoruz.

Bu	 taleplerimiz	 daha	 1982	 Anayasası’nın	 taslak	 olarak	 kamuoyuna	 açıklandığı	 ilk	 günden	 beri	
değişmedi.	Birçok	farklı	parti	veya	partilerin	 iktidara	geldiği	dönemlerde	de	biz	bu	taleplerimizi	
dile	getirdik	ve	demokratik	Türkiye	özlemimizden	hiçbir	zaman	vazgeçmedik.	Bundan	sonra	da	
gücümüz	yettiğince	vazgeçmeyeceğiz,	mücadeleye	devam	edeceğiz.
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SENDİKAMIZIN GÜNDEMİ

Ocak 2012

Selam olsun gelecekleri için savaşanlara...
Sınıf mücadelesinde dostluk ve dayanışma ağına, bir ilmik dahi olsa atan herkesle bilinsin ki birlik-
te çarpıyor yüreğimiz. Yine birlikte atıyor yüreklerimiz. 

Türkiye emek tarihinin müftüsünden imamına, bakanından valisine, polisinden askerine, özel gü-
venlikçisine, organize sanayi ve serbest bölge yönetimlerinden Sanayi ve Ticaret Odalarına, iğdiş 
edilmiş işbirlikçi sahte sendikalardan emek düşmanı siyasi partilere kadar tüm belalı saldırıları ya-
şayan; hayatlarını piyasanın acımasız koşullarında pamuk ipliğine bağlı sürdürenler, yani sendikalı 
olmak isteyenlerle birlikte atıyor yüreğimiz...

Baskı karşısında ceketini iliklemeyen, teldeki sığırcıklar gibi gücün önünde dizilmeyen, buna karşı, 
cesaretiyle birlikte zerafeti de elden bırakmayan emeğin aydınlık yüzü, alınterinin onurlu temsilcisi, 
sendikal hareketin sokak çocuğu, Birleşik Metal ailesine katılmak için önündeki mayınlı tarladan 
gözünü kırpmadan yürüyenlerle birlikte atıyor yüreğimiz...

Yazın yakıcı sıcağında ya da zemheri kışın ortasında sabahın köründen, akşamın koyu karanlığına 
kadar Türkiye’nin dört bir yanında bir çığlık gibi yankılanan onurlu direnişleriyle karanlığı yırtarca-
sına meydanlara çıkan ve düşlerinin peşinde koşanlarla birlikte atıyor yüreğimiz...
Kararlı ve inançlı duruşun yarattığı sıcaklıkla adeta buzu eriten güneşli günlerin müjdecisi direniş-
lerin simgesi, tırnakları etlerine geçercesine sıkılı yumrukları, inançla pırıl, pırıl parlayan gözleri, 
güzel günler göreceğiz, güneşli günler diye yeri göğü inleten sloganları ile kırık kanatla güvercin 
uçuran kırmızı şapkalı, kırmızı önlüklü çelik yürekli metal işçileriyle birlikte atıyor yüreğimiz...
Selam olsun gelecekleri için savaşanlara. 
Onurları için, ekmekleri için insanca bir yaşam kurmak için, her türlü zorluğa rağmen dimdik ayak-
ta duranlara selam olsun...
Mevzubahis sınıf mücadelesiyse, gerisi teferruattır diyen aydınlık yüzlü sendikanın inançlı savaş-
çılarına selam olsun...
Ne mutlu ki onlara, hareket haline geçerek zincirlerinin farkına varıp, kendilerini boş kaşıkla bes-
leyenlere direnen, başım kesiliyorsa sakalım için üzülmem diyerek korkularının üzerine cesaretle 
yürüyenlere… 
Selam olsun bir kez daha...
Yıllardır çok farklı duygular yaşadık, aynı yola baş koymuş insanlar olarak. 
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Ne kadar çok olduğumuzu görerek, gururlandık onlarla. 
Ve gururlandık aynı havayı solumaktan, tenimizin ateşiyle birbirimizi ısıtmaktan.
Ve bir kez daha gördük ki, insanın zamanı gelince görünen karanlık yüzünde sermaye, canlı emek 
tüketen bir kar makinesidir. 
Ve gördük ki sermaye sahibi olmanın daha çok kar uğruna, bir insanı ne kadar acımasız kıldığını, 
maskesini düşürüp insanlığa ait tüm değerlerden, ne kadar uzaklaştırdığını.
Sendikalaşmak isteyen işçiye karşı ne kadar saldırgan hale getirdiğini ancak; bizler gocuklu celep 
kaldırınca sopasını sürüye katılıveren uysal koyunlar değiliz. 
Belki kesiliyor başımız ama asla çekmeye gelmez boynumuz.
Adaletsizliği engelleyecek gücümüz olmasa bile, bu işten atılan işçiler coğrafyasında adaletsizliğe 
karşı itiraz etmeye devam edecek metal işçileri. 
Ve metal işçileri biliyorlar ki kurtuluş, bu itirazlar çoğaldıkça, dip dalgalar yaratıldıkça sağlanacak. 
Ve Albert Einstein’ın dediği gibi:
İnsanlığın kaderi, sonuçta elbette hak ettiği şey olacak. 

Mart 2012

Emekçiler için dönüm noktasındayız
İşçi sınıfının “Birlik Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ın arifesinde emekçiler ve emekten 
yana tavır alanlar olarak adeta araf tayız.
Araf’tayız çünkü emekçiler için hayati önem taşıyan sendika ve toplu sözleşme yasaları ile  giderek 
ağırlaşan ekonomik koşullar tam anlamıyla belirsiz bir görünüm arz etmektedir.
Arka arkaya gelen yüksek zamlar, kriz dönemlerini aratmayan işsizlik oranları, kusursuz cinayetlere 
dönüşen çalışanların katliamvari ölümleri, açlık sınırının altında yaşayanların önlenemez artışı ve 
gelir dağılımındaki bozuklukların yanı sıra,  neredeyse 30 yıldır emekçileri bir cendere gibi sıkan ve 
bir türlü değiştirilemeyen sendika ve toplu iş sözleşmesi yasaları…
Özellikle “Toplu İş İlişkileri Kanunu” adıyla hazırlanarak meclise sunulan ve emekçilerin taleplerini 
karşılamaktan uzak olmasına rağmen aylardır bekletilen yasa, büyük emeklerle örgütlendiğimiz 
birçok yeni işyerindeki üyelerimizin mağdur olmasına yol açmaktadır. Bu durum sadece bizi değil 
farklı işkollarındaki binlerce emekçiyi de zor durumda bırakmaktadır.
Sınıflı bir toplumda yaşadığımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Bu nedenle ve işçi sınıfı 
olarak bugün her zamankinden çok daha fazla örgütlülüğe ihtiyacımız var. Yaşadığımız bunca 
sıkıntı, eziyet, zulüm ve sömürü ancak örgütlü ve dolayısıyla güçlü olursak azalabilir. Bu sömürü 
ve haksızlığı gözden kaçırmak için ortaya atılan bir takım yapay bölünmeleri de ancak bu şekilde 
savuşturmamız mümkün olabilir.

12 Eylül ile gerçekten hesaplaşmak istiyorlarsa Sendika ve Toplu Sözleşme Yasalarını da değiştir-
sinler... 
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İşte sermaye çevreleri ile onlara yaslanarak ayakta durmaya çalışanlar bunu çok iyi bildikleri için 
emekçilerin örgütlenmesini istemiyorlar. Bir yandan 12 Eylül’ü yargıladıklarını iddia edenler,  her 
nedense 12 Eylül askeri darbesinden sonra TÜSİAD’ın, TİSK’in ve MESS’in yani sermayenin ta-
lepleri doğrultusunda çıkarılan sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasaları aynen muhafaza 
ediyorlar.

Evet, 12 Eylül Askeri Darbesinin üzerinden 32 yıl geçti, Ceza Kanunundan, Medeni Kanuna kadar 
bir çok yasa değişti, yeni yasalar yapıldı; ancak “her nedense” Sendikalar Kanunu ile Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hala değişmedi 

Sendikaya üye olmak için getirilen noter şartı, % 10 işkolu ve  % 50+1 işyeri barajları, işçileri 
bölmek için özellikle düzenlenen fazla sayıda işkolu sayısı, işverenlere tanınan itiraz hakkı, uzayan 
yetki davaları, uzun tutulan toplu iş sözleşmesi prosedürü, grev hakkına getirilen anormal kısıtla-
malar gibi saymakla bitmeyecek olumsuzluklar aynen devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından yıllardır düzeltilmesi istenen ve başta DİSK, Birleşik Metal-İş ve birçok sendikanın çeşitli 
vesilelerle gündeme getirdiği bu yasak ve kısıtlamalarla dolu yasalar bir türlü normalleştirilemedi. 

Biz bu yasaların getirdiği olumsuzlukların acısını örgütlenme çalışmalarında ve çıktığımız grevlerde 
fazlasıyla yaşamaktayız. Bu yasaların çıktığı ilk günden itibaren de değişmesi için meşru her türlü 
mücadeleyi verdik, vermeye devam ediyoruz. 

Zira daha önce kamu emekçilerinin 4688 sayılı yasada yaşadığı gibi uğruna sonuna kadar mü-
cadele edilmeyen bir düzenlemenin birçok olumsuzluğu da beraberinde getireceğini unutmadık.

Sermaye çevrelerinin elbette sınıfsal çıkarları doğrultusunda şu anda yürürlükte olan sendika ve 
Toplu sözleşme yasalarının çıkarılmasında etkin rol almalarını ve şimdi meclise gelen yeni düzen-
lemeleri ise engellemeye çalışmalarını anlayabiliriz.   Bu onların sınıfsal çıkarları ile doğru orantılı 
bir tutumdur.

Ancak burada işçi sınıfı ve emekçiler en büyük darbeyi işçi sendikası görüntüsü altında işverenlerin 
küreğini çeken bazı sendikalardan yemektedir. İşçilerden aldıkları aidatlarla işçilere karşı bir tutum 
izleyen ve kendilerini işverenlerin kahyası olarak addeden bu sendikaların, Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısında yer alan bazı olumlu düzenlemelerin geçmemesi için ellerinden gelen gayreti göster-
dikleri ve süreci geciktirdiklerini üzülerek görmekteyiz.

Söz konusu sendikalar işçilerin sendikalara üye olmasının önündeki en büyük engeller olarak gör-
düğümüz üyelik ve istifada noter şartının kaldırılması, işkolu ve işyeri barajlarının en alt düzeye 
indirilmesi, grev hakkına getirilen yasakların kaldırılması gibi çalışanların haklarını alabilmeleri ve 
insanca yaşamaları için olmazsa olmaz gördüğümüz birçok düzenlemeye karşı çıkmaktadırlar.

Şimdi soruyoruz asgari ücretle, sigortasız, mesai saatleri 10-12 saattin üzerinde çalışan hangi işçi 
notere para vermeden sendikaya üye olmak istemez?

Veya hangi işçi işkolu endişesi yaşamadan özgürce istediği sendikaya üye olmak istemez?

Hangi işçi işverenden haklarını alabilmek için gerektiğinde grev gibi önemli bir silahı kullanabilme 
hakkını istemez?
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Hepimiz bütün bu soruların cevabını  ve tüm işçilerin bu hakları gözü kapalı isteyeceğini adımız 
gibi biliyoruz.

O zaman işçi sendikası adı altında yıllarca faaliyet gösteren ve işçi aidatlarıyla ayakta duran  sözüm 
ona işçi sendikalarının bu taleplere gözlerini kapatmalarını veya bu uğurda verdiğimiz mücadeleye 
engel olmalarını nasıl açıklayacağız?

Bunun elbette bir açıklaması var; çünkü onlar, yıllardır sermaye ve devlete dayalı düzenlerinin ve 
kurdukları saltanatların yıkılmasından korkuyorlar.

Sigortasız, asgari ücretle, mesai saatlerinin dahi belli olmadığı bir düzensizlik içinde çalıştırılan, 
ücretlerin bölük pörçük ödendiği işyerlerinde, sırf bu bozuk, çarpık ve acımasız çark eskisi gibi 
dönsün diye bu yasaların aynen devam etmesini isteyen sermayenin ekmeğine yağ sürenler aslın-
da büyük bir günaha ortak olmaktadırlar.

Bunca insanın ekmeğine göz dikenlerden tek isteğimiz şudur ki “gölge etmeyin başka ihsan iste-
meyiz”

Metal işçileri için esaret günleri bitiyor

Sendikalı işçi sayısının gerçek anlamda sadece 700 bin civarında ve bunların önemli bir kısmının da 
işbirlikçi sendikalara üye olduğu bir ülkede sermaye adına istediğiniz yasayı çıkartır istemediğiniz 
yasayı da engelleyebilirsiniz. Bugünlerde yaşadıklarımız işte böyle bir ortamda gerçekleşmektedir; 
şimdi gündemde sermayenin istekleri doğrultusunda hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Paketi var.

Ulusal İstihdam Paketi’nde yer alan düzenlemeleri şöyle özetleyebiliriz:  Kıdem tazminatlarının 
hiç edilerek fona aktarılması, iş kurumunun yerine özel istihdam bürolarının getirilmesiyle kiralık 
işçiliğin yaygınlaştırılması, tüm esnek çalışma modellerinin işçinin onayı alınmadan işverenin isteği 
doğrultusunda uygulanması ve işçilerin taşeron olarak çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler…

Ulusal istihdam paketinde yer alan bu başlıkların her biri çalışma hayatına atılmış birer saatli bom-
ba gibi… Fakat burada daha önce kamuoyuna fazlaca yansımayan taşeronla ilgili düzenlemelere 
dikkat çekmek gerekir. 4857 sayılı İş Yasası’nın 2. maddesinde yer alan ve taşerona bağlı çalışmayı 
önemli ölçüde sınırlayan hükümler önemli ölçüde değiştirilerek taşeron işçi çalıştırılması neredeyse 
hemen hemen her yerde mümkün hale getirilmek isteniyor. Bu, çalışanlar için ücretlerin aşağıya 
çekilmesi, sendikasızlaştırma vb. birçok tehlikeyi beraberinde getirecek önemli değişikliklerden biri 
olarak önümüzde duruyor. 

İşte bizim “araf”ımızın cehennem-i tarafı da burada başlamaktadır. Bu paketin açılmasıyla ortaya 
saçılacak olumsuzluklar sonucunda çalışma yaşamının yörüngesi değişecek, on binlerce, yüz bin-
lerce emekçinin yaşamı bir cehenneme dönüşecektir.

Kıdem tazminatsız, iş güvencesiz, fazla mesai ücreti olmadan, hangi gün kaç saat, hangi ay kaç 
gün çalışacağını bilmeden, işverenin değil ulusal istihdam bürolarının kiralık işçileri olarak çalışmak 
zorunda kalacak olan emekçiler bir dönüm noktasındadır. 

Bu yasalara karşı kararlılık, birlik, dayanışma ve mücadele bize zaferi getirecektir. Aynı Bursa 
Bosch, Rexroth, Gebze Cengiz Makine ve Kayseri Ceha işçilerinin yaptığı gibi…
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Bursa Bosch işçilerinin yıllardır süren sarı sendika esaretinden bir çırpıda kurtulmaları, elbette du-
rup dururken olmadı;  darbelerden güç alan sermaye güdümlü sendikanın metal işçilerine vurduğu 
pranganın Birleşik Metal İş Sendikasına üye öncü metal işçilerinin 2010-12  MESS grup toplu iş 
sözleşmesi dönemindeki kararlılığıyla kırılması, sonun başlangıcı oldu.

Kısacası Bosch işçilerinin hem sarı Türk Metal’in hem de işverenin baskılarına rağmen dimdik 
ayakta durarak, kararlı bir biçimde DİSK/Birleşik Metal İş Sendikasını seçmelerinin 2012 yılında 
gerçekleşmesi elbette bir tesadüf değildir.

Biz Bosch işçilerine ve aynı onlar gibi kırk yıllık esaretlerine son vererek sendikamızı tercih eden 
Bosch Rexroth, Gebze Cengiz Makine ve Kayseri Ceha işçilerine hoş geldiniz diyoruz. 

Bu geçiş döneminde şimdi her şey bizim elimizdedir. Şimdi hedef bu ülkede emeği ile geçinmek zo-
runda olan yüz binlerce emekçi için hayati bir önem taşıyan günlerde sınıfsal tavrını ortaya koymak 
ve bu oyunu bozmaktır. Köleliğe evet ya da hayır demenin yol ayrımındayız. Şimdi karar zamanıdır. 
Daha da önemlisi bu kararı 1 Mayıs alanlarında haykırma, köleci düzene hayır deme zamanıdır.

İşçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta, alanlar emekçilerin bu talepleri ve 
haykırışlarıyla dolacak ve inleyecektir.

Çeşitli bahanelerle bu tarihsel görevden kaçanların ise bundan böyle söyleyecek sözleri kalmaya-
caktır.

Temmuz 2012

Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... 
Tarih, umut ve inancımızı kalpsiz ve karanlık bir çağın içinde sınıyor. Bize yaşanabilecek tek hayat 
olarak dayatılan kapitalizm en vahşi en pervasız ve en çaresiz haliyle, neo liberalizmle muhafaza-
karlığın mutlu evliliği olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın her yerinde yaşam hakkı dahil her türlü hakkımıza pervasızca saldırmaktan geri durmu-
yor. 

İşçilerin, emekçilerin mücadelesi ile elde edilmiş olan demokratik ve sosyal haklara teker teker el 
konuluyor. 

İnsan olmakla erişime hak kazandığımızı düşündüğümüz sağlık ve eğitim gibi temel haklar, çağın 
tanrısı paraya kurban veriliyor. 

Türkiye, bunun istisnası olmak bir yana, bu küresel talanın AKP iktidarı eliyle “büyüyen ekonomi” 
adı altında yaldızlanarak sürüme verildiği yerlerden biri.

Parasız eğitim ve sağlık gibi temel hakları ortadan kaldıran AKP iktidarı doğal kaynakları özel 
şirketlere peşkeş çekmenin ustası olmuş durumda. AKPhükümetinin diğer bir uzmanlık alanı ise 
ataerkilliğin bilinç altının en derin noktalarını gıdıklamak. Muhafazakar bir söylemle Türkiye nüfu-
sunun yarısı olan kadınları kamusal alanda aşağılayıp değersizleştirmeye çalışmasıdır. 
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Neoliberal muhafazakarlık bu bağlamda kadınların asıl yerlerinin evleri, asıl işlerinin çocuk doğur-
mak olduğunu durmadan tekrarlıyor. Kadına daha az ücret ödenmesini meşrulaştırıyor. 

Kadın emeğini ucuzlatıyor. Böylelikle ev içinde zaten görünmez olan kadın emeği formal istihdam 
içerisinde de değersizleştiriliyor.

Kadınlar üzerinde uygulanan değersizleştirme politikalarının en vahim sonucu  kadınların cins 
temelli bir katliama tabii tutulmasıdır. Kadınlara, kendilerine çizilen ve erkeklere ait olan hayatın 
dışına çıktıklarında, başkaldırdıklarında, onların kuralları ile oynamadıklarında hesaplarının nasıl 
görüleceğine dair politik bir ders veriliyor.  

Amerikan muhafazakarlığından ödünç alınmış çirkin bir taklitle kürtaj tartışmaları arasında çocuk-
larımızdan herhangi biri; kör kurşun yiyip ölmeden, barışın karınca evi gibi çok zor kurulan ama bir 
üflemeyle kolayca bozulabilen ülkemizde can vermeden, bir sınır karakolunda bombalanmadan, 
24 kişinin kendi rızası ile tecavüzüne uğrayıp ruh ve vucüt bütünlüğü bozulmadan, ucuz iş gücü 
olacak güne erişebilirse, orada da iş cinayetine kurban gidecek.  

Emekçiler hükümetin kaynak imkan ve personel ayırmayarak denetlememeyi seçtiği işyerlerinde, 
işçi sınıfının birer mensubu olmaları sebebiyle sistematik olarak öldürülmekteler. Dünyanın ışıltılı 
vitrinlerini süslemek için ömürlerini kotların üzerine döken kot kumlama işçileri, Karadon made-
ninde yerin yedi kat dibine gömülen büyük yürekli madenciler, bir gölette plastik bir botla tamirata 
gönderilen ve orada haykırarak can veren TEDAŞ işçileri, Esenyurt’ta ateşte yanan canlar, inşaat-
lardan, gemi gövdelerinden düşen, dökülen insan hayatları. 

“Sendika da ne imiş?” 

İleri demokrasileri, sendikaya karşı olmalarını emrediyor. “Sendika da ne imiş?” deniliyor.

Ve nihayet, hükümet,  toplu sözleşme pazarlığının grev kapısına dayanması nedeni ile, hava iş 
kolunda grevi yasaklayan bir yasa çıkarıyor.  İleri demokrasi, “Hemen grevi yasakla!” diyor.

Korsan taksi çalıştıranlara verilecek cezaları düzenleyen bir kanunun içine, “THY’de grev yasak” 
kanunu da konarak, öncekilerde olduğu gibi bir “torba” yasa ile ileri demokrasi örneği sergilediler. 
İleri demokrasi, torbalıdır. İşçilere, hakkınızı hukukunuzu unutun, yetkilerinizi de zaten iki dudağı-
mızın arasında bekletiyoruz istersek göndermeyiz deniliyor. 

İşçiler sendikal mücadeleyi bırakın, sendika boş iş, kendinizi devletin şevkatli kollarına teslim edin, 
deniliyor. Yok eğer sizin kaderinizde fakirlik, açlık, ölüm, soğuktan donarak ölmek, yanarak ölmek, 
patlamada ölmek, tersanede iş kazasına kurban gitmek, selde minibüsün içinde can vermek, si-
gortasız çalışmak, aybaşında maaşınızı alamamak varsa, kaderinizdir buna kimse bir şey yapamaz 
deniliyor.

Saldırılar çok yönlü, direniş her yerde

Görüldüğü gibi, bizdeki demokrasi, işçiler için, emekçiler için, halklar için, katıksız bir diktatörlük-
tür, faşizmdir büyük bir zulümdür. İşçiler için bu anayasada sendika ve grev hakkının yok edilmesi 
planlanmaktadır. İşte size örneği. İşte size sivil anayasa! İster 12 Eylül hükümeti olsun, ister sivil 
hükümetler,   gelenek, daha da azgınlaşarak devam etmektedir.
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İşçi sınıfının elindeki tüm hakların gaspedilmesi süreci başlatılmıştır. THY’de grev yasağı, gerçek 
anlamı ile bir dönüm noktasıdır. Sadece THY işçileri değil, tüm işçi ve emekçiler, farklı sektörlerdeki 
işçiler bu yasağa karşı direnmelidir. Aksi takdirde işçiler bu tarihten başlayarak, her gün yeni bir 
yasakla karşı karşıya kalacaklardır. Bu sadece THY ile sınırlı kalacak bir adım değildir.
Devlet, bir bütün olarak işçi haklarını tırpanlamak, sendikaları tümden yok etmek istiyor. 
Sendikalar uzun süre devletin kontrolü altında zaten güç kaybetmiştir. Şimdi, sendikaların bu zayıf 
anında, işçi haklarını tırpanlamak için bir saldırı başlatılmıştır. Bu nefes darlığı çeken torba yasalı 
demokrasiye dur denmezse, arkası gelecektir.
Nihayetinde sendikalara yapılan saldırıların geldiği nokta ise KESK’e yapılan sindirme girişimleridir. 
KESK başkanı dahil bir çok sendikacı daha önce milletvekillerine, gazetecilere, öğrencilere karşı 
yapılan girişimlerin benzeri bir operasyonla gözaltına alınmışlardır. Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) ve KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, BES, ESM, Tüm Bel-Sen, Haber-Sen ve 
Tarım Orkam-Sen’in genel merkezlerine, sendikaların kimi şubelerine ve kamu emekçilerinin ev-
lerine düzenlenen baskınlar, demokrasinin olmasa da, baskıların ne kadar çok ilerlediğinin çarpıcı  
birer örneğidir.
Ancak siyasi iktidarın yürüttüğü operasyonlar bununla kalmamakta ve hazırladıkları iki yasa ile 
daha da derinleşmekte, daha da “ileri” gitmektedir. 
Bu yasa tasarılarından biri Toplu İş İlişkileri Yasası, diğeri ise ulusal istihdam stratejisine bağlı 
olarak İş Yasasında yapılacak değişikliklerdir.
Ulusal istihdam stratejisinin amacı işçileri tamamen güvencesiz ve esnek bir çalışma yaşamına 
mahkum etmektir. Bu güvencesizliğin ilk adımı 65 yıllık kazanımımız olan kıdem tazminatlarımızı 
fon adı altında hiç ederek işçilerin iş güvencelerinin tam anlamıyla sona erdirilmesidir. Bir diğeri 
taşeronlaştırma ile ilgili tüm engelleri ortadan kaldırmak ve sermayeye ucuz işgücü temin etmektir. 
İşçilerin alınıp satılmasının aracı olan Özel İstihdam Büroları kurarak amele pazarlarının meşrulaş-
tırılmasıdır. Esnek çalışma uygulamaları karşısında bugünkü yasada var olan “işçi onayının” kaldırı-
larak esnek ve güvencesiz çalışmanın işverenlerin iki dudağı arasına teslim edilmesidir.
İşte sendikal yasalarda özgürlük adına en ufak bir adım atmaya yanaşmayan hükümet, iş yasa-
sında yapacağı değişikliklerle işçi sınıfının tüm kazanılmış haklarının ortadan kalkmasının zeminini 
oluşturmuş olacaktır. Çok yakında herkes ileri demokrasinin örgütsüz toplum anlamına geldiğini 
yaşayarak görecektir.
Şimdi, işçi ve emekçilerin, yoksul köylülerin, tüm ezilenlerin, öğrencilerin, memurların, 15- 16 
Haziran ruhu ile topyekûn direnişe geçmesinin zamanıdır.
Metal işçilerinin umudu 

Geçen dönem MESS ile yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarı ile tamamlayan 
sendikamız, 2012 dönemi sözleşme sürecinin, Sendikamızın grup toplu iş sözleşme çalışmalarının 
ilk adımını, Mart ayının başında MESS üyesi işyerlerinin baş temsilcileri ve şube yöneticilerimizin 
bu tesislerimizde gerçekleştirdiği bir haftalık atölye çalışması ile atmıştır. İkinci adım ise 4 Mayıs 
tarihi itibariyle Çalışma Bakanlığına yapmış olduğumuz yetki tespit başvuruları ile devam etmiştir.
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2010-12 grup toplu iş sözleşmesinde bütün ezberleri bozarak, MESS ve işbirlikçi sarı sendika tara-
fından dayatılan sözleşmeyi 21 işyerinde ilan ettiği grevlerle geri püskürterek, 5.35 dayatmasının 
iki mislini elde eden ve esnek çalışmayı kabul etmeyen sendikamız bu dönem de yine tüm metal 
işçilerinin umudu olacaktır.

Birleşik Metal-İş Sendikası daha sözleşme görüşmeleri başlamadan tüm metal işçilerinin umudu ve 
sözcüsü olarak tayin edilmiştir. Omuzlarımıza yüklenen yükün ağırlığının farkındayız. Metal işçileri 
bu sözleşme döneminde vereceği mücadele ile bir sonraki sözleşme dönemine sermaye-sarı sen-
dika ittifakı olmadan girme şansını yakalamayı hedeflemektedir.

Eylül 2012

Ekmek barış ve özgürlük için yeniden… 
Bölgemizde savaş tamtamlarının giderek yükseldiği günlerde, yani barışa ekmek kadar, su kadar 
ihtiyacımız olduğu bir dönemde 1 Eylül Dünya Barış Gününü geride bıraktık. 

Doğu ve Güneydoğu sınırlarındaki topraklarımız artık yeşerip göveren tohumlara değil, savaşın 
kan tomurcuklarına yataklık ediyor.

Özellikle Suriye’deki iç huzursuzluklar karşısında ABD’nin sözcülüğünü yapmayı tercih eden AKP 
hükümeti,  bir zamanlar “içtikleri su ayrı gitmeyen” Esad iktidarının yıkılması yolunda yaptığı açık-
lamalarla gerilimi sürekli tırmandırıyor. 

Düşürülen askeri uçak krizinin altından kalkamayanlar şimdi Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis gibi 
önemli yerleşim bölgelerini mühimmat deposuna çevirmeye çalışıyor. Bölgedeki okullar ve birçok 
yerde silah depolandığı, ajanların cirit attığı yönünde bilgiler geliyor.

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

Hayat pahalılığı giderek artıyor. Ülkemiz dünyanın en pahalı benzinini kullanan ikinci ülkesi oldu. 
İşsizlik, mevsimsel dalgalanmalar bir yana ortalama yüzde on seviyesinin üzerinde seyrederek, 
çalışanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Kaos her yerde

Bir oldu bittiye getirilerek çıkarılan 4+4+4 ile birlikte eğitim sisteminde büyük bir kaos yaratıldı. 
On binlerce aile milyonlarca çocuk ne olduğu yetkililer tarafından bile tam olarak açıklanamayan 
bir karmaşanın içinde büyük bir belirsizliğe sürüklenmektedir.

Şu anda aileler çocuklarını okula gönderip göndermemek arasında gidip gelmekte, çocuklar bir 
sene önce gittikleri okulu aynı ad ve kimlikle bulup bulamayacaklarını dahi bilememekte, öğret-
menler kaç kişilik sınıflarda hangi yaş grubuyla ders yapacaklarını anlamaya çalışmaktadır.
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Zaten bozuk ve çarpık olan bir eğitim düzeni ancak bu kadar içinden çıkılmaz hale getirilebilirdi. 
AKP hükümeti bunu da başardı. Asıl korkunç olan şu anda ilk, orta ve yüksek öğrenimdeki öğren-
ciler ve tabii aileler, bırakın gelecek yıllara ilişkin plan yapmayı, gelecek yıla dair bir plan bile yapa-
mamakta, bir sene sonra nelerin değişip değişmeyeceği konusunda papatya falı çekmek zorunda 
bırakılmanın şaşkınlığını yaşamaktadır.

Bunca belirsizlik ve karmaşayı yaratma başarısı gösteren hükümetin, çalışma yaşamına ilişkin farklı 
bir tutum izlemesi tabii ki beklenemezdi, nitekim öyle de oldu. MESS grup toplu iş sözleşmelerine 
hazırlandığımız ve görüşmelerin çoktan başlamasının gerektiği bugünlerde  bizler, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığından hala gelmeyen yetkileri bekliyoruz.

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

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

Hükümetin bu uygulaması bir yetki gaspıdır. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkının engellenmesidir. 
Hükümetin uyguladığı bu yetki gaspına ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkımıza yönelik hukuk dışı 
tutumuna gereken cevabı hep birlikte vereceğiz.

Kıdem tazminatlarımız hedef olmaktan çıktı mı?

Ülkeyi barışsız, çocukları eğitimsiz, çalışanları işsiz, işyerlerini sendikasız, sendikaları yetkisiz, işçi-
leri toplu sözleşmesiz bırakmayı başaran bu iktidar şimdi hazırladığı veya geri çektiğini iddia ettiği 
tasarılarla tüm emekçileri geleceksiz bırakmaya azmetmiş görünmektedir.

Hükümet, gündemdeki Ulusal İstihdam Stratejisi ile İş Kanunu’nda birçok değişiklik yapmayı böy-
lece çalışma yaşamındaki sermaye adına tüm taşları birer birer temizlemeyi hedeflemektedir. Bu 
değişiklikler; kiralık işçilik, alt işverenliğin (taşeronluk) kolaylaştırılması ve yeni esneklik biçimleri-
nin uygulanması gibi başlıklardan oluşuyor. 

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

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

4857 sayılı Yasa’nın 2. maddesinde taşeron çalıştırma ile ilgili aranan koşullar, daha en başından 
itibaren işveren örgütlerinin başlıca hedef tahtalarından biri olmuştur. 

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

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

Yapılmak istenilen değişiklikle, İş Yasası’nın alt işvereni düzenleyen 2. maddesinin çeşitli hükümleri 
köklü biçimde değiştirilerek üç koşul yerine tek bir koşulun varlığı yeterli görülmek suretiyle taşe-
ronluk, neredeyse esas üretimin bir parçası haline getirilmek istenmektedir.

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

Sendikasız, sigortasız, birçok haktan yoksun ve olabilecek en düşük ücretle çalıştırılan ve aynı 
Sayın Başbakan R.T.Erdoğan’ın dediği gibi tam anlamıyla  “sermaye için bir ucuz emek cenneti” 
haline gelecektir.

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

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

Bu demektir ki 21. yüzyıl Türkiye’sinde amele pazarları yasa yoluyla resmileştiriliyor. İşçinin belirli 
bir yer, zaman ve işte, belirli bir işverene bağlı olarak çalışmasını sağlayan geleneksel anlayış kök-
ten değiştirilmek isteniyor. Bu gerçekleşirse işçiler üretim sürecinden tam anlamı ile koparılarak 
metalaştırılmış olacaktır.

Hükümet-Sermaye-Sarı Sendika işbirliği işbaşında

Diğer yandan sermayenin tam 40 yıllık rüyası olan kıdem tazminatlarının yok edilmesi hedefi, her 
gün yeni bir taslağın kamuoyuna sunulması veya geri çekilmesi ile kendini ortaya koymaktadır.

AKP hükümeti son olarak Kıdem Tazminatı ile ilgili hazırlanan tasarının geri çekildiğini ve gündem-
den kalktığını açıklasa da, bu gelişme, ne sermayenin ne de iktidarın 70 yıllık kazanımımıza ilişkin 
düşüncelerinden vazgeçtiklerini göstermez.

Hedef her ne kadar kıdem tazminatlarının fon adı altında hiç edilmesi gibi gözükse de,  kıdem taz-
minatlarının 15 güne düşürülmesi ihtimalinin olduğunu da gözden kaçırmamamız gerekmektedir.

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

Örneğin nasılsa fon gelecek öcüsüyle korkutulan bazı sendikalara toplu iş sözleşmelerinde kıdem 
tazminatının korunması adı altında 30 günlük sürenin 15 güne düşürülmesi teklifleri getirilebilir. 
“Kıdem Tazminatı Fonu tasarısını geri çektirdik, şimdi hiç olmazsa 15 günlük tazminatlarımızı ga-
rantiye alalım” kandırmacası bazı sarı sendikalar aracılığıyla işçi sınıfına pekala pazarlanabilir. 

Bütün bu ihtimalleri de göz önüne alarak DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası olarak işçi sınıfının en 
önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatına yönelik bu ve benzeri tuzaklara karşı uyanık 
olmak zorundayız.
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Söz konusu saldırı ve politikalar elbette cevapsız kalmayacak. Çağdaş demokrasilerde emekçilerin, 
seçimler dışında da söz söyleme ve haklarını arama yolları vardır. Bizler, artık bunu diğer sendikalar 
ve demokrasi yanlısı kurum ve kuruluşlarla birlikte daha güçlü bir biçimde yaşama geçireceğiz.

Bu ülkenin emekçileri onların düşündüğünden çok daha dirençlidir ve gerektiğinde gözü kara ol-
mayı çok iyi bilir. 1 Mayıslar, 15-16 Haziran ve DGM direnişleri, MESS grevleri gibi tarihimizin şanlı 
sayfalarında yer alan mücadele ve direnişlerimizi unutanlara, son yıllardaki 1 Mayıs ve 2010 Grup 
sözleşmesi süreçlerinde olduğu gibi mücadele gücümüzü hatırlatmasını çok iyi biliriz.

Sonuç olarak önümüzdeki döneme baktığımızda çalışanlar olarak, hem ülke genelinde, hem de 
metal işkolu özelinde oldukça zorlu bir döneme giriyoruz. 

Bir taraftan yasalar düzeyinde haklarımıza yapılan saldırıları göğüsleyip, sendikal hak ve özgürlük-
lerimizi genişletmeye çalışırken, diğer taraftan da işyerlerindeki çalışma koşulları ve ücret düzey-
lerimizi iyileştirmenin mücadelesini vereceğiz. Herkes her şeye hazırlıklı olsun. 

Kolay gelsin....

Ocak 2013

Yeni bir dünyanın kapısı “işçilerle” açılacak! 
Geride bıraktığımız yıl başta emekçiler olmak üzere toplumun geniş bir kesimi için ne yazık ki yine 
olumsuzluklarla doluydu.

2012 yılı; beklentilerin karşılanamadığı, hükümetin  neo liberal politikaları nedeniyle yoksullaşma-
nın yaygınlaştığı, önemli sayıda emekçi için işsizliğin umutsuz bir sorun haline geldiği, işten atılma 
korkusunun toplumda bir travma yarattığı, haklar ve özgürlükler yönünden önemli bir iyileşmenin 
görülmediği, aksine hak ve özgürlüklerin alabildiğine gasp edilmeye çalışıldığı, örgütsüzleştirme-
nin, kuralsızlaştırmanın, hukuksuzlaştırmanın yaygınlık kazandığı, yeni sendikal yasalarla güven-
cesizliğin bir kural haline getirilmeye çalışıldığı, muhalefetin baskı ve zor kullanılarak sindirilmeye 
çalışıldığı, asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildikleri, siyasi baskıların 
devam ettiği, Suriye’de emperyalist saldırganlığın AKP eliyle tarafı durumuna getirildiğimiz bir 
dönem oldu. 

Bütün bunlara rağmen bizler, emekçiler ve üretenler olarak; 
• Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğini ortadan kaldırıldığı, çalışanların refahının yükseltil-
diği,
• Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz, kısıtlamasız uygulandığı; sendikal örgütlenme ve toplu 
sözleşmelerin önündeki engellerin kaldırıldığı,
• Yaşam mücadelesi veren çalışanların sorunlarının çözüldüğü, insanca yaşadığı,
• Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul edildiği,
• Düşüncelerinden ve siyasi çabalarından dolayı kimsenin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğra-
madığı,
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• Herkesin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabildiği, ulaşılabilir bir sağlık ve parasız/eşit 
eğitim olanağına kavuştuğu,
• Kimliklerin, farklılıkların sorgulanmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği 
• Halkların kardeşçe yaşadığı bir ülkede,
• Barışın egemen olduğu ve silahların sustuğu bir dünyada yaşamak istiyoruz!

Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle, inancımızla yaratabileceğimize inanıyoruz.

Gelecekten umutluyuz!

Umudumuz, iyi niyetimizin ötesinde, giderek yükselen muhalif seslerin artmasından, farklı yerler-
de ve değişik işkollarındaki emekçilerin yükselen mücadelesinden kaynaklanmaktadır.

Ancak bu, bize işimizin ne kadar zor olduğunu asla unutturmamalıdır. 

Ülkemizde “ekonomi büyüyor, kişi başına düşen milli gelir artıyor” nidaları arasında, belirlenen as-
gari ücrete, bir türlü düşmeyen işsizliğe, düştü denilen enflasyona rağmen durdurulamayan hayat 
pahalılığına, kapanan fabrikalara, mahallelerimizdeki siftahsız dükkanlara baktığımızda hepimizin 
her geçen gün biraz daha yoksullaştığını görmemek için kör olmamız gerekir. 

Görmeyenler, ya yanlış yere bakıyorlardır veya bakıp da görmeyenlerdir. Borsaya, altına, dövize ve 
onları çuvalla götürenlere bakarsanız halkın neler yaşadığını görmezsiniz. 

Nitekim onlar sermayeye bakıp gülümseyenlerdir; onların bakışlarından halka düşen ise ya “tevek-
kül edin, oturun” çağrılarıdır ya da fırçadır, gazdır, coptur, sopadır.

Haksızlık varsa isyan kaçınılmazdır. Burada bize düşen isyandır.

Nasıl isyan etmeyelim ki? Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücrete yapılan 35 lira zam, aklı ve 
vicdanı olan bir insanın kabul edebileceği bir şey midir? Bu acımasızlığı kabullenmek mümkün 
değildir.

İsyanımız bunadır.

Sermayeyi korumak ve kollamak konusunda bu kadar hassas olanların, vatandaşın vergileriyle 
oluşan hazineden yapacakları harcamalar için de aynı hassasiyeti göstermelerini beklerdik. 

Ancak sermayeyi korumak ve cebine biraz daha kaynak aktarmak söz konusu olunca “devletin 
malı deniz yemeyen domuz” anlayışı birdenbire hortlayıveriyor.

Evet; asgari ücretliye yüzde 4.4 zammı reva görenler, sırf koca koca sigorta şirketleri müşteri 
kazansın diye bireysel emekliliğe giren herkes için hazineden yüzde 25 katkı yapacaklar. Bunun 
hazineye yıllık maliyeti ise Bakan Ali Babacan’ın açıklamasına göre 1 milyon 200 bin lira.

Bütçe açığını, sürekli yaptığı zamlarla, vatandaşın sırtına yüklediği vergilerle kapatmayı maharet 
sayan hükümetin, iktidara gelmesinden itibaren on yıl geçmesine rağmen hala  “varlık vergisini”  
çıkartmaması, kimlere çalıştığının açık göstergesidir. Bu hükümet ne yazık ki on yıldır fakirden alıp 
zengine vermeye devam etmektedir.
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Her zaman olduğu gibi bizim vergilerimiz zenginin cebini doldurmaya, “zenginin malı ise züğürdün 
çenesini yormaya” devam edecektir.

İsyanımız bunadır.

İsyanımız işçi arkadaşlarımızı göz göre göre ölüme götürenleredir. Zonguldak T.T.K işletmelerinin 
taşerona devredilen bölümünde, birkaç ay önce yazılan raporlarda “kaza olmaması tesadüftür” 
denmesine rağmen hiçbir önlemin alınmaması ve ardından sekiz maden işçisinin yaşamını yitirme-
si kolay kolay kabul edebileceğimiz bir durum değildir.

Yıllardır taşeron uygulamasının çeşitli sakıncalarına değindiğimiz, yasanın açık hükümlerini ha-
tırlattığımız halde kılı kıpırdamayanların ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmaları, pişkince de-
meçler vermeleri ve hala taşeron uygulamasını kolaylaştıracak yasal düzenleme hazırlıkları içinde 
olmaları karşısında öfkelenmemek, isyan etmemek mümkün değildir.

İsyanımız bunadır

Hükümetin keyfi uygulaması sonucunda bir yıla yakın bekletilen yetkiler yüzünden geciken toplu 
iş sözleşmeleri, onbinlerce işçinin neredeyse bir yıl zamsız çalışmasına sebep olmuştur. Özellikle 
MESS grup sözleşmeleri kapsamında olan üyelerimiz, normal şartlarda sözleşmenin bitmesinin 
beklenebileceği bugünlerde, görüşmelere tüm çabalarımıza rağmen ancak başlayabilmenin  sıkın-
tısını yaşamaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, metal iş kolunda MESS işyerleri için hazırladığımız TİS taslağı 
sadece sendikamız üyelerinin değil, işkolumuzdaki diğer sendikalara mensup işçiler için de örnek 
bir taslak haline gelmiş, MESS’in taşeronu Türk Metal’in taslağı ise daha şimdiden yerle yeksan 
olmuştur. Ancak çirkin işbirliği, acımasız yüzünü göstermiş ve birçok büyük fabrikada taslağı ve 
üye oldukları sendikayı eleştiren yüzlerce işçi işten çıkartılarak daha en başından işçilere gözdağı 
verilmeye çalışılmıştır.

İsyanımız bunadır.

İşte bu ve benzeri birçok nedenle MESS grup sözleşmelerinden başlayarak, 2013 yılı, sermayenin 
ve siyasi iktidarın yıkım politikalarına karşı emek cephesinin mücadelesinin artacağı bir yıl olacak-
tır! 

Herkese bu konuda görev düşmektedir. Bizler görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız. 
2013’ü metal işçilerinin ve yükselen emek cephesinin güçlü sesiyle inşa edeceğiz!

İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için yaptığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara 
rağmen sürdüreceğiz, yılmadan doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. 
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Nisan 2013

Yolumuz işçi sınıfının yoludur 
Gündemimiz yoğun. Birleşik Metal-İş Sendikası olarak sermayeye, işbirlikçilerine ve sendikamız 
söz konusu olduğunda her koşulda birleşen şer odaklarına karşı çok geniş bir cephede mücadele 
veriyoruz.

MESS grup toplu iş sözleşmelerinin yanı sıra, aynı takvime denk gelen münferit işyerlerinin toplu 
iş sözleşme görüşmeleri, hükümetin düşük ücret politikaları, sermayeye yaranmak adına taşeron-
laştırma, kiralık işçilik, kıdem tazminatlarının fona devredilmesine yönelik hazırlıkları, Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşme Yasası’nın getirdiği sıkıntılar ve birçok engele rağmen örgütlenme çabalarımız…

İşverenlere işten çıkartma teknikleri konusunda eğitim vermeyi görev edinmiş Çalışma(ma) Ba-
kanlığının keyfi uygulaması sonucu, ancak 2013 yılında başlayabilen MESS grup Toplu sözleşme-
lerinde yürürlük tarihinin üzerinden sekiz ay gibi azımsanmayacak bir sürenin geçmesi, binlerce 
üyemizin dikkatinin ister istemez bu noktada toplanmasına yol açmaktadır.

Bu bekleyiş sadece MESS grubundaki işyerleri için değil birçok münferit işyeri için de sürmektedir. 
Çalışma Bakanlığı’nın işgüzarlığı sayesinde metal işkolunda ilk kez bu toplu sözleşme döneminde 
grup dışı işyerlerinde çalışan üyelerimizle hep birlikte davranabilme fırsatını yakalamış durumdayız.

Esasen metal işkolu grup toplu iş sözleşmeleri işkolumuzdaki öneminin ötesinde, hem ülke, hem 
işçiler hem de sermaye sınıfı açısından her zaman dikkatle izlenmiş ve belirleyici olmuştur. Zira 
işkolumuzdaki mücadelenin sonuçları tüm ülkedeki sınıflar arasındaki ilişkiyi, ekonomiyi, siyaseti 
etkileme potansiyeline sahiptir. 

Bu tarihsel fırsat, MESS grup toplu iş sözleşmesinin önemini şimdi daha da artırmış gibi gözüküyor.

İşte böylesine önemli ve herkesin dikkatle takip ettiği işkolumuzdaki grup toplu iş sözleşmesinde 
uyuşmazlık tutuldu ve arabulucu aşamasının sonlarına doğru ilerlemekteyiz.

Bilindiği gibi işyeri komiteleri ve sendika komisyonlarımızla uzun bir sürede hazırladığımız taslak 
aslında tüm metal işçilerinin de ortak taleplerini içeriyordu ve gerçekten de aldığımız olumlu tep-
kiler bunu açıkça gösterdi.

Teklifimizin en can alıcı ve bütün metal işçilerini ortaklaştıran yanı, özellikle 2000 ve sonrası yıl-
larda işe giren ve nispeten düşük ücretli üyelerimizin ücretlerini iyileştirmeyi hedef almamız oldu. 

Şu andaki mevcut saat ücretleri itibariyle işçilerin yoğun olarak toplandığı 6 farklı ücret grubu 
belirledik ve iblağ dediğimiz ücret tamamlama rakamlarını buna göre yaptık. Yani ücret iyileştir-
meleri için aşamalı bir geçiş önerdik. Bu yöntem sadece üyelerimiz için değil tüm metal işçileri 
için de kucaklayıcı bir teklif oldu ve sarı sendikaya üye işçiler nezdinde de kabul gördü. Ayrıca işe 
giriş ücretlerinin artırılması, vergi yükünün işverenlerce karşılanması, altı aylık zam dilimlerinde 
enflasyonunun üzerinde zam alınması ve çalışma süresinin haftalık 37.5 saate düşürülmesi gibi 
sadece üyelerimizin ve metal işçilerinin değil tüm işçi sınıfının ortak taleplerini içeren bir taslak 
sunduk MESS’e.
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Şimdi artık hedefimiz, metal işçilerinin ortak taslağı haline gelen teklifimizin işbirlikçiler tarafından 
heba edilmemesi için eylemleri ve mücadeleyi yükseltmek olmalıdır.

1Mayıs’ta taleplerimizi haykıracağız

Mücadeleyi yükseltmek deyince elbette bunun en görkemli ve doruk noktalarından biri olan 1 
Mayıs’ta, alanları doldurmak ve taleplerimizi yüksek sesle, tüm emekçiler ve emek dostlarıyla 
birlikte haykırmaktır.

Bundan 127 yıl önce mücadelenin her türlüsünü vererek ve ölümü göze alarak 8 saatlik çalışma 
süresi için emek veren insanları anmak, bugün işçi sınıfı için hayati önem taşıyan sorunlarımızı 
MESS’e, sermayeye, siyasi iktidara yani egemen güçlere duyurmak için 1 Mayıs 2013 günü mey-
danlara çıkacağız. 

Haklarımıza göz dikenlere, kazanılmış haklarımızı hiçe sayanlara, ikramiyelerimize, kıdem tazmi-
natlarımıza, çalışma hakkımıza, ücretlerimize el koymak isteyenlere gereken cevabı vermeliyiz.

İnsanca yaşayacak bir ücret,  işten atılma korkusunun yaşanmadığı bir çalışma ortamı, ölmeden 
önce elde edilecek bir emeklilik hakkı her çalışanın özlemidir ve bunlar mücadele etmeden kaza-
nılmıyor ne yazık ki…

Bu yüzden şimdi mücadele zamanıdır…

İşsiz sayısının 3 milyona ulaştığı, her dört çalışandan birinin işsiz kaldığı ülkemizde işsizlik, sadece 
işsizlerın değil tüm çalışanların sorunudur. OECD ülkeleri içinde çalışma süresinin en uzun olduğu 
ülke Türkiye’dir. Bu da yetmiyormuş gibi dayatılan fazla mesailerle çalışma süreleri neredeyse ikiye 
katlanmaktadır. Yani işçiler uzun süreli ve düşük ücretli çalışırlarken, yakınlarımız komşularımız, 
akrabalarımız olan insanlar işsizliğe mahkum edilmektedir.

İşte bunun için MESS TİS taslağımızda olduğu gibi tüm Türkiye’de haftalık çalışma sürelerinin kı-
salarak 37.5 saate düşürülmesi talebimiz işsizliğin başlıca ilacıdır ve bizler bunu işçi sınıfının ortak 
talebi olarak siyasi iktidara yansıtmalıyız. 

1 Mayısı’ı yaratanların verdiği 8 saatlik mücadele ile bugün birçok ülkede günlük 6 saatlik çalışma 
süresi kazanılmıştır. Şimdi sıra bizde… 

DİSK’in yakıtı biziz, yanarız ama kül olmayız

Konfederasoynumuz DİSK’de 6 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda 
yeni yönetim belirlendi.

Biz yönetim düzeyinde yer almasak da DİSK elbette yoluna devam edecektir. Geçtiğimiz yıl yapılan 
14. Genel Kurul sonrası yaşanan olumsuzluklar karşısında sendikamız, DİSK’in kuruluş nedenlerin-
den biri olan ve anlayışının temelini oluşturan ilkelerin başında gelen bağımsızlığını koruma adına 
onurlu bir duruş sergilemiştir.

DİSK’in 1 Nolu kurucusu olarak genlerimizde varolan anlayış ve ilkelere sahiplenme refleksi ve 
duygusuyla, konfederasyonumuzun bağımsızlığına yönelik saldırlara karşı hiçbir kişisel veya örgüt-
sel kaygı taşımaksızın tüm varlığımızla kişilikli bir tavır alınmıştır.
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Sendikamız bu süreç sonunda yapılan olağanüstü genel kurulda, ne yazık ki   doğrunun yanından 
yanlışa taşınan ittifak güçleriyle karşı karşıya kalmış, ancak buna rağmen duruşundan taviz ver-
meden, dost ile dost olmayanı ayırmak konusundaki ustalığına yeni kazanımlar katarak çıkmıştır. 

Kurulduğu günden bu yana her zaman DİSK’in benzini olan sendikamız yanar ama asla kül olmaz 
ve DİSK’i yolda bırakmaz. 

Sonuç olarak sendikal hareket ve dolayısıyla Konfederasyonumuz DİSK açısından son derece kritik 
bir dönemde gözümüz her zamankinden daha büyük bir dikkat ve özenle DİSK’in üzerinde olacaktır.

Tüm samimiyetimizle, işçi sınıfı adına doğru olan her hamle ve duruşun yanında olacağımızı be-
lirtirken, (DİSK’in son sürecinde yaşananlardan ders çıkartmadan) yapılacak yanlışlar karşısında, 
yanlış yapan kim olursa olsun karşısında bizi bulacağını çok iyi bilmelerini isteriz.

Temmuz 2013

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Tüm ülke olarak son derece hareketli bir dönemden geçiyoruz. Siyasi iktidarın 11 yıllık icraatlarının 
toplumun çeşitli kesimleri üzerinde yarattığı baskı ve tahribat şimdi büyük bir toplumsal tepkinin 
ortaya çıkmasına yol açmış gibi gözüküyor. 
Ne hayat ne de toplumsal yaşam tek bir çizgide ve hep aynı yönde cereyan etmez. Değişim ve 
hareket yaşamın esasını oluşturur. Bu değişim ve hareketlilik bazen sessiz ve derinden işleyip 
gözle görülemez, elle tutulamaz olsa da beklenmedik anlarda, aynı bir yer altı suyunun yeryüzüne 
çıkması anındaki şaşırtıcılıkla gün ışığına kavuşabilir. 
Şimdilerde Türkiye’de yaşanan budur. Yıllardır suskunluğa gömülmüş apolitik gençlerin bir anda 
meydanlara çıkmasında olduğu gibi birçok işkolunda mücadele geleneği olmayan sendikaların dahi 
grevi göze alarak sahaya inmeleri bize birçok şey anlatmaktadır.
65 yıldan sonra Tekgıda-İş Sendikasının Çaykur işletmelerinde çıktığı ve maalesef kırıldığı için bir 
gün süren grev ile Hava-iş sendikasının son derece kritik bir işkolu olan hava taşımacılığı işkolun-
da çıktığı THY grevinde yaşananlar, hükümetin çalışma yaşamına yönelik çıkardığı ve çıkarmayı 
düşündüğü yasalarla birlikte ele alındığında, işçi sınıfı mücadelesinde farklı bir durumu ve zorlu 
bir eşiği işaret ediyor.
Bütün bu sürecin en başında, geçen dönem MESS grup sözleşmesinde sendikamızın verdiği mü-
cadele ve çektiği grev bayrağının önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Metal işkolunda serma-
yenin ve onun uşaklığını yapanların 12 Eylül 1980 askeri darbesinden itibaren çizdikleri yol haritası 
yırtıldı,  attığı temeller sarsıldı; kısacası 30 yıllık ezberler bozuldu. 
Artık metal işkolunda grup sözleşmeleri vakt-i zamanında cuntanın, MESS in ve düzmece sendika-
nın yazdığı gibi değil, Birleşik Metal-İş Sendikasının yazdığı gibi okunuyor.
Geçtiğimiz günlerde imzalanan 2012-2014 dönemi grup sözleşmesinde yaşananlar dost düşman 
herkese bunu açıkça göstermiştir. 
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Birleşik Metal-İş Sendikası elmadaki vitamin gibidir. 

Grup toplu iş sözleşmesinin bütününde MESS’in, iblağ ile ilgili katı tutumunun kırılmasının yanı sıra 
ikinci altı aylık dilimde enflasyonun üzerindeki artışı kabullenmesi Birleşik Metal İş in önceliklerinin 
dikkate alındığını gösteriyor. Bu da izlediğimiz yolun doğru olduğunu ve mücadelelerin boşuna 
verilmediğini ortaya koymaktadır.

Geçen dönem elde ettiğimiz kazanımlar gerek MESS i gerekse işbirlikçi sarı sendikayı ciddi biçimde 
baskı altına almış, işçilerin tepkisini çekecek bir sözleşme imzalamayı kolay kolay göze alamama-
larına yol açmıştır. 

Her iki yapıda da gerek şahıslar düzeyinde gerekse davranış biçimleri itibariyle ortaya çıkan mak-
yaj değişikliklerinin, geçtiğimiz dönemdeki başarımızdan kaynaklandığını herkes çok iyi biliyor. 

Diğer yandan bizim taslağımızdaki kademeli iblağlar tüm metal işçisi nezdinde kabul görmüş ve 
üye tabanının önemli bir bölümünü oluşturan 2000 sonrası işe giren işçiler için bir umut kaynağı 
olmuştur. Bu gruptaki işçilerde oluşan beklentiyle birlikte malum çevreler önemli bir baskı altına 
girmiştir.

Ancak sözleşmenin bittiği yeri tanımlamak gerekirse gerek sermaye gerekse taşeron sendika Türk 
Metal’in ciddi bir sıkışma yaşadığı net olarak gözüküyor. Bu sözleşme zammı aslında sermayenin 
yani MESS’in kafasındaki rakamların üstüne çıkıldığını açıkça ortaya koyuyor. MESS gerek geçen 
dönem yaşananları gerekse BOSCH sürecinden sonra sarı sendika üzerinde oluşan baskıyı dikkate 
almak zorunda kalmıştır.

Bizler her zaman olduğu gibi topladığımız kurullar aracılığıyla tabanımızın görüş ve düşünceleri 
doğrultusunda hareket ederek sözleşmeyi imzaladık. Üyelerimizin önemli bir çoğunluğu bu dönem 
önerilen teklifin tatmin edici olmamakla beraber grev silahını kullanmamızı gerektirecek kadar geri 
olmadığı mesajını vermiştir. Bilindiği gibi geçen dönem tam tersi bir tablo ortaya çıkmış ve mü-
cadele sonuna kadar devam etmişti. Ayrıca düşük ücretli ve talepleri tam olarak gerçekleşmeyen  
işyerlerimizle ilgili işyerleri düzeyinde görüşmelerimiz devam etmektedir.

Kıssadan hisse; sözleşme beklenen noktada bitmese de, yaşananlar gerek MESS gerekse çakma 
sendikanın kimyasını bozmuştur ve biz metal işkolunda sayıca olmasa da psikolojik olarak 1980 
öncesine döndük diyebiliriz.

Ama kimsenin kuşkusu olmasın ve herkes bunu çok iyi bilsin ki, sendikamız metal işkolunda sayı 
olarak da 1980 öncesinde Maden-İş’ in ulaştığı üye sayılarını elbet yakalayacaktır. 

Geçen yıl BOSH da yaşananlar bunun bir habercisidir. Bugünkü tablo kimseyi yanıltmasın; biz 
BOSCH da metal işçisinin makus talihini yendik, bundan eminiz. Güdümlü bakanlığın gerçek dışı 
tespitleri, bağımsızlığını kaybetmiş yargının zorlama kararları bu gerçeği asla değiştiremez.

Eğer 14 -17 Mart 2011 tarihlerinde 4 bine yakın BOSCH işçisi Türk Metal’ den istifa edip bizim sen-
dikamıza üye oluyorlarsa bu işkolumuzda sadece MESS grup sözleşmeleri düzeyinde değil, metal 
işçilerinin gönüllerindeki sendikayı seçme konusunda da zincirlerini kırdıklarını göstermektedir.  
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İşçinin iradesine dışarıdan yapılan her türlü müdahale bu gerçeği ve gidişi asla değiştiremez, olsa 
olsa sadece biraz geciktirebilir. 

Sermayenin taşeronu Türk Metal’in üzerindeki eğreti yaldızlar artık iyice dökülmüş ve acı gerçek 
tüm çıplaklığıyla işçiler tarafından görülmeye başlanmıştır. Metal işçilerinin üzerine çöken bu ka-
rabasan, giderek yoksullaşan, satın alma gücü yalancı enflasyonla sürekli eriyen işçiler tarafından 
iyice tahammül edilemez hale gelmiştir.

2010-12 ve 2012-14 grup sözleşmeleri ile BOSCH örgütlenme süreçleri de bu karabasandan uyan-
maları için ciddi bir uyarı olmuş, karanlıktaki işaret fişekleri gibi doğru yolu bulmalarını sağlamıştır.

Biraz klasik ifadeyle örgütlenme için nesnel koşullar oluşmuş, işin öznesi olan bizler için şimdi 
öznel koşulları hazırlamak görevi önümüzde durmaktadır. Bundan böyle sendikamızın tüm birimle-
riyle bir örgütlenme teyakkuzuna geçmesi gerektiğini hepimiz çok iyi bilmeliyiz. 

Ancak bunun bir panik veya aculluk içinde değil çok ölçülü ve ciddi bir program çerçevesinde ya-
pılması gerektiğini de unutmamalıyız. 

Türkiye Cumhuriyeti mi  Taşeron Cumhuriyeti mi?

Şimdi taşeronlaşma ile ilgili yeni yasal düzenlemeler gündeme getiriliyor ve bunu her zaman 
olduğu gibi çarpıtarak “taşeron işçilerine yeni haklar getiriyoruz” diyerek yapıyorlar. Tabii bunlar 
ABD’nin rahleyi tedrisatından geçtikleri için yani ABD tarafından eğitildikleri ve Washington icazetli 
olduklarından yaptıkları kötü şeyleri hayırlı bir şeymiş gibi göstermeyi çok iyi biliyorlar. 

Malumunuz ABD Irak’a askeri müdahaleyi demokrasi götüreceğiz diye yapmıştı; ne götürdüler 
hepimiz biliyoruz. Ortada dolaşan taslak metin, taşeronlaşmanın bugünkü sınırlandırmalardan 
arındırılarak Türkiye’yi bir Taşeron Cumhuriyeti haline getirmeyi amaçladığını net olarak ortaya 
koymaktadır. Yani TC’nin T si kalıyor ama Türkiye olarak değil bundan böyle o’ nu taşeronun T si 
olarak okuyabiliriz.

Aslında Bakanlığın taşeron taslağı hükümet programıyla uyum içindedir, çünkü hükümet programı 
işgücü piyasasının esnekleştirilmesi hedefine açıkça yer vermektedir. Bakanlığın hazırladığı taslak 
2012 Şubat ayında açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisinde yer alan hedefleri pratiğe dökmektedir.

Taslak yasalaşırsa genişleyen taşeron uygulamasının yanına kiralık işçilik de eklenerek taşeron 
sistemi adeta bir çığ gibi büyüyecektir. Taşeron işçisine “müjde” diye sunulan değişiklikler, taslağın 
getirdiği olumsuzluklar yanında devede kulak olarak kalmaktadır.

Sözü fazla uzatmadan söyleyecek olursak Bakanlığın yaptığı özetle şudur; yasada taşeron işçi 
çalıştırmak için gerekli olan üç koşulu bir çırpıda tek bir koşula indiriyorlar. Böylece teknoloji ve 
uzmanlık gerektiren iş gerekçesiyle asıl işlerde taşeron çalıştırmanın önünde neredeyse hiç bir 
engel kalmıyor.

Başta MESS olmak üzere sermaye örgütleri yıllardan beri İş Yasasının 2. maddesinde yer alan bu 
üç koşulun işlerini çok zorlaştırdığını ve emeğin maliyetinin düşürülmesi adına bu sınırlamanın 
bire indirilerek taşeron uygulamasının yaygınlaştırılmasını talep etmekteydi; işte bakanlığın şimdi 
yaptığı tam da budur. 
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Ama işverenlere işten işçi çıkarma yöntemleri konusunda eğitim vermeyi kendine görev edinmiş 
bir zihniyetten daha farklı bir şey beklemek de zaten mümkün değildir. 

Halk biber gazını bal eyledi, meydanları dar eyledi

Sermaye ve güdümündeki hükümet elindeki kartları sonuna kadar açıyor ve adeta son kozlarını 
oynuyor. 

Metal işkolunda yaşananlar bir yana, işçi sınıfı hareketi açık bir meydan okumayla karşı karşıyadır. 
AKP hükümeti bundan sonraki süreçte kendi gerçek rejimini yaratma adına çöpsüz üzüm, dikensiz 
gül bahçesi oluşturma politikalarını bir adım daha ileriye götürmek için artık karşısındaki güçleri 
yok etme sırasının sendikalar ile işçi sınıfına geldiğinin ipuçlarını açıkça ortaya koymaktadır. Bunu 
gerek Çay-Kur grevinde gerekse Hava-İş grevinde yaşananlar açıkça göstermektedir.

Çünkü artık tabiri caizse sınıf çatışmasının iyice kızıştığı ve bize göre son derece sert bir viraja 
girdiği bir dönem olarak tanımlayabiliriz içinde bulunduğumuz günleri.

Belli ki burada amaçlanan tamamıyla yandaş bir sendikal yapı ile bir daha asla kendisi için sınıf 
olma hamlesini yapamayacak duruma getirilmek istenen tam anlamıyla paralize olmuş bir işçi 
sınıfıdır.

Emperyalistlerin talimatları doğrultusunda toplumu türlü sosyo-psikolojik bilgi ve siyaset dışı yön-
temlerle ve tomalarla ezerek, ilkel bir çıkar ve korku çağına doğru püskürtüyorlar. Bu ülkenin tüm 
inceliklerini, bilgeliklerini, sabrını ve çile çiçeklerini tek tek yok ediyorlar. 

Esasen AKP’ nin toplumu tüm unsurlarıyla ele geçirme ve kontrol altına alma operasyonları her 
ne kadar dört koldan ilerlese de yoğunlaşma şimdi daha çok sendikal alanda gerçekleşmektedir. 

Hayali düşmanlar yaratarak toplumu kutuplaştırıyorlar

ABD kuyrukçuluğu ve savaş şakşakçılığıyla bir iktidarı ilelebet ayakta tutamazsınız. Tutmaya kalk-
tığınızda ise elbette bu halk bir gün isyan edecekti ve nitekim etti de… “Ben her şeyi doğru bili-
rim” gibi tiranlık anlayışına karşı çıkanları veya kendisi gibi düşünmeyenleri bazen darbeci, bazen 
provokatör, bazen marjinal gibi yakıştırmalarla dışlamak ise gerçekçi olmadığı gibi demokratik bir 
tutum da değildir.

Bu toplum nasıl isyan etmesin, nasıl artık yeter demesin? Biz yıllardan beri sendikalaşmanın önü-
nü kesen, engelleyen, toplu iş sözleşmesi sürecini uzatan, zorlaştıran, grev hakkını kuşa çeviren 
2821-2822 sayılı yasaların değişmesi için mücadele verdik. Başvurmadığımız kapı, yapmadığımız 
eylem kalmadı. Tam otuz yıl sonra 2012 kasım ayında yürürlüğe giren 6356 sayılı yasa ile noter 
şartının kalkması dışında dişe dokunur hiçbir değişiklik olmadığı gibi bazı ince dokunuşlarla varolan 
birtakım haklar da ortadan kaldırıldı.

Ancak işte bu dahi AKP hükümetinin aslında kime hizmet ettiğinin anlaşılmasına yeter de artar 
bile. Bugün ortaya çıkan isyanın birikmesinde bu olumsuzluğun da katkısı olduğunu herkesin çok 
iyi bilmesini isteriz.

Yıllardan beri hakları gasp edilen toplum şimdi isyan ediyor. Hem de moda deyimle iki ağaç yüzünden.
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Ama elbette mesele iki ağacın çok ötesindedir… 
Bu toplumsal patlamanın arkasında yılların birikimi var. 
Bu isyan yıllardan beri yalan yanlış ölçümlerle düşük gösterilen enflasyona ezdirilen ve yoksullaşan 
emekçilerin, emekçi çocuklarının isyanıdır.
Bu isyan işsizliğe, yoksulluğa, grev kırıcılığa karşı isyandır.

Anasını alıp gitmek, ürününü ise çöpe dökmek zorunda bırakılan çiftçinin isyanıdır. 

Bu isyan, yasaklı yasalar yüzünden sendikalı olamayan sendikasızların, sendikalı olup da hakkını 
alamayanların isyanıdır. Bu isyan bu halkın değerlerini, değer verdiği her şeyi hiçe sayan, saygı 
duymayan, hakaret eden söylemlere karşı yapılan bir isyandır.

Bu isyan savaş çığırtkanlığına karşıdır. Emperyalizmin elinde oyuncak olup bir milleti hiçe sayan 
anlayışa karşı bir isyandır. Bu isyan uzaktan kumandalı ABD güdümlü politikalara, bütün ülkeyi bir 
savaş alanına çevirirken sahte barış çağrıları yapanlara karşı isyandır.

Bu isyan kadını ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüren zihniyete karşı yapılan bir isyandır.

Bu isyan insanların özel yaşamına hayasızca yapılan saldırıların isyanıdır. 

Kısacası yaşananlar, yıllardır sıkılan gazlara, vurulan coplara, yağdırılan bombalara, insafsızca ya-
pılan işkencelere, dur durak bilmeyen sömürüye, imkansız hale gelen emekliliğe, tepeden ve 
aşağılayıcı açıklamalara toplumun tüm kesimlerinin gösterdiği bir halk isyanıdır.

İsyan yaratana değil yaratılanadır. Ve hiçbir yaratılanın bunu başka yerlere çekmesine, sahte düş-
manlar icat etmesine, anlamsız alınganlıklar göstermesine  gerek yoktur. 

Bunca baskı, bunca zulüm ancak ya firavunlarda ya da diktatörlüklerde görülür. Unutmayalım ki 
bizim kültürümüzde zulüm edene boyun eğmek yoktur. Zulmetmek ise hiç yoktur. Bu isyan zalimin 
zulmüne isyandır, bütün zulme uğrayanların isyanıdır.

Taksim’in çukurlarını kim ne zaman doldurdu?

Biz işçilerin ve işçilerin bir adım önünde olması gereken DİSK/Birleşik Metal yöneticilerinin, temsil-
cilerinin, üyelerinin bundan böyle saflarını çok net olarak belirlemesinin zamanı gelmiştir.

Artık bir insan olarak vicdanımızı ve bir işçi olarak da sınıfsal kimliğimizi açık ve net olarak ortaya 
koymak zorundayız.

ABD’ nin Ortadoğu’daki alet çantası görevini yapan hükümetin bu toplumu kendisine benzet-
mesine göz yumamayız. Bu işten bize de bir şeyler düşer hayaliyle ABD’nin üzerinden Suriye’ye 
sarkanlar düşüncesizce savaş çığırtkanlığı yapıyor ve kendi halkını ateşe atmaktan çekinmiyor. 

Reyhanlı’da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın henüz kanları kurumadı, acıları dinmedi. Hatta ora-
da ölen vatandaşlarımızın sayısını bile tam olarak bilemiyoruz. 

Bugün ortaya çıkan isyanda, orada bir hiç uğruna yaşamını yitiren ve hayatları kararan insanları-
mızın acılarına duyulan öfkenin yansımaları olduğunu da unutmasınlar.
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Hava-iş grevine tahammül edemeyip yasaları bile çiğneyerek hükümet eliyle grev kırıcılığı yapan-
lar, Çaykur grevinde işçiyi işçiye kırdıranlar, BOSCH sürecinde sermayenin dalgasına taş atılmasın 
diye yasalara ve yargı kararlarına takla attıranlar, kadınların kürtajına, vatandaşın içeceğine, ço-
cukların kitabına, şairin şiirine, televizyoncunun programına, işçinin sendika tercihine, memurun 
güvencesine müdahale eden bir iktidarın hüküm sürdüğü bu ülkede bir barış ortamından söz 
edilebilir mi?   
“Taksim meydanında inşaat var, vatandaşın sağlığını düşündüğümüz için 1 Mayıs kutlamalarına 
izin veremeyiz” diyerek yıllardır çıktığımız Taksim meydanını 2013 yılında işçilere yasaklayarak 
vatandaşını gazlayan, coplayan, tekmeleyen bir zihniyetin barış çağrısına güvenenler ise ya çok 
saflar ya da kendi çıkarları uğruna koskoca bir toplumu hiçe saymaktalar. 
Şimdi hepimiz çok iyi görüyoruz ki kendiliğinden ve tamamıyla dağınık bir biçimde on binlerce 
insan Taksim meydanını doldurdu ve kimse çukura falan da düşmedi.
Bunca insanın gözünün içine bakarak gerçekleri çarpıtıp, doğruları gizleyenlere kim nasıl güvene-
cek bilemeyiz ama biz güvenmiyoruz.
Kimse unutmasın ve yanılmasın yolumuz işçi sınıfının yoludur. Bunun dışındaki tüm yollar bizi em-
peryalizmin, sermayenin ve işbirlikçilerinin yanına çıkarır. 
Sömürü, baskı ve zulüm işçi sınıfının, halkın diğer tüm unsurlarıyla birlikte vereceği haklı müca-
deleyle sona erecektir. Birleşik Metal iş sendikası eğitimlerle beslenen ve mücadele içinde pişerek 
olgunlaşan yönetici, temsilci ve üyeleriyle yılmadan, usanmadan, yorulmadan mücadelesini ver-
meye devam edecektir.
Hepimizin yolu açık olsun. 

Ekim 2013

Barış ve Demokrasi taleplerimizden vazgeçmeyiz... 
Dünya Barış gününü kutladığımız günlerde savaş çığırtkanlığına karşı durmak, demokrasinin sözde 
kaldığı bir coğrafyada yeni Anayasa hazırlıklarını hükümetin insafına bırakmamak, sendikalı olma 
oranının yüzde altılara gerilediği bir ülkede çalışanların haklarını geliştirmek veya korumak için 
mücadele etmek, yeni hak gasplarına karşı göğüs germek bugünün temel görevleri olarak karşı-
mıza çıkıyor.
Türkiye’de yaşıyorsanız, emeğiyle geçinmek zorundaysanız, yani bir emekçiyseniz “bugün bakalım 
hangi belayla karşı karşıya kalacağım” diye düşünmeden güne başlamak hemen hemen imkansız 
bir hale geldi.
Gelir dağılımındaki eşitsizlik aynı çarpıklığıyla devam ediyor; en zengin yüzde 20 lik azınlık milli 
gelirin neredeyse yarısını yani yüzde 46.5 ini alırken en yoksul yüzde 20 lik kesim yüzde 5.6 pay 
alıyor. 
Çalışabilir durumdakilerin yüzde 9’u işsiz. Çalışma Bakanlığına bağlı SGK verilerine göre çalışanla-
rın yüzde 40’ı ise sigortasız çalışıyor. Sigortalı çalışanların ise yarısı 30 kişiden az çalışanın olduğu 
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yerde çalıştığından iş güvencesinden yoksun durumda. Ayrıca her yüz çalışandan sadece 6 tanesi 
toplu sözleşmeli grevli sendika üyesi. 
Bu tablodan cesaret alan siyasi iktidar çalışabilir durumdaki herkesi zapt-ı rapt altına alıp serma-
yenin önüne kurbanlık koyun gibi atmanın çalışmalarını yapıyor. İşverenlerin, işçilerin gırtlağına 
dayamaya hazırlandığı bıçağı bilemeye devam ediyor.
“Sermayenin rüyası” paketi
2011 seçimlerinden hemen sonra gündeme gelen meşhur “Ulusal İstihdam Stratejisi” paketini 
yeniden karşımıza çıkarıyor. Paket kıdem tazminatının fona devredilmesinden, kiralık işçiliğin yay-
gınlaşmasına, taşeron işçi çalıştırmanın kolaylaştırılmasına kadar çalışanlar adına bir çok olumsuz-
luğu içeriyor.
İşverenlerin 30 yıllık rüyası olan Kıdem tazminatının fona devredilmesi hazırlanan taslakla gerçek-
leştirilmeye çalışılıyor.   
Askerlik, evlilik, 15 yıl sigortalılık artı 3600  prim gününün dolması gibi durumlar ile işçinin belli hal-
lerde talep edebildiği kıdem tazminatının hak edilmesi bundan böyle söz konusu olamayacak. Yine 
fonda işçi adına birikecek hesapta işçi ve işverenden belli miktarda prim kesilerek işverenin kıdem 
tazminatı yükü de işçiye yüklenirken işsizlik fonu için işverenin ödediği yüzde ikilik prim ise binde 
5’e düşürülecek. Kısacası kıdem tazminatlarımız, fona devredilmesiyle birlikte fon değil, fos olacak.
Diğer yandan bu paket içinde yer alan taşeron işçilik ile ilgili düzenlemeler ile esas işi yapanlar 
da taşeron firmalar üzerinden istihdam edilebilecek. Yani şu anda yürürlükte olan yasaya göre 
temizlik, yemekhane, güvenlik gibi sadece uzmanlık gerektiren işler için geçerli olan taşeron işçi 
çalıştırma hakkı genişletiliyor. Artık kadrolu işçilerin yaptığı ve esas işler olarak adlandırılan işleri 
de taşeron firmalara verme hakkı tanındığı için işyerlerinde işverenler istedikleri gibi taşeron firma 
işçilerini çalıştıracaklardır.
Zaten işverenlerin de yıllardan beri istekleri böyle bir düzenlemenin yapılmasıydı. Böylece sermaye 
artık işyerlerinde birçok işi asgari ücretli ve sendikasız işçiler üzerinden yaptırarak maliyetleri iyice 
aşağıya çekmenin yolunu bulmuş olacaktır. 
Diğer yandan kiralık işçilik uygulaması ile işyerlerine işçi alımının özel istihdam büroları üzerinden 
ve sadece onların elemanı olarak yapılacak olması ise “amele pazarlarının” tüm sektörlerde meş-
rulaşması anlamına gelecektir ki bu düpedüz köle simsarlığının hortlatılmasıdır. 
Kısacası istihdam paketi ile emeğin parçalanması, sendika ve toplu pazarlık hakkının kullanılamaz 
duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta liberal anlayışın uzantısı olan bu düzenlemelerle birlik-
te işçiler daha çok örgütsüzleşecek ve yoksullaşacak demektir.
Halksız Anayasa demokratik olamaz
Bütün bu hazırlıkları sermaye adına ve sermaye için dikensiz gül bahçesi yaratmak uğruna can-
hıraş bir çabayla yapan hükümet, yeni ve sivil bir anayasa paketini ise bugünlerde kamuoyuna 
açıklamaya hazırlanıyor. Bu paketle herkesin ağzına bir parmak bal çalarak kendine siyasi bir ikbal 
çıkarmayı uman iktidarın taslağından emekçilere yine her zaman olduğu gibi zehirli baldıran otu 
düşüyor.
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En basit tanımıyla ve ilk akla gelen haliyle “çoğulculuk” olarak tanımlanabilecek demokrasinin esas 
olarak “halkın gücü” anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Demokrasi getireceği iddia edilen “ana-
yasa paketinin” halktan habersiz olarak hazırlanması ve paketin içeriğinin kamuoyu tarafından lo-
tarya usulü tahminlerle açıklanmaya çalışılması ise trajikomik bir çelişki olarak önümüzde duruyor. 

Şans oyunlarının bir devlet politikasına dönüştüğü ülkemizde anayasada yer alacak hakların tom-
bala usulüyle belirlenmesine şaşmamak lazım.

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

Ve bu göstermelik de olsa birçok toplumsal kesime ”ucundan azıcık bahşedilen” sözde demokratik 
haklar manzumesinden emekçilere bir gıdım olsun demokrasi düşmüyor her nedense… Bu da gös-
teriyor ki, anayasanın adı veya yılı değişse de sermayenin diktatörlüğü devam edecek demektir.

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

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

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

İşte biz bunun için gerçek bir demokrasi istiyoruz. Bu güzel ülkede adaletli bir gelir dağılımı, 
hak ve özgürlüklerden herkesin eşit biçimde yararlandığı, görüş ve düşüncelerini serbestçe ifade 
edebildiği, sosyal devlet ilkelerinin birebir yaşama geçtiği, insanların ay sonunu endişe duymadan 
getirdiği bir demokratik düzen istiyoruz.  

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

Bu taleplerimiz 1982 anayasasının ortaya çıktığı ilk günden beri değişmedi. Birçok farklı parti veya 
partilerin iktidara geldiği dönemlerde de biz bu taleplerimizi dile getirdik ve demokratik Türkiye 
özlemimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bundan sonra da gücümüz yettiğince vazgeçmeyeceğiz, 
mücadeleye devam edeceğiz. 
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Ocak 2014

AKP iktidarı döneminde ucuz işçi yaratma politikaları 
2001 krizinin ardından Kemal Derviş’in yönetiminde uygulamaya konan ve AKP tarafından da ka-
rarlılıkla sürdürülen IMF ve Dünya Bankası reçetesi diye bilinen program, son 12 yılda işçi sınıfının 
bir bütün olarak yoksullaşmasının temel nedenlerinden olmuştur.

Bu program ve bununla bağlantılı gerçekleştirilen (sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, sendikal haklar 
ve benzeri konularda) kimi yeniden yapılanma süreçleri  işçi sınıfının toplumda sayıca çoğalmasına 
karşın aynı hızda yoksullaşmasına da neden olmuştur.

Enflasyon hedeflemesi diye adlandırılan programın özü, düşük döviz kuru politikası, Türk parasını 
yabancı paralar karşısında değerli hale getirip ara malı, hammadde ve yatırım mallarında ağırlıklı 
olarak ithalat bağımlısı olan imalat sanayi maliyetlerini düşürmek oluşturmaktadır. 

Bu politika ile üretim maliyetleri düşürülebilmiş ve durma noktasına gelmiş olan sanayi üretiminin 
canlanması sağlanmıştır.

Bu canlanmanın neden olduğu cari açık ve bununla bağlantılı olan yüksek reel faiz politikasının iş-
çilerin yoksullaşmasına olan etkilerine az sonra yeniden dönmek üzere, ilk aşamada yürürlüğe konan 
bu programın işçi sınıfının yoksullaşma süreci üzerinde nasıl etkili olduğuna değinmekte fayda var.

Reel ücretler hızla eridi.

İthalatın ucuzlamasının sonuçlarından biri, yatırım mallarının işgücü karşısında oransal büyüyerek 
toplam maliyetler içinde ücret maliyetlerinin aşağıya çekilmesine etki etmesidir. 

Birim zamanda yapılan üretim değeri içinde ücretlerin payı demek olan birim ücretler, birkaç yıl 
içinde yarı yarıya düşmüştür. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artış nedeniyle makinelerin işgücü karşısındaki değeri gi-
derek büyümüş ve daha fazla üretim elde edilerek, işçinin verimliliği hızla yükselmiş ancak ücret 
artışları bu verimlilik artışlarını yakalayamadığı için işçilerin sermayeye bedava çalıştıkları süre 
uzamış, sömürü yoğunlaşmış ve işçiler sermaye karşısında iktisadi olarak gerilemişler yani yok-
sullaşmışlardır. 

Aynı dönem zarfında, ücret artışlarının, enflasyon artış oranlarına karşı gerilemesi nedeniyle reel üc-
retlerdeki gerileme de hesaba katıldığında işçiler katmerli bir yoksullaşma yaşamaya başlamışlardır.

Reel ücretlerdeki gerileme konusunda bir noktanın altını çizmekte fayda var. Bu erime iki biçimde 
yaşanmaktadır:

Birincisi, özellikle sendikasız ve toplu sözleşmesi olmayan veya işbirlikçi sendikanın yetkili olduğu 
işyerlerinde kimi dönemlerde ücret zamları uygulanmamaktadır. 

Bunun sonucunda ücret artışları fiyat artışlarının gerisinde kalmakta ve ücretler erimektedir. Bu 
erime devlet denetiminde bir kurum olan TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre hesaplana-
bilmektedir.
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Bir de hesaplanamayan reel ücret erimesi vardır. TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon rakamları işçi-
lerin enflasyonunu hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. 

Birincisi ortalama veriler olduğu için, ikincisi tüm sosyal sınıflarının tüketim kalıplarını eşit saydığı 
için, üçüncüsü ise işçi sınıfı bireylerinin yapmadıkları tüketimleri hesaplamada dikkate aldığı için.

İktisatçı Mustafa Sönmez, 30 civarında zorunlu tüketim malındaki fiyat artışları ile TÜİK’in 400 
küsur mal ve hizmet sepetinden oluşan fiyat artışlarını karşılaştırdı. Sonuç gerçekten çarpıcı çıktı. 

Zorunlu tüketim mallarının fiyatlarındaki artış resmi enflasyonun tam 3 katı.

Uygulanan politikanın yüksek faiz ayağını, bu yoksullaşma süreci ile birlikte değerlendirmek ge-
rekiyor. Çünkü gerçek gelirleri düşen işçiler borçlanma oranlarını inanılmaz düzeylere çıkarmak 
zorunda kaldılar. 

Kredi kartları yeni bir uzun vadeli köleleştirme aracı oldu. Üstelik bu kredi kartları çoğu zaman 
işçilerin hak mücadelelerini su ve gaz sıkmadan bile engelleyebilen sermaye TOMA’sına dönüştü. 

Gelirleri enflasyon kadar artmayanlar, borçlarını enflasyonun üzerinde reel faizlerle ödemeye çalıştılar.

İşçiler sadece sanayicileri ve bankacıları sırtlarında taşımıyorlar, devlet de işçinin sırtında. 

Gelire göre artan oranlı vergi adı üzerinde gelir arttıkça artması gereken, zenginden daha fazla 
yoksuldan daha az vergi alınmasını düzenleyen bir vergi sistemi olarak bilinir. 

Türkiye’deki vergi sisteminin adı da budur ama gelin görün ki, gelir artmadığı halde vergi art-
maktadır. İşçilerin aylık geliri hiç değişmese bile, ödedikleri vergi miktarı yıl içinde değişkenlik 
göstermektedir. 

İşsizlik ve yoksullaşma hızlandı.

2002 ile birlikte başlayan üretim artışı 2008’e gelindiğinde yeni bir üretim krizi ile sonuçlanmış, bu 
kriz döneminde ise ücret indirimleri, kitlesel işten çıkarmalar yoluyla işçilerin yoksullaşması daha 
da hızlandırılmıştır. 

Krizden çıkış 2001 krizine göre daha yavaş seyrettiği için istihdam artışı bir türlü sağlanamamış, 
işçi havzalarında işsiz sayıları artmaya, buralardaki hanelerin gelirleri daha da düşmeye başlamıştır.

İşsizliği azaltmak değil geciktirmeyi çare sanan siyasal iktidar, zorunlu eğitim süresini uzatarak, 
sınavsız üniversite masalları yayarak gerçeği ne kadar gözlerden gizlemeye çalışırsa çalışsın, ba-
lonlar hayallerle şişirilse de gerçeklerle patlıyor .

Yoksullukla mücadeleyi, çalışma ihtiyacında olan nüfusu dilencilik düzeyine geriletmek olarak yak-
laşan bir siyasal partinin, yoksulların kendi örgütlü güçleri ile yoksulluk karşıtı mücadele yaklaşı-
mını beklemek fazla saflık olur. 

Sendikal haklar mehter adımlarıyla...

Bu nedenle “ileri” demokrasi, 12 Eylül ve asker vesayeti konusunda mangalda kül bırakmayanlar, 
nedense çalışmak ihtiyacında olan nüfusun örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakları konusunda 
mehter adımları ile yürümekten vazgeçmemektedir.
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Asgari ücretin belirlenmesi milyonlarca işçiyi ilgilendirmesine rağmen, süreç tümüyle hükümet ve 
sermaye vesayeti altında yürütülmekte, asgari ücretteki artışı beğenmeyen sendikaların veya 6 
milyon işçinin  greve çıkma hakları bile bulunmamaktadır.

Aynı durum milyonlarca devlet memuru için de geçerlidir. 

Onlarca yıl toplu görüşmeyi, toplu sözleşme gibi yutturdukları yetmezmiş gibi, şimdi toplu görüş-
me lafını kaldırıp toplu sözleşmeyi koysalar da değişen hiçbir şey olmamıştır. 

Devlet memuru zamları yine hükümet tarafından belirlenmekte, bu zammı beğenmeyenlerin greve 
gitme hakları bulunmamaktadır.

Yeniden yapılandırma süreçleri

Başlangıçta değindiğimiz ve genel olarak yeniden yapılanma süreçleri diye adlandırılan süreçlerin 
yoksulluk üzerindeki etkilerine değinerek tamamlayalım.

Yeniden yapılandırma diye adlandırılan süreçler aslında sermayedar sınıfın neredeyse tüm üretim 
ve geçim araçlarını nüfusun büyük çoğunluğunun mülkiyetinden mahrum bırakarak kendi elinde 
topladığı yeni sermaye egemenlik çağının süslü kavramıdır. 

Yeniden yapılandırma, sermayenin “Ben öyle egemen bir güç haline geldim ki artık sizinle olan 
ilişkilerim hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak” deklarasyonundan başka bir şey değildir.

Bu çerçevede geçmiş dönemin tüm yasal, siyasal, iktisadi formları yerle bir edilmektedir. 

Başta sosyal güvenlik hakları, iş yasaları, toplu iş hukuku düzenlemeleri, sağlık  ve eğitim hakkı 
ve benzerlerindeki gibi.
AKP iktidarında kaç kez sosyal güvenlik düzenlemelerine dokunulduğunu sosyal güvenlik kurumu 
yetkilileri bile bilemez.
Çünkü makro değişiklikle yani emeklilik yaşının uzatılması, sosyal güvenlik kurumlarının birleştiril-
mesi, genel sağlık sigortası, aile hekimliği ve daha pek çok düzenlemeye ek olarak, torba yasaların 
içine konulan birkaç madde ya da bakanlar kurulu kararı ya da yönetmelik ve tebliğler ile hakların 
kullanım oranları sürekli azalacak şekilde değiştirilmektedir. 
Sağlık hizmetlerinde katkı paylarındaki değişimi takip edemezsiniz. Bugün para vermediğiniz bir 
ilaca yarın servet ödemek zorunda kalabilirsiniz. 
Tüm bu sosyal harcamalar aslına bakarsanız gizli ücrettir ve sizin gelirinizin artıp azalmasına doğ-
rudan etkide bulunurlar.
SSK hastanelerinden en çok işçiler şikayetçi idi. Hastanelere el konup, anlaşmalı tüm kurumlarda 
muayene ve tedavi uygulamaları ilk önce herkese çok çekici geldi. AKP’ye iyi oy getirdi. 
Bu özü itibariyle sağlık alanının sermaye birikimine açılması idi ve bu alan birikime açıldıktan son-
raki birkaç yıl devlet kendi kaynakları ile bu alanı besledi. 
Balayı bitti. Devletin artan mali sıkıntısı ile birlikte yük halkın sırtına yıkıldı ve bu yük daha da 
artacak. 
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Artık SSK’lıların hastaneleri yok, ilaç fabrikaları yok. Parayı veren geçmişte de sıra beklemiyordu şimdi 
de beklemiyor. Ama parayı veremeyen geçmişte muayene ve tedavi oluyordu, yakında olamayacak. 
Şu anda genel sağlık sigortası kapsamında SGK ya haberli veya habersiz borçlu gözükmeyen aile 
yok denecek kadar azdır.
Sosyal güvenlik sistemini çökerten AKP, bireysel emeklilik yolu ile şirketlere yüzde 25 kaynak ak-
tarmakta bir mahsur görmüyor. Üstelik bu şirketlere işçilerin kıdem tazminatlarını da devrederek, 
sosyal güvenlikle kamunun her türlü bağını koparma niyetinde olduğunu ortaya koymuş oluyor.
Çalışma ilişkilerindeki yerle bir etme süreci ise iş yasası değişiklikleri ile başladı. 
Esneklik adı altında kuralsız ve güvencesiz her türlü çalışmanın yasallaştırılmaya çalışıldığı bir dö-
nem yaşıyoruz. Taşeron işçilik, geçici, mevsimlik işçilik biçimleri giderek yaygınlaşıyor. Bunlar ne 
bir gelir güvencesine ne iş güvencesine sahipler. 
Bunlara ek olarak işçi simsarlığının modern formatı olarak Özel İstihdam Büroları aracılığıyla işçi-
lerin işverenlerin tam kölesi haline getirmenin yasal hazırlıkları yapılıyor. 
Çalışmak ihtiyacında olan nüfus oranı her geçen gün yükseliyor. Ancak sermaye bu nüfusa “benim 
sana ihtiyacım olduğu zaman seni işe çağırırım, diğer zamanlarda ise hiçbir maliyet yüklenmem” 
diyor. 
Tabi ki bu ülkede sermaye ucuz işçi yaratma politikalarını sadece siyasi iktidarlara baskı yaparak 
değil,  aynı zamanda onları kontrol altında tutacak yandaş ve sarı sendikaları  sürekli güçlendirerek 
de uygulamaya çalışıyor.  

Yeni liberal politikalar  tüm ülkelerdeki fotoğrafı aynılaştırıyor. 

Aslında dünyada da durum çok farklı değil. 

Ancak Türkiye AKP ile birlikte uygulanan ekonomik-politik model anlamında bir deneme ülkesi 
haline getirilmiş durumda. 

Kibirden küfelik olmuş bir ruh haliyle her şey daha acımasız uygulanıyor ve daha çok can acıtıyor. 

Hatta  başta eğitim düzeni olmak üzere  ülke seküler yapıdan ümmetçi ve boyun eğici bir yapıya  
dönüştürülerek  hukukun karşısına din kuralları konularak veya polis gücüne dayanarak toplumsal 
tepkiler minimize edilmeye çalışılıyor, toplumsal gen haritası yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor.

Dolayısıyla işsizlik ile olan çizginin giderek inceldiği günler yaşıyoruz. Giderek yoksullaşan bu mülk-
süzler kitlesini bugün için, kömür ve erzak dağıttıkları “sosyal yardım” yöntemleri ile dilenci düze-
yine geriletmekte başarılı oldukları inkar edilemez.

Ama bu maddi ve manevi yoksullaşmaya karşı çıkış günlerinin çok uzakta olmadığını herkesin 
bilmesinde fayda var. Son zamanlardaki toplumsal muhalif çıkışlar umut taşıyor.

Ancak bu çıkış günlerinin başarıyla sonuçlanması kararlı bir örgütlü mücadeleden ve bir sınıf oldu-
ğunun farkına varma bilincinden geçiyor.

Tarih bizi bu günlerdeki duruşumuzla yargılayacaktır.
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Nisan 2014

Yaşasın Demos-Cratos (Halkın Gücü) 
Oldukça yoğun geçen bir dönemi geride bıraktık. Türkiye cumhuriyeti tarihine damga vuracak 
olaylara ve gelişmelere tanık olduk ve olmaya devam ediyoruz. 

Yerel seçim sonuçları her ne kadar AKP’nin üstünlüğüyle sonuçlansa da 2011 genel seçim so-
nuçları ile kıyaslandığında bu oran, iktidar partisinde bir gerilemeye işaret ediyor ve siyaseten de 
önümüzdeki günlerde suların durulmayacağını gösteriyor.

Kim ne derse desin bu seçimler yerel yönetimler için yapılmış olsa dahi gerek iktidar partisinin ge-
rekse muhalif partilerin söylemleri bu seçimlerin tüm ülkede bir genel seçim havasında geçmesine 
yol açmıştır.

Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha seçim sonuçları kesin olarak açıklanmadan yaptığı 
geleneksel balkon konuşması son zamanlarda dozajı giderek artan saldırgan ve demokratik olma-
yan tutumların devam edeceğinin ipuçlarını veriyor. 

Bu da bizlerin önüne demokrasiyi çok iyi anlayıp en iyi şekilde uygulama görevini  koyuyor. 

Demokrasi, eski Yunancadan dilimize Demos (halk) ve Cratos (güç) sözcüklerinden türetilerek 
demokrasi olarak yerleşmiş bir sözcüktür ve en sade tanımıyla halkın gücü anlamına gelir.

Halkın gücünü ölçmek için en önemli araçlardan biri elbette sandık olmakla beraber, yaşayan ve 
her gün yeniden yaşamak durumunda kalan bir toplumsal güç olarak halk, elbette gücünü sandı-
ğın ötesinde gündelik hayatta da gösterebilir ve göstermelidir.

Zaten gelişmiş demokratik toplumlar bunu gerçekleştirdiği oranda özgürleşir ve gerçek demokra-
siyi hayata geçirmeyi başarabilirler. Aksi halde diktatörlükle yönetilen despotik ülkelerde de sandık 
vardır ve seçimler yapılmaktadır. Nitekim Saddam’ın Irak’ında, Kaddafi’nin Libya’sında ve Sedat’ın 
Suriye’sinde sandıktan çıkmalarına rağmen dünya kamuoyu tarafından söz konusu ülkelerde de-
mokrasi yoktur tespitinin yapılmasının nedeni budur. 

Mısır’da Hüsnü Mübarek’in sandıktan çıkmasına rağmen bir halk hareketiyle indirilmesi de yine 
demokrasi içinde gerçekleşmiş bir durumdur ki AKP iktidarı da  bugün Türkiye’de sığındığı milli 
iradeyi bir tarafa atarak bu halk hareketinin önemli destekçilerinden olmuş ve onaylamıştır. İşte 
halkın gücü budur ve bazen sandığın dışında da kendini ortaya koyabilir. Yani milli irade sandıktan 
ibaret değildir.

Türkiye sandığa sığmayacak kadar demokratik bir ülke olmalıdır.

Ancak şu anda Türkiye’de her şey karmakarışık. Adalet sistemi çökmüş durumda. Mahkemelerin 
aldığı kararlar uygulanmıyor, tam tersine bazı kararlar da Sn. Başbakanın miting konuşmaları üze-
rine alel acele alınarak uygulanıyor.

Milyonlarca insanın ülkenin dört bir yanı ve dünya ile iletişim kurduğu sosyal paylaşım ağlarına 
ulaşım fütursuzca engelleniyor.
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Savaş çığırtkanlığı seçim siyasetinin parçası olarak kullanılıyor. Yani insanların canı, kanı iktidarın 
kayıtsız şartsız devamı uğruna feda ediliyor. Böylece barış söylemlerinin de ne kadar samimiyetsiz 
olduğu ortaya çıkıyor.

Ayyuka çıkan yolsuzluklar, devletin en üst kademelerine bile sızan yasa dışı dinlemeler, kimin eli 
kimin cebinde misali en olmadık görüntüler içeren kasetler, para dolu ayakkabı kutuları, karşılıklı 
tehditler, şantajlar, ardı arkası kesilmeyen operasyonlar, yıllar süren    tutuklamalarla ciddi mağdu-
riyetlere yol açan ve  bir türlü sonuçlanamayan davalar...

Esasen ortaya çıkan tam bir tam bir keşmekeş. Şimdi gerçekleşen seçim sonuçlarıyla birlikte top-
lumsal ve siyasal gerginliğin yanı sıra belirsizliğin daha da artması söz konusu olabilir. 

İşçiler ve gelecek

Seçimlerle birlikte ortaya çıkan tablo ister istemez toplumun önüne bir çok soruyu ve ihtimali 
de beraberinde getirmeye başladı bile; 2014 Ağustos ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 
seçimleri hangi adayları gündeme getirecek? Bu adayların belirlenmesi ile birlikte toplumdaki ku-
tuplaşma nasıl etkilenecek? Yine bu sonuçlara bağlı olarak bir erken genel seçim ihtimali var mı? 
Cumhurbaşkanlığı seçimi bir erken seçim ve olası anayasa değişikliği ile birlikte mi ele alınacak?

Bütün bu soruların her biri ülkemizde çok farklı tartışmalara ve gerilimlere yol açacak niteliktedir 
bizleri çok de güzel günlerin beklediğini söylemek gerçekten çok zor.

Gelişmelere işçi gözüyle baktığımızda ve bu tablo aynı şekilde devam ettiğinde gelecek adına ger-
çekten de hiç de iç açıcı olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Türkiye’deki en büyük ve genel toplu sözleşme olarak nitelenen asgari ücret açlık sınırı ile yarı-
şıyor. Bu durum sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işyerleri için bir seviye olarak ön plana çıkıyor ve 
tüm toplu iş sözleşmelerini olumsuz yönde etkiliyor.

Bir türlü gündemden düşmeyen aksine son aylarda artan ve çift haneli rakamlara (yüzde 10) çıkan 
işsizlik kriz ile anılan ülkelerdeki oranlara yakın seyrediyor. 

Türk parasının son birkaç aydaki yüzde 20’lere varan değer kaybı, ekonomisi dışa bağlı olan ve bu 
bağımlılığı giderek artan ülkemizde girdi fiyatlarını direk olarak etkilediğinden özellikle ücretlilerin 
satın alma gücünde önemli ölçüde kayıplara yol açıyor.

Diğer yandan gelir dağılımı açısından en adaletsiz ülkeler arasında başta gelen Türkiye’de eşitsizlik 
aynen devam ediyor. Yani mutlak bir yoksullaşma ile karşı karşıyayız.

Bütün bunlara ek olarak son bir yıl öncesine kadar sıcak para girişi nedeniyle belli bir dengede 
gidebilen ekonomik işleyiş şimdi özellikle izlenen politikalara bağlı olarak tam tersi yönde sıcak 
para çıkışıyla birlikte kırılgan hale gelmektedir.

Ekonomideki bu kırılganlık kriz beklentilerini artırmakta ve sermaye kaçışına neden olmaktadır.

Ekonominin kötü gitmesi ve kriz beklentilerinde akla ilk gelen önlem işçi çıkarmak ve ücretlerin 
baskılanmasıdır.
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İşte böyle bir ortamda ne yazık ki uzun zamandan beri her türlü hazırlıkların yapıldığı kıdem tazmi-
natı fonu, taşeron işçi çalıştırma, kiralık işçilik, asgari ücretin daha da düşürülmesi ve bölgesel hale 
gelmesi gibi yasal düzenlemelerin meclisten geçmesi  çok daha kolay bir hale gelecektir.

İşçiler için ortaya çıkan tablo pek de parlak değil derken kastettiğimiz tam da budur.  

Bunları yazarken kehanet yapmıyoruz; son bir yıl içinde işçi sınıfı ve sendikal harekete yaşatılan 
baskı, ayrımcılık ve zulmü dikkate aldığımızda bu tespiti yapmak  kehanet değil tam tersine ger-
çekçiliktir. 

Özellikle Hava- iş sendikasının yürüttüğü THY grevinde yaşananlar ve ardından Hava- İş sendika-
sının gerçekleştirdiği genel kurul aslında ülkemizde hükümet- sendikal hareket ilişkilerinin gerçek 
yüzünü ortaya koyması açısından da ibret vericidir. 

Kamu eliyle grev kırıcılığı yapıldı, ekmekleri için greve çıkan işçilerin gözcülük görevini yapmaları 
bile engellendi, grev devam ederken eşi benzeri görülmemiş bir biçimde grev kırıcı işçilerle naylon 
toplu iş sözleşmesi imzalanıp üstelik bu kamu oyuna açıklandı. Ardından da işçi sınıfı mücadele-
sinde önemli bir etkiye sahip Hava-İş sendikasına bir operasyon yapılarak yönetim alaşağı edildi.

Buna benzer bir diğer uygulamada Tekgıda-İş Sendikasının Rize Çay-Kur işletmelerindeki grevinde 
uygulandı.  Bir kamu işletmesi olan Çay-Kur’da ücretleri için greve çıkan işçilerin mücadelesini 
bastırmak adına mevsimlik işçiler devreye sokuldu. İşbaşı tarihlerinden bir ay önce işe çağrılan 
mevsimlik işçilerle grev kırıldı ve sendika işyerinden dışlandı. 

Sözünü ettiğimiz bu iki işyeri de binlerce işçinin çalıştığı işyerleri olup, bu ülkenin en eski ve güçlü 
sendikalarının örgütlü olduğu yerlerdi. Ancak siyasi iktidar ve yandaşları tüm kamuoyunun gözleri 
önünde ve fütursuzca bu yasa dışı yöntemleri uyguladılar ve binlerce işçinin hakkını gasp ettiler.

Sendikamızın örgütlenme ve toplu sözleşme dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları üyelerimiz zaten 
çok iyi biliyorlar. Şu anda bile yurdun dört bir yanında, İzmir’de, Kocaeli’de, Sakarya’da, Konya’da 
onlarca işçi sendikamıza üye oldukları için haksız yere işten çıkartılmaları nedeniyle zor durumda 
beklemekte ve bir çok çirkin saldırıya uğramaktadır.

Yatağan işçileri aylarca süren mücadeleleri ile olmadık baskılara maruz kalmakta, kolluk güçleri 
tarafından tartaklanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ancak meselenin anlaşılması açı-
sından yeterlidir diye düşünüyoruz. Yani yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın açık birer göstergesidir.

Sendikal hareketin önündeki engeller devam ediyor

Tam 30 yıldır sermayenin adeta ensemizde boza pişirmesine yol açan 2821-2822 sayılı yasaların 
güya değişerek 6356 sayılı yasa olarak karşımıza çıkması yeni bir “gelen gideni aratır” hikayesi 
daha çıkarttı karşımıza. 

Çünkü gerçekten de işçi sınıfı ve sendikal hareket üzerinde 33 yıldır devam edegelen baskıların 
giderek arttığı ve karşı yasalardan oluşan çemberin her geçen gün biraz daha daraldığı, klasik 
tabirle bıçağın kemiğe dayandığı bir son 10 yıl yaşadık.

Yüzde 10 işkolu barajlarından şikayet ederken şimdi çok daha sert ve acımasızlaşan ve kademe 
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kademe yükselen bir baraj heyulasıyla karşı karşıya sendikal hareket. Bu barajların sendikal hare-
ketin başına ciddi belalar açacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

Bazı işkollarının birleşmesi ile söz konusu işkollarında sendikasız işçilere binlerce işçi daha katıla-
cak gibi gözüküyor. Barajların uygulanmaması veya düşürülmesi meselesi ise malum sendikalarla 
başka pazarlıkların kapısını aralayacak ve kazanılmış bir çok hakkın da tarumar edilmesi ihtimalini 
doğuracaktır.

Ne gariptir ki 2821-2822 sayılı yasalarla ilgili olarak bunca yıldır şikayet ettiğimiz bazı önemli baş-
lıklar değişirken, yapılan her değişiklik karşımıza bir başka sorun yumağını beraberinde getirmek-
tedir. Belli ki amaç işçilerin sendikal örgütlenme ve serbest toplu sözleşme haklarını uluslararası 
standartlara getirmek değil, tam tersine sermaye adına kurulan dikensiz gül bahçelerine asla zarar 
gelmemesini sağlamaktır.

İşte noter şartı yerine getirilen e-devlet sistemi de bunun en çarpıcı örneklerinden biridir; evet 
noter şartı her haliyle örgütlenmenin önünde bir engeldi ve biz yıllardan beri bunun kalkması için 
uğraş verdik.

Ancak şimdi önümüze getirilen e-devlet üzerinde üyelik koşulu tam bir keşmekeşe döndü. Teknik 
aksaklıklar, kilitlenmeler, sistemin zaman zaman kapanması veya girilememesi bir yana, metal iş-
kolunda çalışıyor gözüken bir işçinin işkolunun sistemde farklı görünmesi nedeniyle üye yapılama-
ması veya yeni örgütlenme çalışması yaptığınız bir işyerindeki işçilerin e-devlet şifreleri olmaması 
nedeniyle ortaya çıkan engeller ya da işçilerin işveren tarafından şifrelerinin istenmesi ve daha 
birçok sorun…

Diğer yandan kim ne derse desin 2013 yılına toplumsal anlamda damgayı vuran gezi olayları daha 
doğru bir deyişle gezi eylemleridir. Hepimizi heyecanlandıran, yerinde duramaz hale getiren ve en 
önemlisi de gücü, sürekliliği, kararlılığı ve etkileriyle bizleri fazlasıyla şaşırtan bir direniş olmuştur.

Gezi direnişi Profesör Korkut Boratav’ın yorumuyla herşeyden önce bir işçi sınıfı hareketidir. Bu 
direnişe katılanlar gençlerdir evet ama önemli bir kısmı ücretli ve emeğiyle geçinmek zorunda 
olanlar veya onların çocuklarıdır. Bu olaylarda yaşamını yitiren 5 yiğit insandan biri olan Ethem 
Sarısülük’ün bir OSTİM işçisi olduğu unutulmamalıdır.

Profesör Korkut Boratav şöyle söylüyor “Eylemleri tetikleyen olaya, Taksim projesinin uygulan-
maya başlamasına baktığımızda, kanımca, olgunlaşmış bir sınıfsal tepki vardır: Yüksek nitelikli, 
eğitimli işçiler, yarınki sınıf yoldaşları (öğrenciler) ile birlikte, kapkaççı burjuvazinin ve onunla 
bütünleşmiş siyasi iktidarın devâsa kentsel rantlara el koyma girişimine karşı çıkmaktadır.  Bu, 
yağmacı kapitalizme karşı olgunlaşmış bir sınıfsal başkaldırıdır. Sınıfsaldır; zira, burjuvaziye ve 
onun devletine karşıdır; onlarla kader birliği değil, kader karşıtlığı içinde olan insanların ortak ha-
reketidir. Ayrıca, olgunlaşmış bir sınıf hareketidir; zira, karşı cephe ile kısa vadeli ve doğrudan bir 
bölüşüm karşıtlığı söz konusu yoktur. Başbakan da şaşkınlıkla soruyor: “Taksim projesi hanginize 
zarar verdi? Niye karşı çıkıyorsunuz?” 

Burada eksikliği hissedilen bizim beklediğimiz anlamıyla sendikal hareketin yeterince etkin olma-
masıdır. Evet, ama zaten bu işin içinde olan bizler de çok iyi biliyoruz ki sendikal hareketin önemli 
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bir kısmı sarı sendikacılığın esareti altındayken ve asıl işlevini dahi yeterince yerine getiremez 
haldeyken onların gezi olaylarında aktif bir rol almalarını beklemek hayalcilik olurdu.

Ancak ilk günden itibaren hatta ilk gün öncesinde,  yani olaylar henüz bir toplumsal boyut kazan-
madan gezi parkına ilk çıkan Birleşik Metal-İş olmuştur, DİSK olmuştur. Direniş boyunca bir çok 
yöneticimiz, personelimiz, temsilcimiz ve üyelerimiz orada bulunmuş, flamalarımız dalgalanmış, 
DİSK çadırı direniş simgeleri arasındaki yerini almıştır.

Diğer yandan gezi direnişi belki de ilk kez Türkiye deki bir direnişin dünya halklarına ilham kaynağı 
olarak ihraç ettiği bir eylem olarak da anılacaktır. 

Bu Türkiye halkına ve Türkiye’ye bakışı değiştirmiş, iktidarın söyleminin tam aksine Türkiye’nin 
prestijini  artıran bir olay olarak tarihe geçmiştir. Ve gezi direnişi böylece Türkiye toplumsal müca-
dele tarihindeki yerini hem de birinci sırada almayı hak etmiştir.

İşçi sınıfı 1 Mayıs’ta Alanda olacaktır

Bizim yolumuz bellidir, yolumuz işçi sınıfının yoludur. İlkelerimiz gayet net ve açıktır.  Bağımsız 
demokratik bir sınıf ve kitle sendikasıyız.  Sendikamızı 66 yıldır, DİSK’i ise 47 yıldır ayakta tutan, 
işçi sınıfının her daim umudu haline getiren bu anlayıştır.

Tüm faaliyetlerimizi bu ilkeler ışığında yürütmek bizim için esastır.  

Şimdi önümüzde MESS bünyesindeki işyerlerini kapsayan önemli bir TİS süreci var. 2014-16 MESS 
TİS sürecinin kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ücretlerde meydana gelen erozyon, enflasyon 
rakamlarını aşan hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretler ve gerileyen alım gücünün yanı sıra, 
son olarak patlayan 17 Aralık sürecinin tetiklediği kur artışları nedeniyle temel tüketim maddeleri-
nin daha da zamlanacağı gerçeği işçilerin beklentilerinin artmasına yol açmaktadır.

Ancak diğer yandan zaten kırılgan olarak değerlendirilen ekonominin şimdi daha ciddi sıkıntılarla 
karşılaşacağı da aşikardır. Bu da başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde kriz beklentisini 
artırmaktadır. 

Bu nedenle önümüzdeki dönem TİS taslaklarımızı en geniş katılımla, olabildiğince çok arkadaşı-
mızın görüşünü de alarak, her türlü kişisel ve küçük hesapları bir yana bırakarak ve en gerçekçi 
biçimde oluşturup, üyelerimizi de olası her türlü gelişmeye hazır hale getirmek zorundayız.

Son on yılın örgütlenme adına en büyük atılımlarını gerçekleştiren bir sendikanın kadroları olarak 
önümüzdeki dönemi olası ekonomik kriz beklentilerine rağmen ve buna da hazırlıklı olarak en iyi 
şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. 

17 bin  aidatlı üye sayısına ulaşmış bulunuyoruz ki bu sendikamız adına son yirmi yılın en yüksek 
aidatlı üye sayısıdır. Bu büyük başarıda emeği geçen herkesi kutlamak gerekir. Tabii örgütlenme 
dairesi kadar sendikamızın hemen her biriminin de burada payı olduğunu unutmamız lazım.  

Son olarak şunu da belirmeden geçmeyelim; İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş Belediye 
Başkanlığı seçiminden önce yaptığı konuşmada Taksim’i 1 Mayıs kutlamalarına kapattığını söyle-
yerek bu anlayışın işçi sınıfına bakışını açıkça ortaya koymuştur.
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Sendikamızın 1976 yılında meydanlara çıkardığı 1 Mayıs’ı, şimdilerde yasaklama, amacından sap-
tırma ve başka alanlara taşıma gayretlerine karşı her zaman olduğu gibi mücadelemizi tüm gücü-
müzle yapacağımızı herkesin çok iyi bilmesini isteriz.
Tüm zorlukları ve engelleri, geçmişten gelen birikimlerimiz ve geleceğe olan inancımızla ve üyele-
rimizden aldığımız güçle, sendikamız ve işçi sınıfımız adına  alnımızın akıyla geçeğimize inanıyoruz.

Temmuz 2014 

Toplumun bir hafızası, bir vicdanı var... 
Bu ülkenin çıkarmakla bitmeyen madenlerinde yerin yedi kat altında ölüme terk edilen, dünyayı 
fersah fersah dolaşan gemilerin yapıldığı tersanelerde sessizce ölen, göğü delercesine yükselen 
inşaatlarda ölen, 1400 santigrad derece ateşin karşısında metale söz geçirmek için terlerken ya-
şamını yitiren işçileri bir kez daha buradan saygıyla anıyoruz 
Ne yazık ki bu ülkenin zenginlikleri emekçilerin ölümüyle ortaya çıkıyor. Birilerinin servetlerine 
servet katması için, birilerinin sömürülmesi, şairin dediği gibi “şarabını vermek için üzüm gibi ezil-
mesi” de yetmiyor; katlediyorlar yok ediyorlar.
İnsanlar ölür...
Maden ocağının dibinde, gökdelenin tepesinde, makinenin karşısında, tersanelerde, AVM’lerde, 
yollarda ve heryerde…
Cinayetler seri, katliamlar acımasız ve kar hırsı gözleri kör etmiş…
Ne yazık ki Soma ne ilk bu ülkede ve ne de son katliam olacaktır.
Çünkü bu acımasız düzen, bu kar hırsıyla hareket eden çarklar dönmeye ve biz emekçiler cella-
dına aşık olan kurban gibi sessiz kalmaya devam ettikçe, sermayenin bu kanlı saltanatı da öylece 
sürecektir.
Bize,  sendikamıza ve kadrolarımıza düşen ise gözünü kar hırsı bürümüş bu kanlı saltanatın ger-
çekleştiği her kademede şerefli ve haklı mücadelemizi vermektir.
Bu sömürü fabrikada başlar; sokakta, evde, televizyonlarda, Meclis’te ve siyasi iktidarın her uygu-
lamasında karşımıza çıkar.
İşte onun içindir ki bizi sokağa koymazlar. İşte onun için dir ki bizi Taksim’e sokmazlar. 1 Mayıs-
larda meydanları doldurmamızı istemezler. Adı gezi olan bir parkta buluşmamıza dahi tahammül 
etmezler.
İnsanlar ölür Soma’da, Karadon’da, Kozlu’da…  
Ölümleri ekmek içindir ve biraz da kaderlerine razı oldukları için. Bu yüzden bu ülkeyi elleri kol-
larını sallaya sallaya rahatça yönetenler, aynı rahatlıkla “bu işin fıtratında var, bu işi yapıyorsanız 
öleceksiniz” derler.
Ama, bu iş kader değil cinayettir, kar için diğerinin çaresizliğinden istifade ederek bir başka insanın 
öldürülmesidir diyenler, sokakta bu sömürüye karşı çıkarlar ve onlar da ölürler. 
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Gezi’de, Eskişehir’de, Taksim’de, Sıraselviler’de ve heryerde.
Evet “ölüm Allah’ın emridir ve her fani bir gün ölümü tadacaktır” der eskiler, ama “herkese vakitli 
ölüm nasip olsun” da derler.
Kavgamız, varoluş nedenimizdir... 
Ancak birileri bu ülkede emekçilere, insanlara insan gibi yaşamı reva görmeyi bırakın, vakitli ölümü 
bile çok görüyorlar.
İşte isyanımız bunadır, kavgamız bunlarladır.
Yani ekmeğimizi çalanlarla, ömrümüzden çalanlarla, bizleri göz göre göre ölüme gönderip sevdik-
lerimizden vaktinden önce ayıranlarladır.
Kavgamız insana, insanın emeğine göz koyanlarladır. Kim buna ortak oluyorsa onlarladır.
Biz bu nedenlerle daha ömrünün baharında, 14’ünde insafsızca öldürülen Berkin’in acısını da 
paylaşacağız, Soma’da yine aynı zihniyet yüzünden, yani insanı değersizleştiren anlayış nedeniyle 
yaşamını yitiren emekçinin acısını da paylaşacağız.
Bu bizim insanlık görevimizdir, bu bizim varoluş nedenimizdir.

Şimdi bir düşünelim; 1 Mayısta Taksim’e işçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele gününü kut-
lamak için çıkmak isteyenlere gaz, cop ve plastik mermi yağdıranlar, aynı zihniyete sahip kişiler 
değil mi?
1 Mayıs günü İstanbul’a 39 bin polis yığıp metroyu, metrobüsü ve vapur seferlerini iptal edip bir 
ölü kente çevirenler, gezi direnişinin yıldönümünde yine İstanbul’u  aynı şekilde kilitleyenlerle, 301 
kişinin öldüğünün açıklandığı Soma katliamından sonra ilçeye giriş çıkışları kapatıp adeta sıkıyöne-
tim ilan ederek milletçe bir acının paylaşılmasını bile çok görenler, aynı zihniyete sahip değiller mi?
Bütün bunlardan sonra artık şunu hepimiz net olarak  görmek ve söylemek zorundayız;  2014 
1 Mayıs’ının kutlanamadığı bir ülkede ne yazık ki işçiler Soma faciasındaki gibi ölmeye mahkum 
olarak çalışmak zorunda kalırlar.

Birilerinin cenneti, başkalarının cehennemi...

Doğrudur, sayın Başbakanın dediği gibi 1800’lü yıllarda maden ocaklarında meydana gelen kaza-
larda onlarca işçinin öldüğü. Ve yine doğrudur o yıllarda söz konusu Avrupa ülkelerinde işçilerin 
sendikalı olmak, meydanlarda gösteri yapıp haklarını almak için kolluk güçleri tarafından katledil-
dikleri. 
Ama birileri sayın Başbakana işçilerin, emekçilerin, çiftçilerin yani kısacası Türkiye halkının da aynı 
diğer dünya ülkeleri gibi 21. yüzyıla çoktan girdiğini hatırlatmalıdır.
Televizyon reklamlarında, dizilerde allanıp pullanan gökdelenlerde, havuzlu villlarda yaşayanlar, 
duble yollarda vızır vızır giden jeepleri kullananlar kadar, tüm o güzellikleri üretenlerin de bu ülke-
de 21.yüzyılda yaşadığını haykırmalıdır.
Çünkü sayın Başbakan, yeryüzünün sahte cennetleri ile yeraltı cehennemleri aynı saate ayarlıdır:  
Madenler cehenneme dönüştükçe, metropollerde “sahte cennetler” yükselir.
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Yoksul kasabalarda “ocaklar” köhneleştikçe, şimdi metropol denilen şehirlerin  “parıltılı” kuleleri 
yükselir. 
Cehennemin “trafo”su patlamaya koşarken, sahte cennetler “akıllı aydınlatma”yla donanır.
Cehenneme bir “yaşam odası” için kıyılamayan parayla, sahte cennetlere “rekreasyon”, yani yeni-
den temiz yaşam alanları kondurulur.
Cehennemin “köleleri”nden esirgenen her “gaz maskesi”, sahte cennet müşterisinin ithal ağacıdır. 
Artık bunu herkes iyi bilsin ve görsün ki bu sömürü düzeninde ve bu yalan dünyadaki en temel 
gerçek şudur; birilerinin cenneti bir başkalarının cehennemi olmaktadır.
Bu ölümler, taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin, dünya standartlarının üzerindeki uzun çalışma 
sürelerinin, sefalet düzeyinde ilan edilen asgari ücretle çalışmaya mahkumiyetin, kronikleşen iş-
sizliğin, yüzde 5 düzeyindeki sendikalaşmanın, yasalar ve iktidarların zorlamasıyla sarı sendikalara 
mecbur edilen işçilerin ve tabii ki en önemlisi gözü dönmüş kar hırsının, yani  sömürünün, yani bu 
acımasız düzenin sonucudur.
Bütün bunları dile getirmek için yüzbinlerce işçinin toplanıp haksızlığa karşı çıkacakları 1 Mayısların 
yasaklanması elbette boşuna değildir.
Bizler bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu toplumun bir hafızası olduğunu, bu toplu-
mun bir vicdanı olduğunu işçi sınıfı olarak birilerine hatırlatacağız ve göstereceğiz.

Cumhura saygı duymayan, cumhurun başı olamaz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yaklaşması nedeniyle önümüzdeki günlerde yoğun bir siyasi gün-
demle de içiçe olacağız

Biz bu seçimlere kişiler bazında, dar siyasetin girdaplarına kapılmadan bakmak gerektiğine inanı-
yoruz. Ancak bu ülkenin geleceği açısından çok önemli bir viraj olduğunu da unutmuyoruz.

Bu halkın beş yıllığına seçilecek Cumhurbaşkanının halkın yarısını bilen gerisini ise bölen, tokat-
layan, tekmeleyen, gaza boğan, öldürten ardından da “ölmüş gitmiştir” diyen, birkaç ay önce 
methiyeler düzdüğü patronun madeninde hunharca ölüme terk edilen 301 madencinin ardından 
“bu işin fıtratında ölüm var” diyen, çaresiz çiftçiye “ananı da al git”, işsiz işçiye ”yastık altındakini 
çıkar” diyen bir kişinin olamayacağını, olmaması gerektiğini çok iyi biliyoruz. 

Kısacası demokrasiye değil sadece kendi dediklerine inanan bir siyasetçinin cumhur’un başına 
geçmesi, yani halkın başkanı olması düşünülemez.

Demokrasi, demokratik hak ve özgürlükler bir tek kişinin iki dudağı arasında kalamaz. Öyle olsay-
dı işyerlerinde de sendikaya gerek kalmazdı. Nasıl ki işyerlerinde kaderimizi işverenlerin ellerine 
bırakmayıp, sendikamızda örgütlenip mücadele ettiysek, ülkemizde de bize ekmek kadar su kadar 
lazım olan demokratik hak ve özgürlükleri birilerinin veya bir kişinin keyfine terk edemeyiz. 

Anti demokratik uygulamalarla ülkeyi bir hapishaneye, adeta bir polis devletine çeviren bir anlayı-
şa boyun eğmek bizlere yakışmaz.
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Önümüzde, MESS grup toplu iş sözleşmeleri var. 

2014-16 MESS TİS sürecinin kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ücretlerde meydana gelen eroz-
yon, enflasyon rakamlarını aşan hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretler ve gerileyen alım gü-
cünün yanı sıra, son olarak patlayan 17 Aralık sürecinin tetiklediği kur artışları nedeniyle temel 
tüketim maddelerinin daha da zamlanacağı gerçeği, beklentilerin artmasına yol açmaktadır.
Ancak diğer yandan zaten kırılgan olarak değerlendirilen ekonominin şimdi daha ciddi sıkıntılarla 
karşılaşacağı da aşikardır. 
Sendikamız, Nisan ayından bu yana tüm şubelerimizde olabilecek en geniş biçimde oluşturulan 
kurul ve komisyonlar nezdinde çalışmalarını sürdürüyor; üyelerimizin görüş, düşünce ve önerilerini 
alıyor. 
Tüm kadrolarımıza düşen bu zorlu süreçte TİS taslaklarımızı en geniş katılımla, olabildiğince çok 
arkadaşımızın görüşünü de alarak, her türlü kişisel ve küçük hesapları bir yana bırakarak ve en 
gerçekçi biçimde oluşturup, üyelerimizi de olası her türlü gelişmeye hazır hale getirmektir.
e-devlet keşmekeşine rağmen, örgütlenme atılımı devam ediyor
Örgütlenmelerimiz tüm olumsuz koşula rağmen son derece olumlu bir şekilde devam ediyor.
Tam 30 yıldır sermayenin adeta ensemizde boza pişirmesine yol açan 2821-2822 sayılı yasaların 
güya değişerek 6356 sayılı yasa olarak düzenlenmesi, yeni bir “gelen gideni aratır” hikayesi daha 
çıkarttı karşımıza. 

Bu hükümet döneminde bıçağın kemiğe dayandığı bir 12 yıl yaşadık.

Yüzde 10 işkolu barajlarından şikayet ederken şimdi çok daha sert ve acımasızlaşan ve kademe 
kademe yükselen bir baraj heyulasıyla karşı karşıya sendikal hareket. Bu barajların sendikal hare-
ketin başına ciddi belalar açacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok.

İşte noter şartı yerine getirilen e-devlet sistemi de bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Evet 
noter şartı her haliyle örgütlenmenin önünde bir engeldi ve biz yıllardan beri bunun kalkması için 
uğraş verdik. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan sendikaya üyelikteki noter şartı kaldırıldı ama yeri-
ne yine hiçbir yerde uygulanmayan bir başka engel, e-devlet sistemi getirildi.

Önümüze getirilen e-devlet üzerinden üyelik koşulu tam bir keşmekeşe döndü. Teknik aksaklıklar, 
kilitlenmeler, sistemin zaman zaman kapanması veya girilememesi bir yana, metal işkolunda çalışı-
yor gözüken bir işçinin işkolunun sistemde farklı görünmesi nedeniyle üye yapılamaması veya yeni 
örgütlenme çalışması yaptığınız bir işyerindeki işçilerin e-devlet şifreleri olmaması nedeniyle or-
taya çıkan engeller ya da işçilerin işveren tarafından şifrelerinin istenmesi ve daha birçok sorun…

Bütün bunlar karşımıza ciddi engeller olarak çıkmaya, işverenlerin kozları olarak kullanılmaya de-
vam ediyor.
Ancak bunlara rağmen örgütlenme çalışmalarımız her bölgede tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir, Gebze ve Düzce’deki örgütlenme çalışmalarımızla MT Reklam ve Luna işçileri, son zamanlar-
da saflarımıza katılan birçok işyeri gibi toplu sözleşmeli düzene geçmek, sendikalı olmak, DİSK’li 
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olmak istediler. Ama başlarına gelmeyen kalmadı. Buna rağmen mücadelelerini yılmadan sürdü-
rüyorlar.
Son on yılın örgütlenme adına en büyük atılımlarını gerçekleştiren sendikayız. Bununla hepimiz 
gurur duyabiliriz.
Sendikamız adına son yılların en yüksek aidatlı üye sayısına ulaşmış durumdayız. Sendikamızın 
hemen bütün kadrolarının burada payı olduğunu unutmamız lazım. 

Eğitimli işçi ile, bilinçli mücadele...

Her zaman olduğu gibi eğitimlerimiz her seviyede ve her yerde, Gönen’de, Sapanca’da, şubelerde 
ve işyerlerinde devam ediyor. Son bir yıl içinde dört bin üyemiz eğitimden geçirildi.
Eğitimler bu sendikanın, sendikamızın üyelerinin, temsilcilerinin, kadrolarının taçlandığı faali-
yetlerdir.
Ama eğitimleri değerlendirirken unutulmaması gereken en önemli şey eğitimin bir süreç oldu-
ğudur. Yani bir üyemizin, temsilcimizin ve hatta yöneticimizin aldıkları süresi belli olan eğitim 
programlarının yanı sıra tis toplantıları, örgütlenme çalışmaları, mücadele ve eylemler içinde yeti-
şeceklerini unutmamamız lazımdır. 
Yani bir insanımızın eğitilmesi, böylesine zorlu mücadelede katkı verecek hale gelmesi, bir örgütsel 
faaliyetin tamamını içeren bir süreçtir. 
67 yıldır sınıf mücadelesinin en önemli kilometre taşlarına harç koymuş sendikamız bu yetişmiş 
kadrolarımızla kendini bu günlere taşımıştır. 
Hepimize düşen en önemli görev bu sendikayı, sadece metal işçilerinin değil, Türkiye’deki sendikal 
hareketin, sınıf mücadelesinin umudu haline getiren geçmişine, tarihine halel getirmeye çalışan-
lara karşı sahip çıkmaktır.

Ekim 2014

Mızrak çuvala sığmıyor... 
2014-16 MESS Grup TİS dönemi başladı ve ikinci görüşme tamamlandı. Öyle görünüyor ki örgütün 
tüm kademeleri ve elbette tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi doğrultusunda üyelerimizin 
görüşleri doğrultusunda hazırladığımız TİS teklifimiz kamuoyunda ses getirecek ve işçi sınıfının 
tamamına önemli kazanımlar sağlayacak bir bütünlüktedir.

Son olarak Merkez TİS Kurulu ve Başkanlar Kurulundan gelen bu taslağın hem üyelerimize hem de 
kamuoyuna çok iyi anlatılması, bu taslağın sadece metal işçilerinin değil Türkiye işçi sınıfının ortak 
talepleri olarak gündeme getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Özellikle haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesi, kıdem tazminatlarının gü-
vence altına alınması, vergi düzenindeki adaletsizliğe karşı vergi dilimlerindeki artışlardan kaynak-
lanan kayıpların işverenler tarafından karşılanması ve işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi tüm çalışanları 
ilgilendiren hayati konuları içeren maddeler bu açıdan büyük önem arz etmektedir.
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Tabii metal işçilerinin de ötesinde bütün işçileri ilgilendiren bu kapsayıcı maddelerin yanı sıra daha 
dar anlamda üyelerimizi ve işkolumuzdaki diger sendikalara üye işçileri ilgilendiren maddelerde 
ise, en başta ücret makasının kapanması, ücret artışının yüzdeli yerine ücret düzeylerini dikkate 
alan bir zam artışı önerdik. 

En büyük dileğimiz taslağımızın gerçekleşmesi ve metal işçilerinin hak ettiği ücretlerle hak ettiği 
koşullarda çalışmalarıdır. 

Ancak sınıfsal sorumluluğumuz ne yazık ki toplu sözleşme mücadelesi ile sınırlı değil. Ekonomik 
koşullar her geçen gün biraz daha ağırlaşırken hazırlıkları yapılan bir çok yasal düzenleme ile 
emekçiler için hiç de güzel günler vaat etmiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde bir ulusal kanala yaptığı açık-
lamada kıdem tazminatlarının fona devredilmesi niyetlerini yineledi. Açıklamasında Hak-İş’i cepte, 
Türk-İş’i de kolay lokma olarak niteleyen bakan, karşılaşacakları tek zorluğun DİSK ile olacağını 
açıkça ifade etti.

Adı yeni, kendisi eski

Adına yeni denen ama oldukça bildik ve eski bir dönemin başlangıç noktasındayız. Bazı makamla-
rın koltuklarına oturan kişiler isim olarak değişti. Hatta Cumhuriyet tarihinde tüm cumhurbaşkan-
larının ikamet ettikleri Çankaya Köşkü artık Cumhurbaşkanı konutu olarak kullanılmayacak: Büyük 
Değişim!
Yeni Cumhurbaşkanı’nın ilk anlamlı icraatı bilindiği gibi halen yürürlükte olan tam 68 yasada deği-
şiklik ve eklemeler yapan ve adına Torba Yasa denilen ama esas itibariyle çorbaya dönen düzen-
lemeleri bir gün gibi çok kısa sürede onaylaması oldu.
Oysa Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yasası olarak tanımlanan bu çuvalda neler neler yok ki? İş 
hukukundan madene, sigortadan vergiye, devlet memurlarından eğitime, ticaretten belediyelere, 
ihaleden teşkilatlandırmaya, elektrikten postaya kadar gündelik yaşamımızı etkileyen bir çok konu 
torba yasaya dahil edildi.
Etkilemesine etkiliyor da bir işe yarıyor mu veya hayatımızı kolaylaştırıyor mu veya ülkemizdeki 
işsizliğe, yoksulluğa, gelir paylaşımındaki bozukluğa,  vergi sistemindeki adaletsizliğe çareler geti-
riyor mu? Bunun cevabını aktaracağımız bilgilerden sonra okurlarımıza bırakıyoruz.
Bir kere baştan söyleyelim; Başta Soma olmak üzere iş cinayetlerine kurban giden emekçiler için ar-
tık bütün çağdaş ülkelerde yeraltındaki patlamalarda zehirlenme ve patlamaya karşı zorunlu kılınan 
yaşam odaları yok, çünkü işverenlere getirdiği yüksek maliyet nedeniyle son anda torbadan çıkarıldı.
Maden ocaklarında çalışan işçiler için getirilen en önemli madde asgari ücretin iki katı tutarındaki 
ücret zorunluluğu düzenlemesidir. Ancak hayat hiçbir zaman kağıt üzerindeki gibi gerçekleşmiyor. 
Yasanın çıkmasıyla birlikte şu anda 4 bin 500’ün üzerinde işçi maden ocağı sahipleri tarafından 
işten çıkartılmış durumda. 
İşçiler işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla yürüyüşler yaparken, bu durumu ücretlerin dü-
şürülmesi için  fırsat bilen patronlar da ne gariptir ki işçileri destekliyor. 
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Bu da şunu gösteriyor ki; işçileri çarkları arasında öğüten bu sistemin bizlere sunduğu seçenek kırk 
katır mı kırk satır mı olmaktan öteye geçmiyor.
Bunun dışında baktığımızda milyonlarca vatandaşın vergi affı beklentisi boşa çıkarken, pırlanta, 
elmas ve yakut gibi değerli taşlar ÖTV kapsamından çıkartılıyor, TİB kişi ve kurumların internet 
bilgilerini arşivleyebiliyor ve mahkeme kararları olmadan istediği gibi kapatabiliyor, meralar kentsel 
dönüşüme feda ediliyor, dış ekonomik ilişkiler kurulu TOBB bünyesinden çıkartılarak hükümete 
bağlanıyor vb. garip denebilecek ve siyasi iktidarın etki alanlarını genişleten bir çok düzenleme 
torba yasayla birlikte hayatımıza giriyor.
Sonuç olarak  Torba Yasa ile ortaya çıkan, hukuksuzluğun, kayırmacılığın, sermayeden yanalığın 
bir kez daha ve çok çarpıcı biçimde sergilenmesidir. 
“Ben yaptım oldu” yaklaşımıyla peydahlanan bu ucube kanun çorbasının bir benzerine hiçbir çağ-
daş demokraside rastlamak mümkün değildir.
İş cinayetleri devam ediyor
Yeni Türkiye’de en sık tekrarlanan vukuatlar sıralamasında iş cinayetleri ve işçi ölümleri neredeyse 
seri cinayetlere dönüşmüş durumda. 2014 yılında iş  cinayetlerinde ölenlerin sayısı rekor denecek 
bir rakamla 1485’e ulaştı. Aşırı kar hırsı ve terk edilen sosyal devlet ilkesi sonrası küçülen devletle 
beraber neredeyse sıfırlanan denetimler, daha doğrusu denetimsizlik çaresiz emekçileri ölüme 
mahkum ediyor. Çalışırken ölme ihtimalinin en yüksek olduğu ülke sıralamasında Türkiye’nin yüz 
binde 16 ile ilk başta yer alması olması çok hazindir.
Büyüme, gelişme ve kalkınma adına yapılan bunca çılgınlığa ve gözden çıkartılan yaşamlara rağ-
men ekonomi cephesinden gelen sinyaller ne yazık ki hiç de iç açıcı değil. Resmi işsizlik rakamları 
yüzde 9.9 gibi rahatsız edici boyutlara ulaşırken, büyüme rakamları da 2.1 ile geçen yıllara göre 
yarı yarıya bir düşüşü işaret etmektedir. Özellikle yatırımlardaki gerileme çok dikkat çekici boyut-
lara ulaşmış durumda.
Türkiye diğer yandan dış politikada ABD’ci ama bir o kadar da hırçın ve oldukça tehlikeli bir yol 
izlemektedir. Bölgede başrol üstlenmek adına yapılan hamleler kelimenin tam anlamıyla duvara 
toslarken, komşu ülkelerin tamamına yakınıyla kavgalıyız. Özellikle Suriye, Irak ve Mısır gibi ülke-
lerle diplomatik ilişkilerimiz olabilecek en gergin seviyelerde.
Bütün bunların üzerine bir de bölgeyi terörize eden ve rehine kriziyle eli Türkiye’ye de uzanan 
İŞİD ile birlikte ABD dahil bir çok müttefik olarak tanımlanan ülkeyle sıkıntılı süreçler yaşanmaya 
başlandı. 
Yakın zamana kadar son derece tepeden ve keskin belirlenen politikalar her nedense İŞİD sonrası 
ikircimli ve çekingen bir hal almaya başladı. Bu da tüm dünya kamuoyunda siyasi iktidarın tutar-
sızlığı olarak algılanıyor ve ilişkiler daha da içinden çıkılmaz hale geliyor.
Sonuç olarak bugün ülkemizde her gün istikrarsız ve farklı söylemlerle, savaş çığırtkanlığı yapılarak 
izlenen politikalar, biz emekçilere gelecek adına hiç de güzel günler muştulamıyor.
Bizler ‘’Barış emekle gelecek’’ diyen emekçiler olarak artık ağırlığımızı koymak ve ülkenin geleceği-
ne, yarınlarımıza sahip çıkmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız.
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Ocak 2015

2015 mücadele dolu bir yıl olacak!.. 
2015 yılına binlerce hatta on binlerce metal işçisini çok yakından ilgilendiren MESS grup toplu iş 
sözleşmelerindeki mücadelemizin giderek yükseldiği günlerde giriyoruz. 

Bilindiği gibi 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi MESS ve diğer iki sendika arasında bağıtlandı.

Biz ise sözleşmeyi imzalamayı değil, süreci devam ettirme kararı aldık!

Çünkü son olarak önümüze getirilen teklifte MESS, her ne kadar sendikamızın şiddetle karşı çıktığı  
deneme süresinin uzatılması, kıdem ve ihbar tazminatlarının düşürülmesi, istirahatlerde ikramiye 
ve yakacak paralarının ödenmemesi, devamlılık primi uygulamasına son verilmesi, denkleştirme 
ve telafi çalışma biçimlerinin sözleşmeye girmesi ile ilgili 7 maddelik teklifini tümüyle geri çekse 
de, gerek ücretlerdeki adaletsizliğini devam ettiren zam uygulaması gerekse yürürlük süresinin üç 
yıllık olması konusundaki ısrarı bizim bu kararı almamıza neden olmuştur.

Bu karar hemen aynı gün yapılan Merkez TİS toplantısı sonrasında alınmış, ardından yapılan ye-
mek boykotlarıyla devam etmiş ve nihayet tüm kamuoyunca da ifade edildiği gibi son yılların en 
canlı ve coşkulu işçi mitingi olarak tanımlanan “Gebze Mitingi” ile taçlandırılmıştır.

Böylece 24 Aralık 2014 tarihinde elimize ulaşan arabulucu kararıyla birlikte 60 günlük grev kararı 
alma ve uygulama süreci de başlamış bulunmaktadır. 

Sendikamız elbette bu süre içinde tüm kurullarıyla son değerlendirmeleri yapacak ve sonucunda 
alınması gereken karar ile ilgili olarak son sözünü söyleyecektir.

Ancak bu süreçte biz MESS’in teklifi kadar ve hatta onun öncesinde kendi hazırladığımız taslağı-
mızın gündemde tutulması ve ön plana çıkartılması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek duru-
mundayız.

Taslağımız ortak çabanın ürünüdür

Çünkü bizler bu taslağı bürolarda değil,  üyelerimizin her işyerinde kendi aralarından belirledikleri 
Toplu İş Sözleşmesi Kurulları ile birlikte hazırladık ki, başlangıç noktası 2014 Nisan ayında Gönen 
Kemal Türkler tesislerimizdeki toplantı olan taslağımızı hazırlayan kurullarımız üyelerimizin yüzde 
15’ini oluşturmaktadır. Kısacası taslağımız işçiler tarafından hazırlanan bir taslaktır.

Bu çalışmanın diğer boyutu inceleme ve araştırma idi. Uzmanlarımız ekonominin gidişatını, işyer-
lerinin durumunu ve daha pek çok konuyu mercek altına aldılar.

Taslağın bir diğer boyutu da sendika yöneticilerinin gözlem ve önerileri oldu. Yapılan onca toplantı 
ve sunulan sayfalarca rapor ve görüşler sonucunda taslağımız ortaya çıktı!

Biz ne dedik bu taslakta ve ne talep ettik?

Birinci talebimiz şu oldu: 2002’den sonra işe girenlerin ücretlerinde iyileştirme yapılması, ücret 
makasının kapatılması için zorunludur.
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Aynı işi yapanların ücretleri arasında adil olmayan fark, bizi bölen ve sermayeyi güçlendiren bir 
durum olduğu için bunu taleplerimizin başına yazdık.
İkinci olarak, metal işçileri ağır çalışma koşullarında uzun sürelerle çalıştığı için çalışma sürelerinin 
kısaltılmasını talep ettik.
Çalışma sürelerinin kısaltılması için 45 saatlik haftalık çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesini 
istedik.
Günde 2 kez 15 dakikalık dinlenme molası istedik.
Yıllık izin sürelerinin artırılmasını talep ettik.
Daha kısa çalışıp, daha yüksek ücret istedik.
Artık herkes çok iyi biliyor ki, teknolojinin ulaşmış olduğu seviye ve AB ülkeleri ortalaması dikkate 
alındığında haftalık 45 saatlik çalışma çağ dışıdır!
Milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede işçilerin yasal olarak 45 saati fiili olarak toplam 60 saat çalış-
maları aynı zamanda insanlık dışıdır!
Biz çalışma sürelerinin çalışmak ihtiyacında olan herkese eşit dağıtılmasını istiyoruz!
Milyonların sıfır saat çalıştığı yani işsiz olduğu, milyonların sınırsız çalıştırıldığı bir duruma karşı 
çıkıyoruz!
Sabır mermeri bile deler!
Israrla bu talebimizi yineleyeceğiz!
Bu talep biz köle gibi görünenlerin, insan olma talebinin ilk sıralarında yer alıyor!
Vazgeçmedik! Vazgeçmeyeceğiz!
Metal işçilerin bu toplu sözleşme dönemindeki üçüncü talebi, ücretlerden yapılan kesintilerle ilgi-
lidir.
Bizde gelir artmadığı halde vergi artmaktadır.
Bu düpedüz soygundur!
Bu ülkede devlet sermayeyi, zengini, hırsızı, yolsuzu vergilendirmediği için bizim tepemize biniyor 
ve gelirimiz artmadığı halde vergimizi arttırıyor.
Bizde gelire göre artan oranlı vergi değil, sadece artan oranlı vergi sistemi var!
Bizde soygun var!
Bizde yoksullaştırma var!
Bu nedenle Birleşik Metal-İş Sendikası ücretlerden yapılan vergi kesintilerinin yüzde 15 oranında 
sabitlenmesini, bunun üstündeki oranların gerçekte kan kardeşi olan devlet ve sermayenin hallet-
mesini savundular.
Öyle enteresan bir ülkede yaşıyoruz ki, bizim bu talebimizi kabul etmeyen sermaye örgütü MESS, 
asgari ücret komisyonuna teklif verdi ve asgari ücretten kesilen verginin sabitlenmesini istedi.
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Bizim tükettiğimiz ürünlerden yani gıda, konut, kitle ulaşımı, iletişimden alınan vergilerin oranla-
rının sıfır olmasını bunun dışında vergi oranlarının yüksek tutularak sermayenin, rantiyenin, faiz 
lobisinin vergilendirilmesini istiyoruz.
Çünkü bunlar vergilendirilmedikleri gibi, bizden alınan vergileri teşvik adı altında cebe indiriyorlar.
Bizi sadece sermaye sömürmüyor. Devlet bu işe ortaklık ediyor!
Vergi meselesine yaklaşım bir iktidarın kimden yana olduğunu ortaya çıkaran turnusol kağıdıdır.
Eğer vergiler içinde ücret ve maaşı ile geçinenlerden gelenler ile tüketim vergileri yüksek oran 
tutuyor ise bu vergi sistemini uygulayan tüm iktidarlar sermayeden, zenginden, faiz lobisinden 
yanadır.
Eğer gelir vergisi oranı sabitlenmiş ve temel tüketim mallarında yani ekmekte, ette, kirada, dol-
muş, otobüs ve metroda, telefonla haberleşmede vergi sıfırlanmış ise o iktidar halktan, emekçiden 
yana demektir.
O günleri de göreceğiz hiç kuşkusuz!

Ortak mücadele çağrılarımız dikkate alınmadı

Yüzbinin üzerinde metal işçisinin taleplerini en açık ve net biçimde taslağımızda ortaya koyduk.

Bu taslak bilimsel bir taslak! 

Taslağımız bilimsel olmasının yanısıra, metal işçilerin ortak taleplerini ifade eden bir taslak! Ortak 
talepler için ortak mücadele gerekir!

Ortak mücadele verildi mi? Bizim bütün çağrı ve çabalarımıza rağmen ne yazık ki bu mücadele 
verilmedi!

Sözleşme sürecindeki gelişmeleri kendilerini sendika sananlardan değil, sermaye örgütünden öğ-
rendik! Onlar kendi üyelerinden bile gizli saklı iş yaptılar! Sermaye örgütünün verdiği teklifleri 
üyelerine açıklamadılar.

Açıklamadıkları konulardan bir tanesi 20 gün ve altında istirahat alan işçilere ikramiye ve yakacak 
ödemelerinin yapılmamasıydı. Diğeri ise sözleşmenin yürürlük süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması idi.

MESS bunlardan ilkini yani ikramiye ve yakacak ödemelerinin kesilmesi teklifini geri çekti. 

Bu teklifin geri çekilmesinde asıl etkenin  ve başrolün kimde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz;  
elbette açıklamalarında bu saldırılara hiçbir şekilde değinmeyen işbirlikçiler sayesinde değil…

Eğer bu saldırı niteliğindeki maddeler geri çekildiyse, bu maddelere başından itibaren, “devamsız-
lık oranın yüksek olmasının sorumlusu sermayedir, ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma süreleri-
dir” diyen ve fazla mesai eylemleriyle, kokartlarıyla, yürüyüşleriyle ve çeşitli eylemlerle karşı duran 
Birleşik Metal İş Sendikası üyeleridir yani Birleşik Metal-İş Sendikasıdır.

MESS’e bu konuda attırılan geri adım bizlerin sayesinde, bizlerin mücadesiyle olmuştur; bunu 
kimse inkar edemeyeceği gibi bilmeyenler de bilsinler.
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Gelelim sarı sendikanın kendi üyeleri ile paylaşmadığı ikinci MESS teklifine, sözleşmenin yürürlük 
süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması teklifine; ne yazık ki bir akademisyenin ağzından da açıkça 
duyduğumuz gibi sarı sendikanın üyelerinin MESS’in sözleşmenin başından beri 3 yılı istediğinden 
haberi yok!
Ve sonuçta 3 yıllık bir sözleşme imzaladılar!

MESS Sözleşmelerinde Birleşik Metal-İş etkisi inkar edilemez bir gerçektir

Şöyle bir hafızalarımızı yokladığımızda 2010 yılında Birleşik Metal İş Sendikasının, kendi varlığını 
ortaya koyarak, işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenine karşı başkaldırdığını ve kendi 
koyduğu 

hedeflere ulaştığını görürüz. Şimdi 2015 yılının başlarındayız ve bambaşka bir süreci hep birlikte 
paylaşıyor, yaşıyoruz.

Artık hiçbir şey 2010 öncesi gibi olmaz!
Ama hiçbir şey de 2010 gibi de olmaz!
Herkes bu iki cümleyi iyi analiz etmelidir.

Gerek geçtiğimiz dönem, gerekse bu dönem bizim taslağımız, toplu sözleşme sürecini belirledi ve 
MESS yöneticileri bunu açıkça ifade ettiler. “Grup toplu iş sözleşmesinin belirleyici sendikası sizsi-
niz!” dediler. Bu elbette  bizim açımızdan her ne kadar malumun ilanı olsa da müzakere masasının 
diğer tarafındaki MESS’in sözcüleri tarafından dillendirilmesi çok daha anlamlıdır.
2012 sözleşmesinde bizim dışımızda hiçbir sendikanın taslağında olmayanlar sözleşme oldu ise, 
2014 sözleşmesinde yaprak kıpırdatmadıkları halde MESS tekliflerini geri çekti ise,  belirleyici sen-
dika biziz demektir.
MESS sermayenin örgütü olduğu için işbirlikçi sendika ile olan ittifakını sona erdiremiyor. Bağıtla-
dıkları sözleşme ile ücret makasının kapatılması yerine bu makası iyice açtılar. MESS “siz haklısınız 
makas kapatılmalı” diyordu. Birinci altı ay yüzdeli maktu zam. Diğer 5 altı ayın sadece bir ayında 
maktu zam, geri kalanı yüzdeli zamlar ile ne yazık ki bu makas kapatılmamış, kapanmamıştır.
Makasın kapanması ancak ve ancak bizim her zaman iddia ettiğimiz gibi iyileştirme ile mümkün-
dür. Birleşik Metal İş’in gerek işyeri gerek merkez TİS kurul kararları ücretler arasındaki makasın 
kapatılması yolundadır. Biz bu kararlar doğrultusunda hareket ediyoruz!
Kavgamız büyük

Bütün bu gelişmeler bizlerin DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak büyük bir kavganın öncesinde 
olduğumuzu gösteriyor. Herkesin buna göre hazırlanması, tedbirlerini alması ve birlik içinde hare-
ket etmesi gerekiyor.

Diğer yandan iyi bilinmesi gereken bir diğer konu da yaptığımız TİS görüşmelerinin içinde bulun-
duğumuz, yaşadığımız ülkenin verili koşulları doğrultusunda gerçekleştiğidir.

Çıplak, net asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz) 900 TL bile olmadığı ve hükümetin bu asgari 
ücrete 6 ay için toplam sadece yüzde 6 zam yaptığı bir ülkede yaşıyoruz. 
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İşsizliğin resmi rakamlarla yüzde 10 larda seyrettiği, her 4 gençten birinin işsizliğe mahkum oldu-
ğu bir ülkede yaşıyoruz. 

İşte bu çaresizlik girdabında ne yapacaklarını bilemeyen vatandaşlarımızın, açlıkla ölüm arasında 
bir tercih yapmak zorunda kalarak, açlıktan ölmektense Konya Ermenek’te olduğu gibi diri diri 
toprağın altına gömülmek zorunda bırakıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Çalışma Bakanlığının raporlarında dahi çalışanların yüzde 40’ının sigortasız çalıştırıldığı, çalışanla-
rın ise sadece yüzde 5’ inin sendikalı olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

İş cinayetlerinde yılda 1500 kişinin öldüğü bir ülkede yaşıyoruz.

Geliri artmadığı halde ücret ve maaşından artan oranlarda vergi kesilen, satın aldığı her ürün ve 
hizmette dolaylı vergilerle yoksullaşan milyonların olduğu,  satın alma gücü yüzde 25 gerilerken, 
resmi enflasyonun yüzde 5 açıklandığı bir ülkede yaşıyoruz.

Kendine sıkılan biber gazının, üzerine yürüyen TOMA’nın, vurulan copun, atılan merminin parasını 
peşin ödeyip ücretlerin çalıştıktan sonra alındığı bir ülkede yaşıyoruz.

Ne yazık ki bütün bu rakamlar ve veriler bu ülkenin gerçekleridir ve biz bu ülkede her türlü haksız-
lığa, sömürüye, çarpıklığa 18 bin Birleşik Metal-İş üyesi işçiyle karşı çıkıyor, hem de sadece toplu 
sözleşme dönemlerinde değil, yılın her günü ve her yerde mücadele vermeye çalışıyoruz.

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekçiye, çalışana giydirilmeye çalışılan deli gömleğini, işçi tu-
lumlarının kefenleştirilmesini sona erdirmenin, kısacası işçilerin “makus talihini” yenmenin müca-
delesini veriyoruz.

Kar hırsıyla gözü dönmüş işverenlere işçiyi satmayı alışkanlık haline getirmiş, işçilerle taslak hazır-
lamak bir yana, imzalanan sözleşmeyi bile işçilere göstermekten kaçınan işbirlikçi sarı sendikala-
ra, çıkardığı yasalarla ve uyguladığı ekonomik politikalarla çalışanların boynuna sermayenin ipini 
dolamayı alışkanlık haline getiren hükümetlere rağmen, yolumuzda yürümeye, işçileri köleleştiren 
zihniyeti her fırsatta teşhir etmeye ve işçinin hakkını almak için gözünü budaktan sakınmadan 
mücadeleye devam ediyoruz.

Ama bizi farklı kılan, diğerlerinden ayıran ve bir adım değil fersah fersah öne çıkaran da budur 
aslında. Sadece inancımız değil, inancımızı besleyen bilincimiz, bilincimizi bir zırh gibi sarıp sarma-
layan sorumluluğumuz ve her adımda bizi birbirimize bağlayan ilmik ilmik ördüğümüz birliğimizdir 
bizi biz yapan.

Bizler aynı Gebze Mitinginde binlerce metal işçisinin haykırdığı gibi Birleşik Metal-İş Sendikası 
olarak metal işçileri ve aileleri adına sermayenin kölesi olmaya isyan ettiğimizi ve insan yerine 
konmak istediğimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Bu köle görünenlerin isyan çağrısı, toplanma borusudur.

Bu sayfalardan sermayeye ve onun arkasında duran herkese sesleniyoruz; ya bu çağrıyı dikkate 
alırsınız, ya dikkate alırsınız!



79

Nisan 2015

Mücadele ve Kararlılık kazandı... 
MESS Grup Toplu İş Sözleşmelerinin uyuşmazlık aşaması sonrasında sarı sendika Türk Metal’in 
bilenen imzası ile başlayan süreçte Gebze Mitinginde,  basın açıklamalarımızda ve gazetemizin 
gündem yazısında en son şöyle söylemiştik: 

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

Bu köle yerine konanların isyan çağrısı, toplanma borusudur.

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

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

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

Karşı tarafın arka arkaya yaptığı ve hepsi boşa giden hukuk hamleleri sonucunda MESS politika-
larından rahatsız olan ve gerçeği gören işletmelerin teker teker daha ilk günden sendikamızla an-
laşma adına gelen istifaları da, taleplerimizin ne kadar makul ve haklı olduğunu ortaya koyarken, 
grev yerlerindeki üyelerimizin ve tüm işçi dostlarının coşkusunu artırıyor, fabrika önleri tam bir 
bayram yerine dönüyordu. 

Parçalanma daha ilk günden başlamıştı. Mücadele, zafere dönüşmek için gün sayıyordu.

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

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

Daha grevin ilk gününde sermayenin ve örgütünün yaşadığı krize çare arayan hükümet, 1980 
askeri darbesinden miras kalan yasa maddesini acilen devreye sokarak yurt içinde olmayan ba-
kanların imzalarıyla metal işçilerinin grevlerini yasaklayarak, sendikamızı ve metal işçilerini teslim 
alacağı düşüncesiyle devreye girdi.

MESS’in imdadına AKP yetişiyor

Böylece yıllardan beri çok iyi bildiğimiz ve çeşitli açıklamalarımızla ortaya koyduğumuz işçi düş-
manı politikalarıyla malum AKP hükümeti sınıfsal tavrını bir kez daha ve çok açık biçimde ortaya 
koymuş, sermayenin imdadına yetişerek binlerce metal işçisinin ekmeğine göz dikmiştir.
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Hükümet ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasal anlamda ertelediği ancak fiilen yasakla-
dığı grevle işçilerin ekmeklerini büyütme talebini, işçilerin çocuklarına daha iyi yaşam ve çalışma 
koşulları istemesini milli güvenliği tehdit olarak gördüğünü açıkça ilan etmiştir.

Böylece AKP’nin milli güvenlikten anladığının sermayenin güvenliği, MESS’in parçalanması tehlike-
si olduğu görülmektedir. Belli ki gerçekte AKP’nin güvenceye almaya çalıştığı Metal Patronlarıdır, 
MESS’tir. 
Tabii Hükümetin güvenceye aldığı sadece MESS ve sermaye değil aynı zamanda darbe karşıtı 
söylemlerine rağmen, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kurulan işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme 
düzeni olmuştur.
Aksi olsaydı AKP hükümeti tarihe, “iktidarı döneminde en çok grev yasaklayan hükümet” olarak 
geçmezdi. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar 29-30 Ocak 2015’te gerçekleşen grevler, tarihe “işbirlikçi 
dayatmacı toplu sözleşme düzenin yıkılışının başlangıcı” olarak geçecektir. 
Bu greve katılan ve katılması engellenen tüm metal işçileri gelecekte çocuklarına bu iki günü gu-
rurla anlatırlarken elbette yaşadıkları bu ihaneti de unutmayacaklardır.
Diğer yandan, bu tezgahı kuranların unuttukları bir şey vardı: Sendikanın kararlılığı ve metal işçi-
lerinin mücadele azmi.
Grev yasaklandı ama mücadele, sendikamızın daha önceki açıklamalarında da belirtildiği gibi, 
farklı biçimlerde işyerlerinde huzur ortamının bozulmasıyla birlikte devam etti.
An itibariyle Danıştay’ın geciken kararı her ne olursa olsun, bizim en başından beri belirlediğimiz 
yol haritasında ortaya koyduğumuz seçenekler aynı ile vakidir.
Bu doğrultuda hem sermaye örgütü MESS’i hem de AKP hükümetini uyardık; Sermaye örgütüne, 
dayatmalarını ne devlet zoruyla, ne YHK kararıyla ne de başka bir biçimde kabul ettiremeyecekle-
rini, var olan beceriksiz ve işçi düşmanı yöneticileriyle bu süreci yönetemediklerini söyledik. 
AKP hükümetine ise, grevimizi yasaklamakla metal işçilerinin mücadelesini 38 fabrikanın kapısın-
dan kent meydanlarına, başta onlarınki olmak üzere siyasi parti binalarının önlerine, mahkeme 
salonlarına, uluslararası platformlara ama hepsinden önemlisi fabrikaların içine taşıdıklarını, bu-
nun sonuçlarından onların ve hizmetinde oldukları sermayedar sınıf örgütünün sorumlu olduğunu 
söyledik. 
Dediklerimizi de yaptık...
Ne işverenler, ne Hükümet, ne de yargı organları Birleşik Metal-İş sendikasının kararlı tutumu 
karşısında rahat bir uyku uyuyabildiler. 
Çalışma Bakanlığı önünde, AKP il ve ilçe binalarında, Danıştay’ın kapısında yaptığımız kitlesel basın 
açıklamalarıyla, gasp edilen grev hakkımızın tüm Türkiye’nin gündeminde kalması için mücadeleyi 
yükselttik.
Uluslararası sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini aldık ve grev hakkına yönelik bu 
saldırıların bundan böyle bir daha gündeme gelmemesi adına metal işçileri olarak sınıfsal görevi-
mizi eksiksiz yerine getirmeye çalıştık. 
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Grevimizi ve daha birçok şeyi yasaklayan, her türlü işçi hakkına, hak aramaya tahammül sınırları 
artık sıfır noktasına gelip dayanan bu hükümetin, birkaç yıldır göz diktiği Taksim 1 Mayıs kutlama-
larını bu yıl da yasakladığını açıklaması ise hiç de şaşırtıcı olmadı.
Emekçilere, Ölüm dışında her şey yasak! 

Oysa asıl, 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur. Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğu-
nu teslim eden çok sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur. 
Üstelik 2014 yılındaki 1 Mayıs çağrıları nedeniyle yargılanan başta DİSK yöneticileri olma üzere di-
ğer sendika ve sivil toplum kuruluşundan yöneticiler beraat ederken, Hükümet 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlamayı engellediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haksız bulunmuştur.
Ayrıca Taksim’de 1 Mayıs’ın yüz binlerle kutlandığı 3 yıl boyunca tek bir kişi bile bundan zarar 
görmemiş, Taksim’in yasaklandığı yıllarda ise yüzlerce kişi yaralanmış, milyonlarca İstanbullu fiili 
sıkıyönetimin, fiili sokağa çıkma yasağının, gaz bombalarının, polis şiddetinin mağduru olmuştur.

Aslında her şey apaçık ortadadır.

İşçiler ya işsiz kalacaklar, eğer ölmezlerse açlık sınırırıın altında asgari ücretle sendikasız çalışa-
caklar, sendikalı olurlarsa sarı sendikalara üye olacaklar, demokratik sınıf ve kitle sendikalarına 
üye olup haklarını aramaya kalkarlarsa greve çıkamayacaklar, meydanlara inemeyecekler, resmi 
tatil olan “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günlerini istedikleri yerde kutlayamayacaklar, kıdem 
tazminatlarına göz dikilirse ses çıkarmayacaklar, yani Yeni Türkiye’de yasaklarla başbaşa karın 
tokluğuna yaşamaya çalışacaklar... 
Ya da bunu bir kader olarak görmeyerek “gayri yeter” deyip yaşamın her alanında biz de varız 
diyeceklerdir.
Metal işçileri MESS süreciyle bu büyük yürüyüşün en önemli adımını atarak anlamlı bir çıkış ger-
çekleştirmişlerdir. Şimdi sıra bu yasakçı anlayışla hesaplaşmaya gelmiştir.
 Çünkü bu grev sürecinde yaşanan deneyim, ekmeğimizi büyütmek, ekmeğimizin nasıl paylaşıla-
cağına karar verilen mekanizmalara yani yasaların yapılışına ve pastanın nasıl paylaşılacağını be-
lirleyen ekonomik kararların alındığı alanlara doğru müdahaleler yapmak gerektiğini açıkça ortaya 
koymuştur.

Önümüzdeki günlerde genel seçimler yapılacaktır.

Metal işçileri dostu düşmandan ayıracak ustalığa erişmiştir. Haklarını metal patronlarına peşkeş 
çekmeye çalışan işçi düşmanı AKP’ye bu güne kadar vermiş olduğu oyları da haram ederek oy 
vermeyecektir.
Artık şunu öğrenmiştir metal işçileri:
Bu gün yapılması gerekenleri yapmayanların yarınları da bu günden farklı olmayacaktır.
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Ekim 2015

Kardeşlik ve barış, terörü yenecek 
Metal işkolu sendikamızın grev mücadelesiyle birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir dönüşümün ilk 
adımlarına sahne olurken, ülkemiz  on üç yıllık AKP iktidarından sonra yeni bir dönemin başlangı-
cında oldukça sıkıntılı günler geçirmektedir.

Bizce on üç yıllık bir dönemin sona erdiğine işaret eden 7 Haziran’daki genel seçim sonuçlarından 
sonra ortaya çıkan tablo ne yazık ki bazıları için yeterli mesajları vermemiş olacak ki, şimdi yeni 
bir seçim kararı alarak ülkeyi ne kadar süreceği belli olmayan bir belirsizliğe doğru sürüklüyorlar.

Şiddet, terör ve baskının, geleceğini ülkenin geleceğine bağlayan bu ülke vatandaşlarına, yani 
bizlere hiçbir fayda sağlamayacağını herkesin görmesi gerekmektedir.

Terörü lanetliyoruz, hem de sonuna kadar lanetliyoruz. Ama bu  insanlarımızın ölmesini engelle-
miyor ne yazık ki ve bizler her gün biraz daha ölüyoruz…

O zaman, yani şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor ve barışın, kardeşliğin bu ülkede hakim 
kılınmasını istiyoruz.

Unutmayalım ki şiddet ve terör en çok belirsiz ortamları kollar ve böyle ortamlarda güçlenir.

Milli iradeyi ağızlarından düşürmeyenlerin işlerine gelmediği zaman milli iradeyi hiçe sayarcasına 
koca bir seçim sonucunu çöpe atarak “olmadı baştan” demesini ve beş ay sonra koskoca bir ülkeyi 
yeniden seçime zorlamasını demokrasi kuralları içinde anlamamız asla mümkün değildir. 

Demek ki yıllarca ağızlarından düşürmedikleri istikrar ve milli irade kavramlarından anladıkları ken-
di iktidarlarının kayıtsız şartsız devam etmesiymiş. İktidarlarının bırakın tamamen elden gitmesini, 
küçük bir sarsıntı geçirmesine, iktidarlarını bir başka partiyle paylaşmaya bile en ufak bir demok-
ratik tahammülleri olmadığını 7 Haziran seçimlerinden sonra tüm Türkiye görmüş oldu.   

Ne yazık ki bugün gelinen noktada Türkiye’de demokrasi sandık ile tabut arasına sıkışmış veya 
zorla sıkıştırılmış durumdadır ve bunun dışına çıkıp gerçek bir demokrasiye kavuşmak bizlerin en 
büyük hedefi olarak durmaktadır.

Tohum Yeşerince…

Geçtiğimiz günlerde işkolumuzdaki gelişmelere gelirsek: Uzun süren, grev ve farklı eylemlerle 
taçlanan Metal Grup Toplu İş sözleşmelerinin ardından, hepimizin bildiği olaylar sonrası Türk 
Metal’den kopan fabrikalarda çalışan işçi arkadaşlarımız sendikamıza yönelmeye başladılar. Birçok 
işyerinin yanı sıra özellikle Renault’daki gelişmeler son derece ümit vericidir. 

Renault başta olmak üzere birçok fabrikada metal işçileri sarı sendikadan kurtulup güçlerini sen-
dikamız çatısı altında birleştirmenin mücadelesini veriyor. 

Geçtiğimiz dönem Birleşik Metal-İş üyeleri kazandı. Ancak şimdi hedef tüm metal işçilerinin kazan-
masıdır ve Renault işçilerinin öncülüğünde metal işkolunda işçiler, elbet bir gün Birleşik Metal-İş 
çatısı altında mutlaka buluşacaktır.
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Bütün bu gelişmeler sendikamızın hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğini ve sınıf mücadelesinde 
yıllardır ektiğimiz tohumların çok yakında birer fidana, hatta koca birer ağaca dönüştüğünü göre-
ceğimizi müjdeliyor.
Bilindiği üzere özellikle sonbaharın son günlerinde başlayıp, tüm kış aylarında son derece çetin 
geçen mücadelelerimiz Haziran ayının ortalarına doğru büyük bir başarıyla noktalandı.
Haziran ayının işçi sınıf ve dostları için olan önemli tarihlere tanıklık eden geleneği de böylece 
metal işçileri ve işkolu adına hiçbir zaman unutulmayacak bir başarıyla daha da zenginleşti.
Toplumsal olayların seyri bazen öngördüğümüzden çok daha farklı ve hatta bazen de öngöreme-
diğimiz kadar hızlı biçimde değişebilir, gelişebilir.
DİSK’in gerçekleştirdiği 15-16 Haziran 1970 direnişlerinin üzerinden geçen 40 küsur yıldan sonra 
yine bir haziran günü, toplum, Taksim Gezi Parkı’nda emekçilerle birlikte bu kez çok daha geniş bir 
kitleyle ve neredeyse bütün bir aya yayılan eylemlerle ayağa kalkmıştı.
Ne ilginçtir ki bu defa Bursa’dan metal işçilerinden başlayan isyan tüm Türkiye’ye yayılıp sınıfsal 
bir direnişe, sendika seçme özgürlüğüne vurulan zincirlere ve sermayenin dayatmalarına karşı 
başkaldırılara sahne oldu.
Evet işçiler, emekçiler önce Renault’da sonra Tofaş’ta, Coşkunöz’de, Mako’da, Ototirim’de, Ford’da, 
Arçelik’te, Türk Traktör’de, Otosan’da, CMS de ve daha bir çok yerde hakları için üretimi durdurdular.
Sermayenin hizmetindeki işbirlikçi sarı sendikaya isyan bayrağını çekip fabrikalardan kovaladılar. 
İşçiler, metal işçileri işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenine karşı, düşük ücret sistemine, 
sermaye denetiminde sahte sendikaya karşı isyan ettiler, ediyorlar.
Aslında isyanları baskı, dayatma ve kalleşçe yapılan satışlaradır. 
İsyanları yoksulluğa, demokratik olmayan sendikal işleyişe, birilerinin kendi adına karar verip ta-
leplerini hiçe saymasınadır.
Tek tip ücret politikalarıyla metal işçilerini her geçen gün biraz daha yoksullaştıranların en son top-
lu sözleşme dönemini bir dayatmayla oldu bittiye getirmeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.
Sendikamız DİSK/Birleşik Metal-İş’in bu oyunu bozan çıkışı ve işkolunda uyguladığı ancak AKP 
iktidarının yasaklarıyla sadece bir gün süren grev bile on binlerce metal işçisinin uyanışını sağlayan 
bir kıvılcım olmaya yetmiştir. Şimdi o kıvılcımın ateşiyle kavruluyorlar.
Bu dönemde sendikamızın özellikle işveren sendikası MESS’in son derece katı, dayatmacı ve ide-
olojik tavrını teşhir eden “MESS’ten ayrıl da gel” çağrılarımız, Renault, Tofaş, Coşkunöz, Ototrim, 
Empay, Ego, Ford ve daha bir çok fabrikada çalışan binlerce metal işçisinin “bizim hesabımız işve-
renle değil MESS iledir” söyleminde vücut bulmuştur.

Yaktığımız çoban ateşleri metal işkolunda karanlığı aydınlatan işaret fişekleridir 

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak AKP-MESS-Türk Metal şeytan üçgenine karşı yaktığımız 
çoban ateşleri, başlattığımız direniş ve isyan şimdi yurdun dört bir yanında emek düşmanlarının 
yüreklerini kavuran bir yangına dönüşmüştür.
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Biz Birleşik Metal-İş olarak AKP hükümeti, MESS ve Türk Metal işbirliğiyle yasaklanan grevimize 
rağmen tam 14 işyerinin MESS’ten ayrılmasıyla birlikte iki yıllık sözleşmelere imza attık ve 9.78’in 
üzerinde zamlar aldık.

Mücadele ve grevlerimiz sonucunda MESS’ten 14 işyeri istifa etti ve bu işyerlerinin en düşük zam 
oranı yüzde 13 oldu. Üyelerimizin en düşük ücret artışı net 260 TL’nin üstünde gerçekleşti. Grup 
sözleşmesinin delineceğini 2010’da göstermiştik, şimdi çok daha çarpıcı ve güçlü biçimde bir kez 
daha gösterdik.

2010 yılında hırpaladığımız, tırmaladığımız MESS’i 2015 yılında parçaladık. 

MESS kendi ilkelerini çiğnemek zorunda kaldı. İşyerlerine ekstradan dağıttığı erzakla ve 1000 TL 
ile işçilerin isyanını bastırmaya, işbirlikçisi sarı sendikayı kurtarmaya çalıştı.

Birleşik Metal-İş olarak bizler bu sonun başlangıcını hep birlikte yazdık. MESS, AKP, YHK ve sahte 
sendika tarafından metal işçisine dayatılan sözleşmeyi yırtıp attık!

Yıllardır metal işçilerini zorla topladıkları Türk Metal çatısı artık çökmeye yüz tutmaktadır. Sahneye 
koydukları orta oyununa artık metal işçileri kanmıyor. Gece yarısı imzalanan sözleşmeler, bayram 
arifelerinde alel acele sonlandırılan pazarlıklar dönemi sona eriyor.

Ancak bu kaçınılmaz sonu hazırlayan bu orta oyununun baş aktörü olan MESS’in ta kendisidir. Akıl-
larına gelen her dayatmayı partneri olan Türk Metal ile birlikte işçileri işten çıkarma tehditleriyle 
bastırarak uygulamaya koyanlar bu defa büyük bir hayal kırıklığıyla şaşkına dönmüştür.

Tek tip ücret politikalarıyla metal işçilerini her geçen gün biraz daha yoksullaştıranların, en son 
toplu sözleşme dönemini üç yıla çıkaran bir dayatmayla sözleşmeyi oldu bittiye getirmeleri bardağı 
taşıran son damla olmuştur.

Bu hain plana isyan etmek metal işçilerin en meşru, en demokratik hakkıdır.

İşçilerin rotası bir kez daha, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı

İsyan eden, artık yeter diye ayağa kalkan, meydanları dolduran, üretimi durduran metal işçileri 
dediler ki:

1- Ücretlerde iyileştirme yapılsın.
2- İşten atılma olmasın
3- İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından tanınsın
4- Sahte sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın

Ve bazı fabrikalarda bu istediklerini direnerek, mücadele ederek elde ettiler. 

Ne mutlu bizlere ki, MESS-Türk Metal-AKP boyunduruğundan kurtulmak için direnişe geçen metal 
işçilerinin biraz önce sıraladığımız talepleri sendikamız DİSK/Birleşik Metal-İş’de sendikal anlayışı-
mızın bir gereği olarak on yıllardır uygulanmaktadır. 

Çünkü bizi bugünlere getiren, her türlü zorluğu aşmamızda hep kılavuzumuz olan “Demokratik 
sınıf ve kitle sendikacılığı” anlayışımız olmuştur. Bu anlayış bize temsilcilerimizi üyelerimizin seçtiği, 
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farklı görüşlerin kendisini açık ve özgürce ifade ettiği, toplu sözleşme taslaklarının komitelerimizce 
hazırlanıp, yine görüşmelerin her aşamasında tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi doğrultu-
sunda kurullarımızın görüşü alınarak karar verildiği bir uygulamayı emretmektedir.

Metal işkolunda üyemiz olmayan tüm işçilerin hayali olan, uğruna işten atılmayı göze alarak üre-
timi durdurdukları demokratik işleyişin hemen hemen kusursuz işlediği bir sendikanın üyeleriyiz, 
temsilcileriyiz, yöneticileriyiz.

Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki Türk Metal üyesi işçiler, ücretlerin art-
masından ziyade sendikalarının demokratik olmayan uygulamalarından şikayet ediyorlar. İşveren-
lerinden ziyade, üyesi oldukları sendikalarından korkuyorlar. Ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin 
ardından işveren-sendika işbirliğiyle işlerini kaybetmekten çekiniyorlar.

Salt bu sebepten dahi sendikamız diğerlerine göre önemli bir fark yaratmaktadır. Bugün metal 
işkolunda ortaya çıkan ve hepimizi umutlandıran bu tablonun arkasında işte bu özendirici, demok-
ratik ve mücadeleci anlayışımızın; özellikle son beş yılda MESS grup sözleşmelerinde ilmik ilmik 
ördüğümüz, her adımını tüm kurul ve toplantılarımızda derinlemesine tartıştığımız politikalarımızın 
önemli bir payı olduğunu çok iyi görmeliyiz.

Eylem ve mücadelemiz suya atılan bir taşın halkaları gibi bir dalga misali,  bir süre sonra gidip 
sermayenin fabrikalarına vurmaya, hatta artık dövmeye başladı.

2010 başkaldırısı, BOSH örgütlenmesi, 2014 grevi ve direnişi ile gelen…

İşte bu dalgaları yaratan ilk taşın atıldığı dönem hepinizin veya birçoğunuzun çok iyi bildiği gibi 
2010-2012 MESS grup sözleşmelerinde verdiğimiz anlamlı ve sonuç alıcı mücadele ile başlamıştır.

O mücadele farklı işyerlerinde grevlerle taçlandırılıp bezenince, işbirlikçi Türk Metal’in bayram 
arifesinde imzaladığı 5.35 lik sözleşmenin iki katına denk düşen ücret artışları ek protokollerle 
güvence altına alınmıştı. 

İşte suya atılan o taşın ilk dalgası gitti Bursa’da BOSH işçilerinin örgütlenmesinde vücut buldu. 4 
bine yakın Bosh işçisi iki gün içinde sendikamıza üye oldu. O zaman durumu idrak edip ipin ucunun 
kaçacağını anlayan sermaye ve işbirlikçisi sendika devreye siyasi iktidarı da sokarak yargı kararla-
rıyla örgütlenmeyi işçinin elinden alıp ne yazık ki yeniden işverenin kucağına bıraktı.

Ama biz hedeflerimizden şaşmadık; şairin dediği gibi “Mesele esir düşmekte değil, teslim olma-
maktır asıl mesele.” İşte bizler teslim olmayanlardanız, olmadık.

Evet, Bursa Bosch’ta attığımız ikinci taş da suyun dibinde, kendi yalnızlığını yaşıyordu belki 
ama, dibe inerken yarattığı dalgalar üç yıl sonra gelip Tofaş’ın, Reno’nun, Ford’un, Makonun, 
Coşkunöz’ün ve daha birçoklarının duvarlarını vuran, işverenleri ve MESS’i şaşkına çeviren tusu-
namiye dönüşüyordu.

Diğer yandan 2014-2016 dönemi MESS grup sözleşmelerinde yine MESS’in dayatıp, partneri Türk 
Metal’in sessizce sineye çektiği sözleşmeye karşı kurullarımızda ortaya çıkan tepkiler, yaptığımız 
toplantılarla ilmik ilmik ördüğümüz bir başka mücadelenin ağlarını da ördü aslında.



86

Üç yıllık sözleşmeye imza atıldığını bizim 14 Ocak tarihinde basına yaptığımız grev açıklamasıyla 
ancak bir ay sonra öğrenebilen metal işçileri, gümbür gümbür çıktığımız ve sermayenin taşeronlu-
ğuna soyunan AKP iktidarının ancak bir gün sürmesine izin verdiği grevin ardından, bu işin ancak 
mücadeleyle olabileceğini yine sendikamızın bu cesur kararlarıyla anlayabiliyorlardı.

İşte öncülük budur. Öncülük ben öncüyüm demekle değil, aldığınız kararlarla, kararların eksiksiz 
uygulanmasıyla ve sonuçlarıyla hayatta karşılığını bulur. Buldu mu, evet; gururlu muyuz, evet…

Ve şunu herkes çok iyi anlasın ve bilsin ki, sendikamız kurullarda aldığı kararları uygular. Kararları 
alırken kurullarını işletir. Ve birkaç kişinin keyfine veya rüyasına göre değil çoğunluğun kararlarına 
göre hareket eder. Hiçbir siyasi grubun, partinin veya kişinin politikalarına veya keyfine göre karar 
almaz.

Yasaklar, baskılar zaferimizi engelleyemedi

Burada söylediğimiz şuydu, “Grevin yasaklanmasından medet umanlar boşuna umutlanmasınlar 
çünkü o fabrikaları onlara dar ederiz.” demiştik. Bunu da örgütlülüğümüzün yeterli olduğu her 
fabrikada gerçekleştirdik. Ve birçoğunda istediğimizi alırken, İzmir Mahle, Konya Mahle ve ABB 
işyerlerinde MESS’ten kopmaları sağladık.  

Grevin bitişiyle ilgili bazı arkadaşların tereddütleri olmuştur, haklı da olabilirler. Ancak kimse şunu 
unutmasın, birbirine benzemeyen, ülkenin dört bir yanında üretim yapan ve irili ufaklı, grev ile ilgili 
görüşleri de aynı olmayan toplam 41 fabrikadan bahsediyoruz. Bu yüzden elbette grevin yasaklan-
masına ilişkin her türlü eylem ve etkinlik düşünüldü, tartışıldı ancak her fabrikanın durumu tek tek 
ele alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda kurullarımızın aldığı kararlar uygulandı ve geçen 
zaman bu kararın ne kadar doğru olduğunu bizlere açıkça gösterdi.

Metal işçisi sadece işyerinde değil ülkedeki tüm gelişmelere sınıfsal bakıyor

Tabii ki farklı düşüncedeki arkadaşlarımızın görüşlerini saygıyla karşılarken şunu da belirtmeden 
geçmek olmaz: Grev hakkımızı elimizden alan AKP iktidarıyla, bu yasaları 30 yıldır değiştirmeyen 
sermaye yanlısı anlayışlarla hesaplaşmadan, onlara gereken dersi vermeden bu çerçevede gelen 
eleştirilerin samimiyetinin su götürür olduğunu söylemek zorundayız. 

Yaklaşık 13 yıldır bu ülkeyi yöneten, sermayenin istekleri doğrultusunda metal işçilerinin grevini 
yasaklama cüreti gösteren ve bizim dışımızda daha bir çok grevi de sudan bahanelerle yasaklayan, 
asgari ücretteki artış taleplerini yağmalama olarak niteleyen, emekliyi hor gören, köylüyü ezen 
AKP iktidarının, yapılacak genel seçimler ve ardından kurulacak hükümetler için olumsuz bir örnek 
olarak unutulmayacağını umut ediyoruz.

Bizler işçiler yani emeğiyle geçinen insanlar olarak, 1 Kasım seçimlerinde aydınlık ve müreffeh bir 
gelecek adına, grev yasaklamalarının olmadığı, grev hakkının önündeki engellerin kalktığı, sen-
dika seçme özgürlüğünün gerçekleştiği, toplu sözleşme yapmak için uzun prosedürlere mahkum 
edilmediğimiz, asgari ücretin sefalet ücreti olmaktan çıktığı, işsizliğin, yoksulluğun sona erdiği, 
barışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün çağdaş ülkeler seviyesinde 
gerçekleştiği bir Türkiye için elimizden geleni yapmak zorundayız.
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Aksi bir durumda ne yazık ki bugüne kadar olduğu gibi tek tek işyerlerinde ve nispi artışlarla ama 
son derece zorlu mücadeleler vererek elde etiğimiz kazanımlarımızın kalıcı bir hale gelmeden, uy-
gulanan ekonomik politikalara kurban gittiğini üzülerek tekrar tekrar yaşamak zorunda kalabiliriz.

Kazanımlarımızın kalıcı hale gelmesi için, ülkedeki sosyo-ekonomik kararların emekçilerden yana 
değişmesi, yasaların işçi lehine düzenlenmesi ve demokratikleşmesi gerektiğini görmek ve oyları-
mızı bu yönde kullanmak zorundayız.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar hep işçiden, emekçiden, demokrasiden, 
barıştan ve özgürlükten yana tavır aldık. 

Bizleri bugünlere taşıyan anlayışımızla, dünümüzle, bugünümüzle, bize miras olarak kalan tüm 
kazanımlarımızla geleceği kurmak, çocuklarımıza, gelecek nesillere, aydınlık ve güzel bir gelecek 
bırakmak adına verdiğimiz bu yürekli ve yüce mücadelede her zaman var olacağız. 
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Bir hazin hürriyet 

Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,
bir lokma bile tatmadan yoğurursun
                              bütün nimetlerin hamurunu.
Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında,
ananı ağlatanı Karun etmek hürriyetiyle,
                                                             hürsün!

Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,
işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan
                                                        değirmenleri,
büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün
                                                         vicdan hürriyetiyle,
                                                                                hürsün!

Başın ensenden kesik gibi düşük,
kolların iki yanında upuzun,
büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,
işsiz kalmak hürriyetiyle,
                                      hürsün!

En yakın insanınmış gibi seversin memleketini,
günün birinde, meselâ, Amerika’ya ciro ederler onu
seni de büyük hürriyetinle beraber,
                                    hava üssü olmak hürriyetiyle,
                                                                               hürsün!

(...)  Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında,
hürriyeti seçmene lüzum yok
hürsün.
Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.

                                                               Nazım Hikmet
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“Cebimde yoktu, 
yüreğimden verdim.”

 
Nazım Hikmet
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GENEL BAŞKANLIK FAALİYETLERİ

GENEL  BAŞKANIN 2012 – 2015 ARASI İŞYERİ ZİYARETLERİ

2012-2015 faaliyet döneminde de işyeri ziyaretlerine ağırlık verilmiştir. Bu ziyaretlerde üyeler ile 
bir araya gelinmiştir. Ziyaret edilen işyerleri:

2012 Yılı

Ocak 

• SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş. 
• SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. A.Ş. ,

Şubat

• KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş., 
• POLY METAL METALURJİ DÖKÜM SAN. A.Ş., 
• BOSAL MİMAYSAN METAL İŞLEME SAN. A.Ş., 
• ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. A.Ş., 
• MAKİNA TAKIM END. A.Ş. 
• AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.,
• TOTOMAK MAK. VE YED.PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş., 
• ZF LEMFÖRDER AKS MOD.SAN. VE TİC. A.Ş., 
• HMS MAKİNA, RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş., 
• FCMP TR METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş. 
• DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş., 
• FTB FASTANER TECHN.BAĞL.ELEM. SAN. VE TİC. A.Ş.
• ARREVA T&D ENERJİ SAN. A.Ş. 
• YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 

Mart 

• LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
• MAHLE MOPİSAN YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
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Nisan

• ABB ELEKTRİK SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

Mayıs 

• İMPO MOTOR POMPA SAN. VE 
TİC. A.Ş. 

• HMS MAKİNA MAKİNA SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ. 

• RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş. 
• ARPEK ARKAN PAR. ENJ. VE KALIP SAN. TİC. A.Ş. 
• SCHNEDİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
• EPTA ISITMA, SOĞUTMA SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  

Haziran 

• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş., 

Temmuz

• T.PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 
• BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
• CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş. 
• AD DEMİREL ÇELİK KONS. MAKİNA SAN. A.Ş. 
• ELKİM RADY.ELEKTROM.SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 
• CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD. SAN. VE TİC. A.Ş. 

Ağustos 

• STANDARD DEPO VE RAF SİSTEMLERİ A.Ş. 
• TRAKYA SANAYİ A.Ş.,
• SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. A.Ş. 
• BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. TİC. A.Ş. 
• ASİL ÇELİK SAN. A.Ş. 
• REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA A.Ş. 
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Eylül 

• ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. A.Ş. 
• ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş. 
• TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.  
• MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
• BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.,

Ekim

• ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. TİC. A.Ş. 

Kasım

• AKKARDAN SAN. A.Ş. 
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Kocaeli) 

Aralık

• AKKARDAN SAN. A.Ş. 
• TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

2013 Yılı

Ocak

• Topkapı Cam işçilerine bir dayanışma,
• ASİL ÇELİK SAN. A.Ş. 

Şubat 

• DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• POLY METAL 
• SCHNEİDER Şarlter 
• AKKARDAN SAN. A.Ş. 
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
• CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞYA-

LARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

Mart 

• PENTA ELEKT. TELEKM.PLASTİK 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
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• DAIYANG-SK NETWORKS METAL SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ (Fabrika önünde grev çadırında),

• DİSA OTOMOTİV ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, 
• AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• EPTA İST. SOĞT. SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.,

Nisan

• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş. 
• DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SAN. A.Ş. 
• AKS OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. 

Mayıs

• ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş. 
• BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. TİC. A.Ş. 
• BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SAN. TİC. A.Ş. 
• MAKİNA TAKIM END. A.Ş. 

Haziran

• CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

Temmuz

• ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. VE TİC. A.Ş. 
• İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
• ZF LEMFÖRDER AKS. MODÜL SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TOTOMAK MAK. YED. PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.  
• HMS MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
• BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• EREN FREN DEB. BLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

• ERGUN HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• RETTIG METAL TİC. VE SAN. A.Ş. 
• EJOT TEZMAK BAĞL. ELEM. TEKN. SAN. 
A.Ş. 
• GİMSAN, 
• KONVEKTA KLİMA VE SOĞ. CHZ. SAN. 
TİC. A.Ş. 
• BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş. 
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• HİDRO-MAK DAMPER VE HİDR. MAK. SAN. 
A.Ş. 

• SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YED. PAR. SAN. 
TİC. A.Ş.  

• MEFRO WHELLS TURKEY JANT SAN. A.,Ş.
•  JANTSA  JANT SAN. VE TİC. A.Ş. 
• FCMP TR METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TR METAL İŞLEME SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE TİC. 

A.Ş. 

Ağustos

• MEFRO WHELLS TURKEY JANT. SAN. A.Ş. 
• ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZ. SAN. A.Ş. 
• FEDERAL-MOGUL TP LINER EUR. OTOM. 

LTD. ŞTİ. 
• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş. 

Eylül

• ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş. 
• MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
• MAHLE KONYA MOTOR PAR. SAN. VE TİC. A.Ş.  
• SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• EREN FREN DEB. BLT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
• SIO OTOMOTIVE TAŞIT YED. PAR. SAN. TİC. A.Ş. 

Ekim

• SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. 
VE TİC. A.Ş. 
• BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE 
KABLO SAN. TİC. A.Ş. 
• TARKON TARIM MAKİNA VE 
KONS. ÜRÜN. PAZ. SAN. VE TİC. AŞ.
• RENTA ELK. EV ALT. SAN. DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ., 



100

• DORUK EV GERÇ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., 
• ENTIL END. YATIRIM VE TİC. A.Ş. 
• HAPALKİ SAN. ÜRN. ÜRT. PAZ. VE TIC. A.Ş. 
• PRYSMİAN 
• TOPRAK DÖKÜM 

Kasım

• TECASA ISI KONTROL A.Ş. 
• SISTEMİ COM. MECCANİCİ OTOM. SAN. TİC. A.Ş. 
• MAKİNA TAKIM END. A.Ş. 
• SCHNEİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• FCMP TR METAL İŞLEME SAN VE TİC. A.Ş. 
• DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

Aralık

• İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
• BEKAERT  İZMİT ÇELİK KORD. SAN. VE TİC. A.Ş. 

2014 YILI

Ocak

• ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YED. PAR. SAN. TİC. A.Ş. 
• AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SAN. TİC. A.Ş. 
• CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.  

Şubat

• POLKİMA POLY. KIMYA VE MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• LİSİ-FTB FASTANER TECHN. BAĞL. ELM. SAN. VE TİC. 

A.Ş. 
• SCHNEİDER ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TERMO MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• NEMA WINKELMANN ISITMA VE SU TEK. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 
• HMS MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
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• FCMP TR METAL İŞLEME SAN. 
VE TİC. A.Ş. 

• MEFRO WHEELS TURKEY JANT. 
SAN. A.Ş. 

• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 

Mart 

• ZF LEMFÖRDER AKS MODÜL 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

• TOTOMAK MAK. YED. PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş. 
• SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE TIC. A.Ş. 
• SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YED. PAR. SAN. TİC. A.Ş.  
• DELPHI OTOMOTİV SİSTEMLERİ SAN. VE TIC. A.Ş.  
• IMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. 
• TİTAN ASIA JANT SAN. VE TIC. A.Ş. 
• JANTSA JANT SAN. VE TİC. A.Ş. 
• SIO AUTOMOTİVE TAŞIT YED. PAR. SAN. TİC. A.Ş. 
• 23 Mart’ta, İzmir Şubemize bağlı TİTAN ASİA JANT SAN. VE TİC. A.Ş. ve İMPO MOTOR POM-

PA SAN. VE TİC. A.Ş. işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi törenleri yapıldı. 

Nisan

• ARMETAL MONT. ELK. AG. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
• YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
• ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. TİC. A.Ş. 

Mayıs

• ÇOKYAŞAR HALAT MAKİNE TEL 
GALVANİZLEME SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Haziran

• COFLE TK OTOM. KONT. SİST. 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş. 
• SCHNEİDER ELK. SAN. VE TİC. 
A.Ş. (Samandra) 
• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş. 
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Temmuz

• SCHNEİDER ELK. SAN. VE TİC. A.Ş. (Samandra) 
• KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş. 
• TABO OTOMOTİV MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• COFLE DCI METAL ENJ. KALIP SAN. TİC. A.Ş. 
• Gebze, Eskişehir, Kartal, Bursa ve Kocaeli’de dü-

zenlenen iftar yemeklerine katılım.
• YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 

Ağustos 

• ASİL ÇELİK SAN. A.Ş. 
• TECASA  ISI KONTROL A.Ş. 
• ÇAYIROVA BORU SAN. A.Ş. 

Eylül

• ARPEK ARK. PAR. ALM. ENJ. VE KALP SAN. TİC. A.Ş. 
• ARFESAN ARKAN FREN ELM. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• PRYSMİAN
• SCM 
• BEKAERT IZMIT ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş. 

Ekim 

• MAKİNA TAKIM END. A.Ş. 
• KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
• SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.
• MAHLE MOPA YEDEK PARÇA. SAN. VE TİC. A.Ş. 

• STANDARD DEPO VE RAF SİS-
TEMLERİ A.Ş. 
• RENTA ELK. EV ALT. SAN. DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ. 

Kasım

• ÇOKYAŞAR HALAT  MAK. TEL. 
GALV. SAN. TİC. A.Ş. 
•  NEMA WINKELMANN ISITMA VE 
SU TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
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• PİŞİRGEN MAKİNE 
• YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
• İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
• MAHLE  MOPA YEDEK PARÇ. SAN. VE TİC. A.Ş. (İzmir)  
• DELPHI OTOMOTİV SİST. SAN. VE TİC.A.Ş.  
• SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
• SCHNEİDER  ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. (Manisa) 
• RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM SAN. A.Ş. 

Aralık

• ABB ELMEK
• DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 

2015 YILI

Ocak 

• BEKAERT  İZMİT ÇELİK KORD SAN. 
VE TİC. A.Ş. 

Nisan

• ASİL ÇELİK SAN. A.Ş. 
• DELPHİ OTOMOTİV SİST. SAN. VE 

TİC. A.Ş. 
• FTB FASTANER TECHN. BĞL. ELM. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
• MAHLE MOPA YEDEK PAR. SAN. VE 

TİC. A.Ş. 
• RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş.  
• ZF LEMFÖRDER AKS. MODÜL SAN. 

VE TİC. A.Ş. 

Mayıs

• MAHLE  MOPA YEDEK PAR. SAN. VE 
TİC. A.Ş. 
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Haziran

• TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE TİC. 
A.Ş. 

• RETTİG METAL  TİC. VE SAN. A.Ş. 

Temmuz

• SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE TİC. 
A.Ş.  işyerinin iftar yemeği,  

• 1 Nolu Şubemizin tertiplediği iftar yemeği, 
• Gebze Şubemizin tertiplediği iftar yemeği, 
• Kocaeli Şubemizin tertiplediği iftar yemeği 
• EGO  
• ALIMEX ALUMİNYUM SAN. LTD. ŞTİ işyerinin iftar yemeği  
• ENTİL END. YATIRIM VE TİC. A.Ş. 

Ağustos 

• ENPAY  
• ARPEK ARK.PAR.ALM.ENJ. VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
• CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
• BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.
• KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş. 
• DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
• APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.
• ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
• FONTANA PIETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
• SCHNEIDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. A.Ş. 
• YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
• ÇAYIROVA BORU SAN. A.Ş. 

• KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş.  (ÇUBUK)
• ARMETAL MONT. ELK. AG. TAAH. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
• LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
• BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE 
KABLO SAN. TİC. A.Ş. 
• SARKUYSAN ELEKTRİK BAKIR 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
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Eylül 

• KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC. 
A.Ş. 

• ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜST-
RİSİ A.Ş.

• MAKİNA TAKIM END. A.Ş.
• PENTA ELEKT. TELEKM. PLST. 

SAN. VE TİC. A.Ş. 
• ALIMEX ALUMİNYUM SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ.  

Ekim

• ORTADOĞU DÖKÜM SANAYİ
• LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.  
• ARPEK ARKAN PAR. ALM.ENJ. VE KALP SAN. TİC. A.Ş.
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.  (Dilovası),
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Dudullu) 
• ENTİL END. YATIRIM VE TİC. A.Ş. 
• DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
• MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC. A.Ş.  
• ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.  
• KROMAN ÇELİK işyerindeki Mustafa Aksoy isimli üye-

mizin işkazası neticesi kaybı üzerine beraberindeki he-
yetle birlikte ailesine bir başsağlığı ziyareti.. 
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BASIN AÇIKLAMALARI VE EYLEMLER

2012 Yılı

Ocak

• DİSK’in 11 - 12 Ocak 2012 tarihlerinde 
Bolu’da gerçekleştirilen Başkanlar Kuru-
luna, 

• Kapanmak üzere olan GEA işye-
ri önünde direnişlerini sürdüren aynı 
zamanda CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da destek verdiği üye-
lerimize dayanışma

• Toplu İş İlişkileri Yasa Taslağının 
TBMM’ye gönderilmesi üzerine Çalışma 
Bakanlığı önünde düzenlenen eyleme, 

Şubat

• DİSK’in 10-11-12 Şubat 2012 tarihleri arasında Mustafa Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen 
genel kuruluna, 

• Sendikamızın Gönen’deki tesislerinde 37 üyemize verilen eğitim sonrası sertifika törenine,  
• KESK’in İstanbul Şubeler Platformu “KCK Operasyonu” adı altında KESK Yönetici ve üyelerinin 

gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı “Korkmuyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz” 
sloganıyla düzenlediği mitinge,

Mart 

• DİSK Genel Merkezinde yapılan DÖKK toplantısına,
• DİSK Yönetim Kurulunun, Taksim Platformunca başlatılan “Taksim Hepimizin” kampanyası 

çerçevesinde 3 Mart 2012 Cumartesi günü saat 13:00’de Taksim’de gerçekleştirilen etkinliğe,
• 7 Mart 2012 Çarşamba direnişteki HEY 
TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. işçilerini işyeri 
önünde ziyarete,
• DİSK Başkanlar Kurulu Heyetinin Toplu 
İş İlişkileri Yasa Tasarısına karşı Uluslararası 
Çalışma Örgütü (İLO)’nun Ankara’daki Tem-
silcilik binası önünde 8 Mart 2012 Perşembe 
sabahı başlayan eylemine, (ILO Yetkililerine 
bilgi veren DİSK Heyeti, Hükümetin çıkar-
maya çalıştığı Yasanın ILO Sözleşmelerine 
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uygun olmadığını ve bu durumu 
uluslararası kamuoyuna duyur-
mak amacında olduklarını açık-
ladı. Eylem  9 Mart 2012 Cuma 
günü de devam edecek.)

• Dev Sağlık-İş Sendikası Merkez 
Yöneticilerinin de aralarında bu-
lunduğu ve 27 taşeron sağlık 
işçisi hakkında süren yargıla-
ma devam etmektedir. 12 Mart 
2012 Pazartesi saat 09:00’da 
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya,

• BOSCH işçileri Sendikamızda örgütlenmeye karar verdiler. Bursa’da tutulan salonda BOSCH 
İşçileri Sendikamızda örgütlendiler. 13 Mart 2012 Salı günü Bursa’da örgütlenen yeni üyeleri-
mizi ziyarete ve basın açıklamasına,

• Kocaeli Dilovası Endüstri Bölgesinde endüstriyel kirliliğin çevre ve insan sağlığına olan etkileri-
ni yaptığı bilimsel araştırmalarla Türkiye gündemine taşıyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU’nun yargılandığı davanın 
duruşması  15 Mart 2012 Perşembe gerçekleşmiştir. Saat 11:00’de Kocaeli Adliyesinde yapılan 
duruşmaya,

• Sendikaların, meslek örgütlerinin, baroların, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütleri ve 
kurumlarının, aydınların, sanatçıların, kültür merkezlerinin, basın örgütlerinin, gazetecilerin 
v.s. biraraya gelerek, 24 Mart 2012 Cumartesi günü, Beşiktaş Barbaros Meydanında düzenle-
dikleri “MİLYONLAR ADALET İSTİYOR” mitingine,

• Yeni örgütlendiğimiz ve fabrikası Kayseri’de kurulu bulunan CEHA BÜRO MOBİLYALARI işçileri 
ve aileleriyle 25 Mart 2012 Pazar günü, Emek Düğün Salonunda dayanışma amaçlı düzenle-
nen geceye, 

Nisan 

• 9 Nisan 2012 Pazartesi günü, saat 13:00’de DİSK Genel Merkezinde yapılan DİSK Yönetim 
Kuruluna, 

• 12 Nisan 2012 Perşembe günü 
yeni örgütlendiğimiz ve Bursa’da ku-
rulu bulunan BOSCH SAN. VE TİC. 
A.Ş. işyerindeki yeni üyelerimizle 
Emek Düğün Salonunda buluşmaya, 
• DİSK’in 16 Nisan 2012 Pazartesi 
günü DİSK Genel Merkezinde ger-
çekleştirilen Başkanlar Kurulu top-
lantısına,
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• BOSCH İşvereni ve Türk Metal 
Sendikası tarafından BOSCH İşçi-
lerine yönelik baskı ve saldırıları 
protesto etmek için BOSCH Genel 
Müdürlüğü önünde 17 Nisan 2012 
Salı günü saat 12:00’de yapılan ey-
leme ve basın açıklamasına,
• 1 Mayıs 2012 İstanbul Taksim 
kutlamalarıyla ilgili olarak DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB’nin  19 Nisan 
2012 Perşembe günü saat 12:00’de 
Taksim Gezi Parkında yapılan ortak 
basın açıklamasına,

• 1 Mayıs 2012 Tertip Komitesi 1 Mayıs 1977, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 
kutlamalarında katledilen işçi ve emekçileri anmak amacıyla 26 Nisan 2012 Perşembe, saat 
11:00’de Kazancı Yokuşu başına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunmuştur. Ayrıca 1 
Mayıs 1989’da katledilen Mehmet Akif Dalcı’yı anmak için saat 12:00’de Şişhane’de ve 1 Mayıs 
1996’da Kadıköyde katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent’i anmak için 
de saat 14:00’de Kadıköy’de olacaktır. Anma etkinliklerine,

Mayıs 

• Taksim Meydanında gerçekleştirilen, Halaskargazi caddesinde toplanılarak başlayıp, meydana 
yürüyüş ve sonrasındaki etkinliklerle süren 1 MAYIS kutlamalarına,

• 2 Mayıs 2012 Salı günü Sabah Gazetesine rö-
portaj vermeye ve İMC TV’de değerlendirme 
yapmaya ve yine 3 Mayıs 2012 Çarşamba günü 
HAYAT TV’de çeşitli değerlendirmelerde bulun-
maya,

• İşçi Filmleri Festivalinin 2 Mayıs 2012 Çarşamba 
günü gerçekleştirilen açılış gecesine,

• 3 Mayıs 2012 Perşembe günü DİSK Genel Mer-
kezinde Uzmanlar toplantısına,

• 9 Mayıs 2012 Çarşamba, saat 11:00’de Taksim 
Hill Otel’de 1 Mayıs 1977 Katliamının arka pla-
nını dönemin tanıklarıyla açıklamak amacıyla 
gerçekleştirilen geniş basın toplantısına,  Basın 
açıklamasına katılacak Dönem Tanıkları; Çetin 
Yetkin (Dönemin Soruşturma Savcısı), Meh-
met Karaca (77 1 Mayıs Tertip Komitesi Baş-
kanı), Şükran Soner (Gazeteci dönemin tanığı),  
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Rıdvan Akar (Araştırmacı, Yazar, 
Dönemin Tanığı), Coşkun Aral 
(Fotoğrafçı, dönemin tanığı), Ya-
sin Nuri Aydınlı (Dönemin tanı-
ğı), Süleyman Çelebi (Dönemin 
tanığı, DİSK/Tekstil), Müşik Kaya 
Canpolat (Dönemin DİSK Hukuk 
Daire Müdürü), Ercüment Tahi-
roğlu (Avukat DİSK Hukuk Da-
iresi), Mehmet Atay (Dönemin 
Tanığı, DİSK/Sosyal-İş), Fahri 
Aral (Dönemin Tanığı, DİSK/Bank-Sen Uzmanı),

• 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, DİSK Genel Merkezinde, saat 13:00’de gerçekleşen DİSK 
Yönetim Kurulu Toplantısına,

• Sendikamızın Gönen Kemal TÜRKLER Tesislerinde, 7 - 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında prog-
ramlanan temsilci eğitimlerinin 11 Mayıs Cuma günü yapılan sertifika törenine,

• Sendikamız Yönetimi bu kerre Başkanlar Kurulunu 12 Mayıs 2012 Cumartesi günü Bursa’da 
gerçekleştirmiştir. Çalışma yaşamının genel sorunları ile BOSCH ve BOSCH REXROTH İşçile-
rinin mücadeleleriyle Bursa’da başlayan süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı 
basın toplantısına,

• KESK’in çağrısıyla kamu emekçileri AKP hükümetine karşı ülke genelinde greve çıkmıştır.   İs-
tanbul ayağında, saat 12:30’da Sirkeci Garı ve Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanılarak, saat 
14:00’de Beyazıt Meydanına varılması ve burada yapılacak basın açıklamasına,

• Borusan Holding’e bağlı Borusan Lojistik’te Nakliyat-İş Sendikamız uzun süreden beri örgüt-
lenme faaliyeti sürdürmektedir. Borusan Lojistik işvereni sendikal faaliyetlerinden dolayı 25 
işçinin iş akdini feshetmiştir. DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın da buradaki işçi kıyımını protesto 
etmek amacıyla 25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 11:30’da Borusan Holding Genel Merkezi 
önünde düzenlediği basın açıklamasına,

Haziran

• Vefat eden Petrol-İş Sendikası 
eski Yönetim Kurulu Üyelerinden 
Ziya Hepbir’in 5 Haziran 2012 Salı 
günü Zincirlikuyu Mezarlığında ya-
pılan cenaze törenine,
• AKP İktidarının “zalim ve yasak-
çı” uygulamalarıyla hava iş kolun-
da grevin yasaklanmasını protesto 
eden 305 hava iş üyesi işten çı-
kartılmıştır. DİSK Yönetim Kurulu 



110

Hava-İş Sendikası üyeleriyle dayanışma 
göstermek üzere 7 Haziran 2012 Perşembe 
günü, saat 13:00’de Atatürk Hava Limanı 
giriş kontrol noktasında toplanarak, Hava 
Yolları Genel Müdürlüğüne yapılan  yürüyüş 
ve akabindeki  basın açıklamasına,

• DİSK 15-16 Haziran direnişinin 42. yıldönü-
münde Türkiye çapında birçok ilde etkinlik-
ler düzenlemiştir. Adana, Ankara, Antalya, 
Artvin, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Mersin’de 
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilmiş-
tir. Bu etkinliklerin 14 Haziran 2012 Perşem-
be günü Samsun’da, Samsun Gazi devlet 
Hastanesi Bahçesinde Grev Çadırında ya-
pılan kitlesel basın açıklaması eylemine ve 
Samsun Gazi Sahnesinde düzenlenen daya-
nışma gecesine,

• DİSK 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 
42. yıldönümünde Şişli’den Taksime işçi 
yürüyüşü düzenlemiştir. 15 Haziran 2012 
Cuma günü saat 10.00’da DİSK Genel Mer-
kezinde toplanılarak başlayacak olan yürü-
yüş programına,

Temmuz

• 3 Temmuz 2012 Salı günü DİSK Genel Mer-
kezinde yapılan DİSK Yönetim Kurulu Top-
lantısına,

• 10 Temmuz 2012 Salı günü gündemdeki 
sendikal konular ve yasalarla ilgili olarak 
SHOW TV’ye röportaj vermeye,

• 10 Temmuz 2012 Salı günü EMEKLİ-SEN Yetkilileri ile DİSK Genel Merkezinde toplantıya,
• 13 Temmuz 2012 Cuma günü saat 12:30’da DİSK Genel Merkezinde yapılan basın açıklamasına,
• Yeni örgütlendiğimiz ve Çorlu’da kurulu bulunan TERMO TEKNİK işyerindeki üyelerimizle 

Çorlu’da, 15 Temmuz 2012 Pazar günü yapılan salon toplantısına,
• 16 Temmuz 2012 Pazartesi günü DİSK Genel Merkezinde gerçekleşen DİSK Yönetim Kurulu 

Toplantısına,
• DİSK’İN kurucusu ve Genel Başkanı Kemal Türkler’in katledilişinin üzerinden 32 yıl geçti. 22 
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Temmuz 2012 Pazar günü Top-
kapı Mezarlığındaki anma töre-
nine,

• Kenan BUDAK’ın 25 Temmuz 
2012 Çarşamba günü Silivrikapı 
Mezarlığı başındaki anma mera-
simine,

• Sendikamız eski genel merkez 
yöneticilerinden Servet Baykan’ın 
25 Temmuz 2012 Çarşamba 
günü kaldırılan cenaze törenine,

Ağustos

• 8 Ağustos 2012 Çarşamba akşamı Kocaeli Şubemizin temsilcilerimiz için tertip ettiği iftar 
yemeğine,

• 10 Ağustos 2012 Cuma günü, saat 11.00’de DİSK Yöneticilerinden Kemal Nebioğlu’nun Zin-
cirlikuyu Mezarlığındaki mezarı başında yapılan anma merasimine,

• 13 Ağustos 2012 pazartesi günü DİSK Genel Merkezinde yapılan DİSK Yönetim Kurulu top-
lantısına,

• 16 Ağustos 2012 Perşembe günü Gebze Şubemizin temsilcilerimizle tertiplediği iftar yeme-
ğine,

• Sapanca Gölü kenarında 40 yıl önce halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle kapatılan taş 
ocağının yeniden açılmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür-
lüğünce izin verildi. TCDD nin hızlı tren projesinin 2. etabı olan Sapanca-Köseköy hattına 
gerekli hammadde ve dolgu mazlemesinin sağlanması gerekçesiyle taş ocağı tekrar faaliyete 
geçirildi. Bu gelişmeleri protesto etmek üzere Sendikamız üyelerimizin katılımıyla 26 Ağustos 
2012 Pazar günü Yanıkköyü girişindeki mesire alanında yapılan protesto eylemine,

• 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü saat 13.00’de DİSK Genel Merkezinde gerçekleşen DİSK 
Yönetim Kurulu toplantısına,

• Sendikamız Gebze Şubemizle 
İstanbul Tuzla Kimyacılar Site-
sinde kurulu bulunan FONTANA 
PİETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş. 
işyerinde örgütlenmiştir. Sendi-
kamızın çoğunluğu sağlaması 
üzerine işverenler üyelerimizi 
vazgeçirmek için uğraşmış, başa-
rılı olamayınca da üyelerimizden 
4’ünü işten çıkartmıştır. Bunun 
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üzerine diğer üyeler fabrika giriş kapısı 
önünde beklemeye başlamışlardır.  26 
Ağustos 2012 Pazar günü Gebze Şube 
Yönetimimiz ile birlikte Sendkamız Genel 
Merkezinde FONTANA işçileriyle yapılan 
toplantıya, 

• Sendikamızda İstanbul 2 Nolu Şubemizle 
örgütlü bulunan GÜVEN ELEKTRİK işyeri-
nin Sefaköy’deki fabrikasının kapatılması 
üzerine yapılan görüşmeler sonucu bu iş-
yerindeki 265 üyemizin kıdem tazminatı 
ve ihbar alacaklarının ödenmesi için CAN-
KURTARAN YAPI MALZEMELERİ Şirketi verdiği ipotekle kefil olmuş idi. Ancak aradan geçen 
zamana karşın üyelerimizin alacakları ödenmedi. Bunun üzerine 29 Ağustos 2012 Çarşamba 
günü CANKURTARAN Holding önünde yapılan basın açıklamasına,

Eylül

• DİSK’in  32. yılında 12 Eylül askeri darbesini protesto etmek için başlatılan eylemler dizisinin 
ilkinde 10 Eylül 2012 Pazartesi günü AKP Şişli İlçe Başkanlığı önüne yaptığı yürüyüşe,

• DİSK’in 12 Eylül darbesini protesto etmek amacıyla başlattığı eylemler çerçevesinde 11 Eylül 
Salı günü akşamı Taksim’e meşaleli yürüyüşe,

• 19 Eylül Çarşamba günü, İzmir’de yapılan DİSK İzmir Bölge Temsilciler Kurulu toplantısına,
• 21 Eylül 2012 Cuma günü DİSK Bölge Temsilciler Kurulu toplantısına,
• Sendikamızın 26 Eylül 2012 Çarşamba günü Genel Merkezimizde yapılan Başkanlar Kuruluna,
• DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu 28 Eylül 2012 Cuma günü, “Yasaksız - barajsız 

sendikal haklar ve tıkanan yetki sorununun çözümü için oturma eylemi” ve basın açıklaması 
yapmıştır. Çalışma Bakanlığı önünde,  saat 11.30’da TRT Arı Stüdyoları Milli kütüphane Arkası 
Bahçelievler de toplanılarak saat 12.00’de basın açıklaması ile devam eden  ve 12.00 ile 17.30 
arasında oturma olarak süren eyleme,

Ekim

• 3 Ekim 2012 Çarşam-
ba günü TBMM’de görüşülen 
Toplu İş İlişkileri Kanun tasarısı 
protesto ediliyor. Saat 12.00 ile 
13.00 arasında görüşülecek yaşa 
tasarısı için yapılan protesto ey-
lemine,
• Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısının hazırlanma sürecin-
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de; sendika düşmanlığını yasal 
düzenleme haline getirmek adı-
na her çeşit çalışmayı yapan ve 
yürüten TOBB’u protesto etmek 
amacıyla 8 Ekim 2012 Pazartesi 
günü TOBB İstanbul Hizmet Bi-
nası önünde gerçekleştirilen ey-
leme ve basın açıklamasına,

• Mecliste görüşülmesi 9 Ekim 
2012 Salı gününe kalan Sendika-
lar Yasası Tasarısını DİSK’in Mecliste yaptığı protesto eylemine,

• 23 Ekim 2012 Salı günü Mecliste tartışılan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısını tartışmak üzere 
çağırıldığı programa,

Kasım

• 5 Kasım 2012 Pazartesi günü DİSK Genel Merkezinde yapılan DİSK yönetim kurulu 
toplantısına,

• 2012 - 2012 Dönemi için yüzbinlerce metal işçisini yakından ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleş-
mesi ile ilgili hazırlıkları neticelendiren Sendikamız, MESS’e verilmek üzere hazırladığı teklifinin 
detaylarını bölgesel toplantılarla kamuoyuna açıklamıştır. Bu çerçevede  6 Kasım 2012 Salı 
sabahı Gebze Şubemizin binasında yapılan ilk bölgesel toplantısına,

• Gebze’den sonra 12 Kasım 2012 Pazartesi günü Bursa Şubemizde 2012 - 2014 dönemini 
kapsayan Grup toplu iş sözleşmesi taslağımızı kamuoyuyla paylaşmak amaçlı yapılan basın 
toplantısına,

• 16 kasım 2012 Cuma günü de Eskişehir Bölgemizde 2012 - 2014 dönemini kapsayacak ve 
MESS’E sunulacak olan Sendikamızın Grup Toplu İş Sözleşmesi Teklifini Eskişehir Şubemizde 
bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşmaya,
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• Sendikamızın 2012 - 2014 
dönemini kapsayan ve 
MESS’E verilecek olan Grup 
TİS teklifini kamuoyuy-
la paylaştığı son bölgemiz 
Kocaeli’dir, 19 Kasım 2012 
Pazartesi günü sabahı itiba-
riyle gerçekleşen basın top-
lantısına,

• DİSK 20 Kasım 2012’yi “Fi-
listin Halkı ile Dayanışma 
Günü” ilan ederek İstanbul 
ve Ankara’da kitlesel basın 
açıklamaları ve yürüyüşler düzenlemiştir.  4. Levent’te toplanılarak saat 12.30’da İsrail Konso-
losluğuna yürüyüş ve orda yapılan basın açıklamasıyla son bulan İstanbul bölümüne,

• Çorlu’da Daiyang-SK’nın Koreli işverenlerinin grevdeki üyelerimize yönelik tehditlerini protesto 
etmek ve işçilerin haklı taleplerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 23/11/2012 günü Çorlu 
Adliyesine yapılan yürüyüşe ve basın açıklamasına,

2013 YILI

Ocak

• Grevleri devam eden DAİYANG-SK metal işçileri için Çorlu Memduh Şevket Esendal Tiyatro 
salonunda bir dayanışma gecesi tertip edilmiştir. Zengin içerikli bir programla 13 Ocak 2013 
Pazar günü hazırlanan saat 15.00 itibariyle başlayan dayanışma gecesine,

• Sendikamız Genel Merkezinde 7 Ocak 2013 Pazartesi günü gerçekleştirilen MESS Grup TİS 
Değerlendirme toplantısına,

• DAİYANG-SK METAL İŞÇİLERİ 22 Ocak 2013 Salı günü Sendikamız yöneticilerinin, emek 
güçlerinin, bölge milletvekillerinin de katılımıyla açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevinin 
ilk günü için Çorlu Cumhuriyet 
Meydanında yapılan etkinliğe,

• Daiyang-SK işçileri Çorlu Cum-
huriyet Meydanında 22 Ocak 
2013 Salı günü açlık grevine 
başlamışlardır. 30 Ocak 2013 
Çarşamba günü Sendikamız Ge-
nel Merkez yöneticileri açlık gre-
vindeki Daiyang-SK işçilerimizi 
açlık grevinde ziyarete,
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Şubat

• Şubat 2013 Cuma günü Gıda-İş Sendikasının Esenyurt’ta 
düzenlediği basın açıklamasına,

• Sendikamızın sendikal haklarına sahip çıkan TARAL MA-
KİNA işçilerinin sesini kamuoyuna duyurmak için 8 Şubat 
2013 Cuma günü DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin de ka-
tılımıyla işyeri önünde düzenlediği basın açıklamasına,

• AKKARDAN işçileriyle 12 Şubat 2013 Salı günü Sendikamız 
Genel Merkezinde yapılan toplantıya,

• Bilindiği üzere 13 Şubat DİSK’İN kuruluş yıldönümüdür. Bu 
sene DİSK Yönetimi ve Sendikamız Yönetimi DİSK’in kuru-
luş yıldönümünü şu anda Türkiye de yalnızca DAİYANG-SK 
işçilerinin grevde olduğu Çorlu da grevci işçilerle birlikte 
ilkönce Çorlu Cumhuriyet Meydanına yaptıkları yürüyüş ve 
akabinde de yaptıkları basın açıklaması ile kutlamışlardır. 
Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’in kızı Nilgün 
SOYDAN babasının ölüm yıldönümünde babasının mezarı 
başında yaptığı konuşma nedeniyle yargılanmaktadır. Mah-
kemenin 26 Şubat 2013 Salı günü görülen duruşmasına,

• Sendikamızda örgütlenen AR METAL MONTAJ işçileri ile 24 Şubat 2013 Pazar günü, Gebze 
Şubemizde yapılan bilgilendirme toplantısına,

• 28 Şubat 2013 Perşembe günü bir yıl önce örgütlendiğimiz BOSCH işyerinin durumuyla ilgili 
mecliste bir kısım milletvekillerinin de iştirakiyle saat 14.00 itibariyle yapılan basın açıklama-
sına,

Mart

• Halen grevde bulunan ve Çorlu - Tekirdağ da kurulu bulunan DAİYANG - SK NETWORKS 
METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. üyelerimiz için sendikamızın 2 Mart 2013 de, saat 18.00 de 
düzenlediği dayanışma gecesine,

• 6 Mart 2013 Çarşamba günü Petrol - İş Sendikasını ziyarete,
• 11 Mart 2013 Pazartesi günü yeni sendikalar yasası, MESS 
grup tis görüşmeleri ve benzeri hususlarla ilgili olarak IMC TV 
deki canlı programa,
• 13 Mart 2013 günü Çelik-İş Sendikasını ziyarete,
• Aynı gün (13 Mart 2013 Çarşamba) Çekil-İş ziyaretinin aka-
binde TMMOB’ u ziyarete,
• 14 Mart 2013 Perşembe günü saat 14.00 de sendikamız ge-
nel merkezinde toplanan başkanlar kuruluna,
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• Sendikamız 2012-2014 dönemi Metal 
Grup Toplu İş Sözleşmesinde gelinen 
aşama ve metal işçilerinin talepleri-
nin kamuoyuyla paylaşıldığı bir basın 
toplantısı düzenlemiştir. 15 Mart 2013 
Cuma günü Taksim Hıll Otelde düzen-
lenen basın toplantısına, 

• Bosch işçilerinin sarı sendikadan kur-
tuluşunun 1. yıldönümünde; 17 Mart 
2013 Pazar günü akşamı Bursa Meri-
nos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi 
salonunda düzenlenen dayanışma toplantısına,

• Sendikal Güç Birliği Platformunun 23 Mart 2013 Cumartesi günü Lüleburgaz’da “Kuralsız, 
güvencesiz çalışmaya hayır. Taşeron işçiliğe son” sloganıyla düzenlediği mitinge,

Nisan

• 1 Nisan  2013 Pazartesi günü MESS le gelinen nokta ile ilgili olarak kamuoyuna duyuru mak-
sadıyla yapılan yürüyüş ve sonrasında basın açıklamasına,

• 2 Mayıs 2013 Salı günü Bosch Genel Merkezi önünde sendikamızın düzenlediği eyleme,
• Sendikamızın 4 Nisan 2013 Perşembe günü yapılan başkanlar kuruluna, 
• Sendikamız Yönetimi MESS’in dayatmalarını protesto amaçlı bir dizi eylem planı hazırlamıştır. 

Üyelerimizin katılımıyla kitlesel yürüyüş ve bitiminde basın açıklamasından ibaret bu eylem 
planı çerçevesinde 15 Nisan 2013 Pazartesi günü Eskişehir’de düzenlenen  yürüyüşe ve ar-
dından basın açıklamasına,

• Bu eylem planı çerçevesinde 17 Nisan 2013 Çarşamba günü Bilecik de tertiplenen yürüyüş 
ve basın açıklamasına,

• MESS dayatmalarını protesto amaçlı sendikamızın düzenlediği eylem programı çerçevesinde 
18 Nisan 2013 Perşembe günü İstanbul - Kartal Meydanda düzenlenen yürüyüş  ve akabinde 
basın açıklamasına,

• Gündemdeki mevzularla ilgili olarak 
19 Nisan 2013 Cuma günü Ulusal Ka-
nal da canlı yayına,

• Aynı eylem programı çerçevesinde 19 
Nisan 2013 Cuma günü üyelerimizle 
Gebze de düzenlenen yürüyüş eyle-
mine ve basın açıklamasına,

• MESS i protesto için hazırlanan eylem 
planı çerçevesinde 25 Nisan 2013 
Perşembe günü Çorlu’da düzenlenen 
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kitlesel yürüyüşe ve basın açıklama-
sına,

• Sendikamızın yeni edindiği ve 
Sapanca’da kurulu bulunan Eğitim 
ve Sosyal Tesislerimizin  27 Nisan 
2013 Cumartesi günü yapılan açılış 
programına,

Mayıs

• Anadolu Şubemize bağlı olarak ör-
gütlü olduğumuz ve Mersin’de ku-
rulu bulunan ÇİMSATAŞ ve YÜCEL 
BORU SAN. A.Ş. işyerlerindeki üye-
lerimiz ve aileleriyle Merkez Yöneti-
cilerimiz bir araya gelmiştir. 5.5.2013 
tarihinde Mersin 33 düğün salonun-
da yapılan buluşmaya,

• 2012 - 2014 dönemi grup toplu iş 
sözleşmesi sürecinde arabulucu aşa-
ması sona ererek grev aşamasına 
gelinmiştir. Sürece ilişkin başlatılan 
merkezi eylem programı 6 Mayıs 
2013 Pazartesi Kocaeli’de yapılan 
yürüyüş ve basın açıklamasına,

• Deniz Gezmiş’lerin ölümlerinin 41. 
yıldönümü sebebiyle İstanbul ve 
Ankara’da anma törenleri düzenlen-
miştir. Konfederasyon ve Sendika 
başkanlarının da katıldığı törenler-
den İstanbul Dolmabahçe’de yapılan 
programa,

• İşten çıkartıldıkları için 40 gündür BOSCH Genel Merkezi önünde kurdukları çadırda eylem 
yapan 3 üyemiz 9 Mayıs 2013 Perşembe günü Mecliste idi. Sendikamızın BOSCH işçileriyle bir-
likte topladığı onbinlerce imza TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer ÜSTÜN’e 
teslim edildi,

• Hava-İş Sendikasında örgütlü olan THY çalışanları 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü greve çık-
mıştır. Grevin ilk gününe,

• MESS TİS sürecinde gelişmelere binaen üyelerimiz fabrikalarda yürüyüş ve toplantılar yapar-
ken Merkez Yönetimimiz de Gebze Bölgesinde idi. YÜCEL BORU A.Ş., SARKUYSAN, ÇAYIROVA 
BORU ve KROMAN işyerlerindeki üyelerimizle tezgah başında bilgilendirme toplantılarına,
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• 23 Mayıs 2013 Perşembe günü 
grevdeki Türk Hava Yolları işçileri-
ne destek ziyaretine,  Atatürk Ha-
vaalanı girişinden THY Genel Mü-
dürlüğü önüne yapılan yürüyüşe,

• Trakya Şubemize bağlı olarak ör-
gütlendiğimiz DİSA OTOMOTİV 
işyerinde işçilere karşı yapılan 
baskılar ve sendikasızlaştırma 
girişimlerini protesto etmek için 
fabrika önünde yapılan basın açık-
lamasına,

• Sendikamızın 24 Mayıs 2013 
Cuma günü saat 13.00 de yapılan 
başkanlar kuruluna,

• Genel Merkez binamızda, 25 Ma-
yıs 2013 Cumartesi günü toplanan 
Merkez TİS Komisyonu toplantısı-
na,

• 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü 
Gebze Şubemize bağlı bulunan 
SCHNEIDER VE ARPEK işyerlerimizi ziyarete ve MESS TİS süreci hakkında üyelerimizi bilgi-
lendirmeye,

• Sendikamız gelinen MESS TİS sürecini protesto etmek için 27 Mayıs 2013 Pazartesi günü 
örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde “1 saatlik işyerini terketmeme” eylemi başlatmıştır. Bu 
çerçevede ALSTOM işyerinin eylemine,

• 28 Mayıs 2013 Salı günü Gebze Şubemize bağlı olarak örgütlü olduğumuz ARFESAN ARKAN 
ve FONTANA işyerlerini ziyarete ve MESS TİS süreciyle ilgili olarak üyelerimizi bilgilendirmeye,

• 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü, Kocaeli Şubemize bağlı olarak örgütlü bulunduğumuz BEKA-
ERT İZMİT ÇELİK KORD ve STANDARD DEPO işyerlerini ziyaret, toplantı ve üyelerimize MESS 
TİS süreci hakkında bilgi vermeye,

• 30 Mayıs 2013 Perşembe günü örgütlü olduğumuz ve İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı bulunan 
ANADOLU MOTOR işyerini ziyaret ve üyelerimizi MESS TİS süreci ile ilgili bilgilendirmeye,

• Sendikamız yöneticileri, çalışanları ve metal işçileri, 30 Mayıs 2013 Perşembe akşamı AKM 
önünden Gezi Parkına sloganlarla yürüyerek Taksim’e sahip çıkanlarla buluşmaya,

• 31 Mayıs 2013 Cuma günü Gebze Şubemize bağlı olarak örgütlü olduğumuz LEGRAND ELEKT-
RİK işyerini MESS tis süreciyle ilgili bilgilendirme ziyaretine,
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Haziran

• Sendikamızın eğitim programı çerçeve-
sinde tüm şubelere yönelik eğitimlerin ilki 
Gebze Şubemiz bölgesinde örgütlü olduğu-
muz fabrikaların bir bölümünün temsilcileri-
ne 01-02 Haziran 2013 cumartesi ve pazar 
günleri verildi. Sendikamızın yeni edindiği 
Sapanca-Kurtköy’deki eğitim ve sosyal te-
sislerinde ilk kez verilen eğitime,
• Doğaya, yaşama, emeğe, Taksim’e sahip 
çıkmak için DİSK-KESK-TMMOB ve TTB bile-
şenlerinin iş bırakarak 05.06.2013 Çarşam-
ba günü gerçekleştirdikleri yürüyüşe,
• Merkez TİS Komisyonu toplantısı 7 - 8 
Haziran 2013 Cuma ve Cumartesi günleri 
Sendikamıza ait Gönen Kemal TÜRKLER Te-
sislerinde yapılmıştır. Aynı zamanda 8 Hazi-
ran 2013 Cumartesi günü Genel Temsilciler 
Kurulumuza,
• Bursa Şubemize bağlı olarak örgütlendiği-
miz ve Bursa’da kurulu bulunan NBR MA-

KİNA işyerinde birkısım işçi sendikamıza üye oldukları için işten çıkartıldılar. İşyeri önünde 
direnişe geçen NBR MAKİNA İşçilerini 20 Haziran 2013 Perşembe günü ziyarete,

• Bilecik’de kurulu bulunan TEKERSAN JANT SAN. A.Ş. işçileri sendikamızda örgütlendikleri için 
15 işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine fabrikadaki çalışan işçiler 25 Haziran 2013 Salı günü fab-
rika önünde bir basın açıklaması düzenleyerek durumu kamuoyuna duyurmuşlardır. Direnişte 
bulunan TEKERSAN JANT işçilerini 27 Haziran 2013 Perşembe günü ziyarete,

Temmuz

• İzmir Şubemize bağlı işyeri ziyaretlerinin ardından 5 Temmuz 2013 Cuma günü Manisa - Tur-
gutlu Çevre Platformu Üyelerini ziyaret ve imza kampanyalarına destek vermeye,

• Manisa - Turgutlu’da kurulu ve İzmir Şubemize bağlı olarak örgütlü olduğumuz FCMP TR 
METAL de 28 Haziran 2013 Cuma günü, aralarında sendikamız temsilcilerinin de bulunduğu 
34 kişi işten çıkarılmıştır. Bunun üzerine fabrika önüne çadır kurarak direnişe geçen FCMP TR 
METAL işçilerini Temmuz 2013 Cuma günü çadırda ziyarete,

• Hazineye bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde Basın-İş Sendikası 8 Tem-
muz 2013 Pazartesi günü greve çıkmıştır. Greve 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü  dayanışma 
ziyaretine,
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• 9 Temmuz 2013 Salı günü Genel Kuruldan 
yeni çıkan GENEL-İŞ Sendikası Yönetimini  
Ankara’da tebrik ziyaretine,
• Gebze’de kurulu bulunan ve Gebze Şu-
bemize bağlı olarak henüz örgütlenmekte 
olduğumuz INDUCTOTHERM INDUKSIYON 
SİSTEMLERİ SAN. A.Ş. çalışanları sendika-
mıza üye olmuşlardır. Bunun üzerine işveren 
9 Temmuz 2013 Salı günü 7 işçiyi işten at-
mıştır. Gebze Bölgesinde örgütlü olduğumuz 
fabrikaların temsilcilerinin ve işten atılan IN-

DUCTOTHERM işçilerinin de katılımlarıyla 17 Temmuz 2013 Çarşamba günü fabrika önünde 
sendikal haklara yönelik saldırılara karşı yapılan basın açıklamasına, 

• Her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Temmuz günü DİSK’İN kurucusu Kemal Türkler Topkapı’daki 
mezarı başında anıldı. 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü yapılan anma merasimine,

• Bursa Şubemizin üyeleriyle 24 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı iftar yemeğine,
• 30 Temmuz 2013 Salı günü Gebze Şubemizin temsilcilerimiz ile organize ettiği iftar yemeğine,
• 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü Kocaeli Şubemizin tertip ettiği iftar yemeğine,

Ağustos

• 28 Ağustos 2013 Çarşamba günü e-devlet konulu bir seminer düzenlenmiştir. Sendikamız 
yöneticileri Uzmanlar ve birkısım personelimizin katıldığı seminerin ardından Sapanca Eğitim 
Tesislerimizde gerçekleşen Başkanlar Kurulu toplantısına,  

Eylül

• Sendikamızın Kadın üyelerimize yönelik yaptığı eğitim çalışmalarının 6. sı 1 - 6 Eylül 2013 
tarihleri arasında Kemal Türkler Eğitim ve Tatil sitemizde gerçekleştirilmiştir. Eğitimin kapanışı 
olan 6 Eylül 2013 Cuma günü kapanış merasimine, 

• Sendikamıza çok uzun yıllar hizmet vermiş Avukatımız Sevgili Şeyma TÜMER’i 11 Eylül 2013 
günü yitirdik. 12 Eylül 2013 Perşembe günü kalkan cenazesine,

• Birleşmenin 20. yıldönümü etkinliği sen-
dikamıza hizmet vermiş eski yöneticileri-
mizin katılımı ile Sapanca Tesislerimizde 
yapılmıştır. 15 Eylül 2013 Pazar günü 
yapılan etkinliğe,

• 18 Eylül 2013 Çarşamba günü DİNEX 
EGZOZ işyeri için yapılacak eylem ve 
basın açıklamalarıyla ilgili olarak, Tekir-
dağ CHP İl Başkanlığında, Çerkezköy  
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Emniyet Müdürlüğü ve CHP Saray İlçe Teşkilatında gerçekleş-
tirilen görüşmelere,

• 19 Eylül 2013 Perşembe günü Çorlu’da kurulu ve yeni örgüt-
lendiğimiz DİNEX EGZOS işyeri önünde yapılan  basın açıkla-
masına, 

• Sendikamızda örgütlendikleri için işten çıkarılan İNTEK işçile-
ri 27 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Düzce Gümüşova’daki 
Fabrikanın önünde direnişteler.. 26 Eylül 2013 Perşembe günü 
İNTEK KALIP İSKELE SKAN. VE TİC. A.Ş. işyerinde yapılan 
basın açıklamasına,

Ekim

• Sendikamız Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde 
6 - 11 Ekim 2013 tarihleri arasında yeni temsilcilerimiz için 
yapılan eğitimin 11 Ekim 2013 Cuma günü yapılan sertifika 
törenine,

• CROWN, dünya çapında 149 ülkede, hemen hemen tüm gıda 
ve içecek markalarına metal ambalaj üretimi yapan bir şirket 
ve 2012’de karlarını ikiye katladı. Ama işçi haklarına saygı gös-
termiyor. Hem Kanada’da, hem de Türkiye’de Crown’a işçilerin 
sendikal haklarına saygı göstermesi ve adil bir toplu sözleş-
me imzalaması çağrısıyla,  IndustriALL Küresel Sendikası ta-
rafından uluslararası bir kampanya düzenlendi. Bu çerçevede 
21.10.2013 tarihinde şirketin İzmit’deki fabrikasının önünde 
Kanada’da grevde olan, USW sendikası üyesi Crown işçilerin-
den Michael Cruttenden katıldığı basın açıklamasına,

• 23 Ekim 2013 Çarşamba günü DİSK’in kurucu Genel Başkanı 
Kemal Türkler’in sevgili eşi Sebahat Türkler’i evinde ziyarete,

• DİSK’in başlattığı Direnişçi kampanyası çerçevesinde Kıdem 
Tazminatına sahip çıkmak için yapılan yürüyüş etkinliklerinin 
31 Ekim 2013 Perşembe günü Kartal ayağında yapılanına, 

Kasım

• Sendikamızın 5/11/2013 de, Sapanca Tesislerimizde yapılan 
Başkanlar Kuruluna,

• Bursa işyeri ziyaretlerinin ardından yine 11 Kasım 2013 Pa-
zartesi günü akşamı Prysmian önünde toplanan metal işçileri, 
SCM ve diğer fabrika işçileriyle birlikte Mudanya’da düzenle-
nen yürüyüş eylemine,
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• Sendikamızın Gönen Tesislerimizde yaptığı eğitimin 15 Kasım 
2013 günü yapılan kapanış ve sertifika dağıtımı törenine,

• Kemal Türkler’in anma merasiminde mezarı başında konuş-
ma yapan Nilgün Soydan Türkler’in davasının 22 Kasım 2013 
Cuma günkü duruşmasına,

• “Kıdem Tazminatıma Dokunma” eylemleri çerçevesinde 22 
Kasım 2013 günü meydanlarda yapılan yürüyüş ve basın açık-
lamasına,

• Kıdem tazminatı eylemleri çerçevesinde metal işçilerinin 
İzmir’de 27 Kasım 2013 Çarşamba günü yaptıkları yürüyüşe,

• Sendikamızın yeni temsilcilere yönelik Kemal Türkler Tesisle-
rimizde 25-30 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirdiği eğitimin 
kapanış ve sertifika dağıtma merasimine,

Aralık

• 02 Aralık 2013 Pazartesi günü 552 gündür direnişte ve 192 gündür grevde olan THY işçilerine 
bir dayanışma ziyaretine,

• DGB Eğitim Merkezi ve Tekstil Sendikası ile ortak olarak yürüttüğümüz eğitimlerin değerlen-
dirildiği 17 Aralık 2013 tarihli toplantıya,

2014 YILI

Ocak

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 11 Ocak 2014 de Ankara’da düzenlediği “Özgürlük, barış, 
demokrasi, adalet ve emek” mitingine,

Şubat

• Sendikamızın 2014 yılı ilk ve Sendikamızın Sapanca’daki Eğitim Tesislerinde 1 Şubat 2014 
Cumartesi günü yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına,

• DİSK’in kurucularından Maden-İş Sendikasının Genel Sekreteri Mehmet Ertürk Paris’te tedavi 
gördüğü hastanede 3 Şubat 2014 günü hayatını kaybetmiştir. 6 
Şubat 2014 Perşembe günü saat 13.00 de DİSK Genel Merkezi 
önünde yapılan bir tören ile Şişli Camiinden kaldırılacak cenaze 
törenine, 
• Sakarya da kurulu bulunan ATASAN METAL SANAYİ işyeri 
sendikamız saflarına yeni katılmıştır. Genel Başkanımızın önderli-
ğinde Atasan işçileri ile 16 Şubat 2014 Pazar günü Sendikamızın 
Sapanca’daki eğitim tesislerinde bir genel üye toplantısı gerçek-
leşmiştir.
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• 19 Şubat 2014 Çarşamba günü DİSK 
ve Tekstil Sendikasıyla birlikte ey-
lemdeki Greif işçilerine gerçekleştiri-
len dayanışma ziyaretine,

• Örgütlü olduğumuz ve Manisa’da 
kurulu bulunan POWER-PACKER 
fabrikasının yeni yerinde 20 Şubat 
2014 Perşembe günü yapılan açılış 
törenine,

Mart

• 1 Mart 2014 tarihli Demokrat Kocaeli ve Sabah Gazetesi Marmara ekinde yayınlanan ve Elkim 
işyeriyle ilgili gerçekleri yansıtmayan haber üzerine 5 Mart 2014 Çarşamba günü yapılan basın 
toplantısına,

• Sendikamızda örgütlendikleri için işten atılan LUNA SAYAÇ işçilerine destek büyüyor. DİSK 
Yönetimi’nin ve sendikamız yönetiminin de katılımıyla 6 Mart 2014 Perşembe günü LUNA 
SAYAÇ işyeri önünde kitlesel bir basın açıklamasına,

• Genel Merkezimizde 9 Mart 2014 Pazar günü düzenlenen 8 Mart kutlaması etkinliğine,
• Sendikamızın Gönen’deki Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde ve 21/3/2014 günü 

gerçekleşen “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Amatör Eğitimci Semineri” sertifika töreni ve kapanışına,
• Gönen Tesislerimizde  yapılan ve Birleşik Metal-İş, Tekstil, Sosyal-İş, Dev Sağlık-İş, Enerji 

Sen ve Tez-Koop-İş Sendikalarından temsilcilerin katıldığı   “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Amatör 
Eğitimci Semineri” nin 21 mart 2014 de yapılan sertifika törenine,

• Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan Luna Sayaç Fabrikası işçileri, işverenleri 
Mustafa Karabağlı’nın evinin önündeydi. Luna işçilerinin eylemine,

• Crown Bevcan önünde devam eden mücadelemize destek için, 27 Mart 2014 de  işyeri önün-
de kitlesel bir basın açıklamasına, 

Nisan

• Genel merkezimizde 4/1/2014 de 
yapılan Başkanlar Kurulumuza,
• Yöneticilerimizin, bilgilendirme 
amaçlı işyeri ziyaretleri devam ediyor
• Delphı 23.3.2014  (İzmir)
• Çemaş 4.1.2014 (Kırşehir, Anadolu)  
• Başöz 4.1.2014  (Anadolu) 
• Jantsa  23.3.2014 (İzmir)  bilgi-
lendirme toplantılarına,
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• Düzce’de faaliyet gösteren ÇOKYAŞAR 
Halat Makine Tel Galvanizleme Sanayi ve 
Ticaret AŞ. işletmesinde sendikamız örgüt-
lendi. Yaklaşık 120 işçinin çalıştığı işletmede 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 28 Şu-
bat tarihinde çoğunluk tespitini sendikamıza 
verdi. Sendikamız ile işverenlik arasında sağ-
lanan görüşmeler sonucu bir diyalog ortamı 
sağlandı ve işyerinde toplu sözleşme konu-
sunda çalışmalar karşılıklı olarak başlatıldı. 
Düzce’de faaliyete geçen yeni temsilcilik bi-

namızda işçilerle buluşmaya,
• Sapanca Tesislerimizde 6 Nisan 2014 de İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Penta işyerinden 

kadın üye eğitimine,
• Genç işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, sendikamızın Kemal Türkler Eğitim 

Tesislerinde 14-18 Nisan tarihlerinde yapıldı. Grup çalışmaları ile gençlerin de sunum yaptığı 
eğitim ve sertifika törenine,

• 18 Nisan’da, Gönen’de kurulu Kemal Türkler Eğitim Tesislerimizde toplanan Merkez TİS Ku-
ruluna,

•  Kanada’da yaklaşık 4 aydır grevde olan Crown işçileri Stephen McHugh ve Deborah Elizabeth 
Amos, hem işten atılan Crown Türkiye işçilerine destek olmak, hem de Kanada’da sürdürdük-
leri grevlerini Dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla, 24 Nisan’da Kocaeli Şubemizde Crown 
işçileri ile buluştular. 24/4/2014 de düzenlenen basın toplantısına,

Mayıs

• Trakya Şubemizin 4/5/2014 de Çorlu’da yapılan 2. Olağan Genel Kuruluna,
• Topraktan çıkartılıp Toprağa verilenler için yastayız. 15 Mayıs Perşembe günü tüm fabrika-

larda sabahtan itibaren 3 dakikalık 
saygı duruşu yapılarak 1 saat iş bı-
rakıldı. 

• Ve tüm illerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlükleri önüne yü-
rüyüşler düzenlendi. Bu çerçevede 
İzmir’deki yürüyüş eylemine,

• 14 Mayıs’ta İzmir Luna Sayaç ve 17 
Mayıs’ta Düzce İntek direnişlerini 
ziyarete, 

• Düzce’de 1. Organize Sanayi’de 
kurulu bulunan MT Reklam A.Ş 
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İşletmesinde sendikal örgütlenme 
faaliyetlerinin işverenlik tarafından 
öğrenilmesi üzerine sendikamıza 
üye 16 işçi işten çıkartıldı. Hemen 
ardından Gebze’deki işletmeden de 
19 kişi işten çıkarıldı. Sendikal hakla-
rına sahip çıkmak ve yeniden işbaşı 
yapmak için Düzce ve Gebze’de işye-
ri önünde bekleyişe geçen işçileri, 16 
Mayıs 2014 de ziyarete,

• Kadıköy’de işçiler bir kez daha hay-
kırdı: “Taşeron ölüm demektir.” DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak çağrısıyla 25/5/2014 
de düzenlenen mitingte,

• Yıllarca asgari ücretle köle gibi çalıştırdığı işçilerin sendikalaşmasına tahammül edemeyen 
işverenin tavrını protesto etmek, haklarına sahip çıkan işçilerin sesini kamuoyuna duyurmak 
için fabrika önünde 27/5/2014 de yapılan basın açıklamasına,

• Yeni seçilen temsilcilerimiz için, 24-28 Mayıs tarihlerinde Sapanca eğitim  ve Sosyal Tesisleri-
mizde düzenlediğimiz eğitimin kapanışına,

Haziran

• İşyeri önünde beklemeye devam eden Sütaş direnişçilerini 5/6/2014 de yapılan  ziyarete, 
• Sendikamızın 7/6/2014 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplanan genel 

temsilciler kuruluna,
• Merkez Grup Toplu iş Sözleşmesi Kurulumuzun, 6 Haziran 2014 de, Gönen’deki toplantısına, 

“Grup toplu iş sözleşmesi sürecinin ‘müzakere değil, mücadele’ süreci olduğunun altını bir kez 
daha çiziyoruz.”
• İşyeri ziyaretleri Gebze bölgemizde devam ediyor. Çay mola-
larında ve tezgahbaşlarında yapılan sohbetlerde, 27/5/2014 de 
APERAM ve 11/6/2014 deki ALSTOM ziyaretlerine,
• İşçi sınıfının şanlı 15-16 Haziran direnişinin 44. Yıldönümün-
de, Soma’da maden işçileriyle birlikteliğe,
• DİSK’in etkinlik programının 17/6/2014 tarihli ikinci gününde, 
patron saldırılarına 35 gündür işyeri önünde direnen Gebze ve 
Düzce M&T Reklam işçilerini ziyarete,
• 18 Haziranda Genel Merkezimizde toplanan Merkez Grup 
Toplu iş Sözleşmesi Kurulumuza,
• Kristal-İş Sendikası üyesi 5800 cam işçisi, Şişecam’a bağ-
lı 10 ayrı fabrikaya bu sabah grev pankartını astı. Cam işçisi 
kazanırsa, sermayenin ve hükümetin şiddetli saldırısı altındaki 
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Türkiye işçi sınıfının kazanacaktır. Bilin-
mesini isteriz ki cam işçileri bu grevde 
yalnız olmayacak. Sendikamız ve metal 
işçileri cam işçilerinin yanında olacaktır. 
Kristal-İş’in 18/6/2014 tarihli grev baş-
langıcına,

• 15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Sapanca tesislerimizde düzenlenen İSİG 
kurullarına yönelik eğitim ve sertifika 
törenine,

• CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Ta-
nal ve Kadir Gökmen Öğüt’ün, 23 Hazi-
ran’daki M&T Reklam Gebze direnişçile-
rini ziyaretlerine,

• AKP Hükümeti’nin bu sermaye yanlısı, 
keyfi ve grev düşmanı kararını şiddetle 
protesto ettiğimiz  ve Kristal-İş Sendika-
sı ve 5800 cam işçisinin haklarını alma 
yolundaki 26/6/2014 tarihli mücadele-
ye,

• Sendikamız Başkanlar Kurulunun, 27 
Haziran 2014 de yaptığı ve grup toplu iş sözleşmesi sürecindeki hazırlıkları değerlendirdiği 
toplantıya,

• 30 Haziran Pazartesi günü Genel Merkezimizde toplanan Merkez Grup Toplu iş Sözleşmesi 
Kurulumuz, 2014-2016 grup toplu iş sözleşmesi taslağı üzerinde çalışmalarına devam etti.

Temmuz

• DİSK’in 1/7/2014 tarihinde Tümka-İş’te örgütlü, grevdeki Kimberly-Clark işçilerini ziyaretine,
• Gebze ve Düzce’deki fabrikalardan, sendikalı oldukları için işten atılan M&T işçilerinin seslerini 

duyurmak için 18/7/2014 de patronun evini ziyaretlerine ve basın açıklamasına,
• Katledilişinin 34. yılında, Türkiye işçi sınıfının yiğit önderi, Onursal Genel Başkanımız Kemal 

Türkler’in  22/7/2014 de mezarı başındaki anmaya,
• Gebze’deki Çubuk Haddehanede metale şekil veren üyelerimizi 23/7/2014 de ziyarete,
•  25 Temmuz 2014 Cuma günü yüzlerce metal işçisiyle, Filistinli kardeşlerine destek vermek 

için Gebze’de yapılan yürüyüşe,

Ağustos

• 2014-2016 MESS Grup Toplu İş Sözleşme taleplerimizi açıkladık.. Sendikamız, Gebze’de üye-
lerimizin de yoğun katılımıyla düzenlediğimiz toplantı da 2014-2016 dönemi MESS grup toplu 



127

iş sözleşme teklifini açıkladı. Gebze Belediyesi, Kent Meydanı Kardelen Salonu’nda 13/8/2014 
de yapılan basın açıklamasına,

• Direnişin 105. gününde, M&T Reklam işçileri Gebze fabrika önünde. IndustriALL Avrupa Sen-
dikası Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle’ın da katılımıyla fabrika önünde 26/8/2014 de 
yapılan kitlesel basın açıklamasına,

Eylül
• Düzce M&T Reklam işçileri, 1 Eylül Dünya Barış gününde; “İşleri, Ekmekleri ve Anayasal 

Hakları için” yürüdüler. Düzce Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika önünden saat 16.30’da 
başlayan yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş tamamlandı. Düzce Merkez Durmaz Düğün Salonu 
karşısındaki meydanda 1/9/2014 de yapılan basın açıklamasına,

• Grup TİS sürecini ve örgütlenmelerimizi görüşmek üzere  Sapanca Sardunya tesislerimizde 
yapılan Başkanlar kuruluna,

• Metal işçilerinin mücadele tarihini yazan, tanıklık eden eski yöneticilerimizin 15/9/2014 tari-
hinde, Sapanca Sardunya Tesislerimizdeki toplantısına, 

• 16/9/2014 de  gerçekleşen Gebze Şubemize bağlı Cengiz Makina işyeri ziyaretine, 
• Sendikalı oldukları için işten atılan ICF İşçilerinin 18/9/2014 de, Eskişehir Kent Meydanına 

yapılan yürüyüşe,
• Sapanca Sardunya tesislerimizde 26/9/2014 de düzenlenen Genç İşçi Eğitiminin kapanışına,
• Gebze’de kurulu Legrand işyerinde 

23/9/2014 de düzenlenen İSİG toplan-
tısına,

Ekim

• İntek Kalıp işçileri 12 Ekim’de, yapılan 
bilgilendirme toplantısının ardından, 
Sapanca Sardunya tesislerimizde dü-
zenlenen eğitime,

• KTAMS ile sendikamızın ortak eğitim 
programı, 13-16 Ekim tarihleri arasın-
da Sendikamız Sapanca Sardunya te-
sislerinde gerçekleştirilen eğitime,

• Anadolu Motor’un Şekerpınar’daki yeni 
tesislerinin 17/10/2014 de yapılan  açı-
lış törenine,

• Sapanca Sardunya Tesislerimizde bir 
İSİG semineri daha tamamlandı. 24 
Ekim 2014 de yapılan değerlendirme-
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lerin ardından, sertifika törenine, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Genel Sekreteri Arzu 
Çerkezoğlu Sendikamızı ziyareti esnasındaki güncel konulara dair bilgi alışverişine,

• Sendikamız gazetesinin mizah ekini hazırlayan emek dostu karikatürcülerden sendikamıza 
anlamlı bir hediye geldi.  Atilla Atala, kendi stilinde hazırladığı Kemal Türkler tablosunu Canol 
Kocagöz ile birlikte, Homur Mizah Grubu adına yöneticilerimize takdim etti.

• DİSK Yönetim Kurulunun, 28 Ekim’de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ICF Isı 
Cihazları Fabrikasında direnişteki işçilere bulunduğu dayanışma ziyaretine,  (ICF Isı Cihazları 
Fabrikasında çalışan ve Birleşik Metal-İş Sendikamıza üye oldukları için işten atılan 5’i kadın 
13 işçi, 5 Ağustos 2014 tarihinden beri, 80 gündür direnişlerini sürdürüyorlar..)

Kasım

• Sendikamız ile MESS arasında yürütülen 2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde tutu-
lan uyuşmazlık sonrası genel merkezimizde, 8/11/2014 deki Merkez TİS Komisyonuna,

• Sapanca Sardunya Tesislerimizde 3-7/11/2014 de, Temsilcilerimizle yapılan ve değerlendirme 
toplantılarının ardından yapılan sertifika töreniyle biten eğitime,

• MESS ile yapılan görüşme sonrası Genel Merkezimizde 15 günlük eylem programının belirlen-
diği toplantıya,

• 20 Kasım 2014 Perşembe günü iş çıkışlarında MESS Grup kapsamında örgütlülüğümüzün 
olduğu işyerlerinin bulunduğu il ve ilçe-
lerdeki eylemlere,

• Gebze’deki eylemde, Şube önünden 
Gebze Vergi Dairesine sloganlar eşliğin-
de yapılan yürüyüş ve basın açıklama-
sına,

• Sendikamıza üye oldukları için işten 
çıkarılan Eskişehir ICF işçilerinin, dire-
nişinin 108. gününde düzenlediğimiz 
21/11/2014 tarihli Dayanışma Gecesine, 

• Sendikamızın 41 işyerinde grup sözleş-
meleri sürecinde eylemler yapılırken, 
işyerlerine bilgilendirme ziyaretleri de 
devam ediyor.  21 Kasım 2014 de Gebze 
Schneider işyerinde üyeler ile görüşme-
ye,

• 29 Kasım 2014 de, Sapanca Sardunya 
tesislerimizle yapılan Isuzu İşyeri komi-
tesi eğitimine,
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Aralık

• 5 Aralık Cuma günü de vardiya 
girişlerinde protestolar vardı.. 
Kocaeli Bekaert işçileriyle bera-
ber yürüyüşe,

• 5 yıldır düzenlenen kadın eğiti-
minin bu yılki konusu İşçi Sağlığı 
İş Güvenliği oldu. Birleşik Metal 
İş ve Sosyal İş’te örgütlü farklı 
bölgelerden, iş yerleri ve fabri-
kalardan gelen 30 kadın işçi ile 
7/12/2014 de yapılan  eğitim ça-
lışmasına,

• Bilecik’te kurulu bulunan Toprak 
Demirdöküm Fabrikası işçileri, 
açlık, sefalet ve belirsiz bir gele-
ceğe mahkum edilmek isteniyor. 
İşçiler aylardır ücret alamıyor.  
11 Aralık 2014 tarihinde, Toprak 
Demirdöküm işçileri ile  Şişli’de 
şirketin bağlı bulunduğu holding 
binası önüne yürüyüşe,

• MESS, insan onuruna yakışır ça-
lışma ve yaşama koşullarından 
başka bir talebi olmayan metal işçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmayı hedeflemek-
tedir. MESS’in vermiş olduğu teklifler çağdışıdır, insan onuruna aykırıdır, kabul edilemez. Bu 
bağlamda 12/12/2014 de Kocaeli Demokrasi Parkında, Saat: 17.00 de yapılan kitlesel basın 
açıklamasına,

• 13 Aralık’ta Ankara’da düzenlenen “Halk İçin Bütçe Demokratik Türkiye Mitingi”nde, emekçi-
lerin savaşa, yoksulluğa ve talana karşı seslerini yükselttiği mitinge,

• MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde işyerlerinde yapılan çeşitli protesto eylemlerinin 
ardından salon toplantıları başladı. İzmir’de, 15/12/2014 de yapılan toplantıya,

• TİS süreci eylemlilikleri devam ederken, diğer yandan sendikamızın planlanmış eğitim faa-
liyetleri de yaşama geçiriliyor. 8/10/2014 de, Sapanca tesislerimizde tamamlanan, genç işçi 
eğitiminin sertifika törenine,

• İnsanca yaşam, insanca ücret metal işçileri MESS dayatmalarına karşı 21 Aralık 2014 Pazar 
günü saat 13.00 de başlayan  GEBZE MİTİNGİNDE BULUŞALIM  mitingine,

• Konfederasyonumuz DİSK’in tüm yurtta düzenlediği “#Asgariücret1800net - Saraylar değil, 
ekmeğimiz büyüsün!” kampanyası kapsamında yapılan bildiri dağıtımı ve basın açıklamasına,
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• Hatay Dörtyol’da, 28/12/2014 günü düzenlenen üyele-
rimizi bilgilendirme amaçlı salon toplantısına,

• 22-26 Aralık 2014’de bu yılın son İSİG semineri Sapan-
ca Sardunya Tesislerimizde gerçekleştirildi. 26 Aralık’ta 
yapılan değerlendirme ve katılımcılara sertifikalarını 
vermeye,

2015 YILI

Ocak

• DİSK Genel Başkanı, yöneticiler ve bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin de katılımıyla; 
sendikamızın almış olduğu grev kararı, gerekçeleri ve tarihinin açıklandığı 14/1/2015 tarihli 
DİSK genel merkezindeki basın açıklamasına,

• 29/01/2015 de Gebze’de grev pankartını asan fabrikalarır Gebze halkı alkışları arasında Grev 
meydanına gelişine,

• Alstom önünde, yine  13.01.2015 günü DİSK Genel Başkanı ve yöneticileri ve Genel Başkanı-
mız, fabrika önünde işçilerle birlikteydiler.. TİS ve grev süreci hakkında bilgi vermeye,

• 29.01.2015 de, Sabah 9.30’da Cengiz Makina önünde başlayan grev mücadelesine,

Şubat
• Ankara  Rixos Oteli’nde 4/2/2015 de başlayan protesto, Milli kütüphane’den Bakanlık önüne 

yürüyüşle devam etti. Çalışma bakanlığı önünde Milletvekillerinin de desteğiyle yapılan basın 
açıklmasının ardından, Danıştay’a yürüyüşe,  Hukukçu dostlarımızın katılımıyla, burada yapı-
lan açıklamanın ardından, dosta düşmana seslendi Metal İşçisi: “Biz bitti demeden, bu kavga 
bitmez...”

• İzmir Şubemize bağlı Mahle, Schneider Çiğli ve Schneider Manisa fabrikalarını 6/2/2015 de 
ziyaretle MESS süreci hakkında bilgilendirmeye,

• Grevi ertelenen metal işçilerinin katılımıyla 18/2/2015 de Meclis önündeki  basın açıklamasına 
ve TBMM deki görüşmelere,
• Düzce’de kısa bir süre önce ör-
gütlendiğimiz Tekno Maccaferri işye-
rinde imzalanan toplu iş sözleşmesi 
törenine, ardından basın toplantısına,

Nisan

• Sapanca Sardunya Tesislerimizde 
13 Nisan 2015 de  başlayan İSİG eği-
timinin, 16/4/2015 de  yapılan değer-
lendirme ve sertifika törenine,
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• ABB Kartal, Dudullu ve Dilovası fabrikaları-
nın işyeri komite üyelerine yönelik 25/4/2015 
de Sapanca Sardunya Tesislerimizde yapılan 
eğitime,
• Toplu sözleşme sürecinde yasaklanan gre-
ve rağmen metal işçisinin mücadeleci ruhu-
nu sürdüren Birleşik Metal-İş, işçilerin çekim 
merkezi olmaya devam ediyor. Grev sürecinin 
ardından sendikamızda örgütlenen fabrikala-
ra, Kocaeli’de kurulu Alimex Alüminyum da 
katıldı. 12 Nisan 2015 de yeni üyelerimizle 

Sapanca Tesislerimizde yapılan toplantıya,

Mayıs
• Sendikamızda örgütlenen Koreli DONGHEE işyerinden üyelerimizle, Sapanca tesislerimizde 3 

Mayıs 2015 de yapılan değerlendirme toplantısına, 
• Sapanca Sardunya Tesislerimizde 4-8 Mayıs 2015 de yapılan Genç İşçi Eğitimi 
• sertifika törenine, 
• Power Packer fabrikasından üyelerimize 15/5/2015 de dayanışma ziyaretine,
• Hendek 2. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren DONGHEE OTOMOTİV fabrika önün-

de, 18 Mayıs’ta DİSK Genel Başkanı Kani BEKO ve işçilerin katılımıyla sendikal örgütlülüğü-
müze yönelik saldırılara karşı düzenlenen basın açıklamasına,

• Ölümünün 8. yıldönümünde Süleyman hocamızı andık. Eşi Fatma ablamız da aramızdaydı. 
Perdede hocamızı izledik. Genel Başkanımızın açış konuşmasını ardından İsa Çelik’in sunumu 
ve konuk konuşmaları ile devam eden toplantımız, Refik ve Şakir hocanın mini konseri ile son 
buldu.   22/5/2015

• 25/5/2015 de  HALK TV anahaberde  metal işçilerinin direnişini değerlendirmeye,
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• Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde 
24-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen eği-
timin bitimindeki sertifika törenine,

Haziran

• 11 Haziran 2015 Perşembe günü yapılan 
İzmir Şubemizin yeni binasının açılış töre-
nine,

• Sendikamızın 13 Haziran 2015 Cumartesi 
günü Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesis-
lerinde yapılan genel temsilciler kuruluna,

• 15 – 16 Haziran direnişinin 45. yılı etkin-
liği son günlerde Bursa’dan başlayarak 
yoğunlaşan metal işçilerinin sarı sendi-
ka esaretinden kurtulmak için verdikleri 
mücadelelerine destek ve dayanışma için 
Bursa’da yapılan yürüyüş ve basın açıkla-
masına,

• Türk Metal Sendikasından istifa eden me-
tal işçileri Birleşik Metal İş’i seçti ve sen-
dikamıza üye oldu. 15 Haziran 2015 Pa-
zartesi günü, Çağlayan düğün salonunda 
düzenlenen coşkulu toplantıya, 

• Sarı sendika esaretinden kurtulan ve Bir-
leşik Metal İş’i seçen ENPAY işçilerinin 
eylemlerine eylem yerlerinde 18 Haziran 
2015 günü bir destek ziyaretine,

• Türk Metal’deki üyeliklerine son veren 
E.G.O işçileri de sendikamız Birleşik Metal 
İş’e üye oldular. Trakya Şubemizde, 21 Ha-
ziran 2015 Pazar günü yapılan toplantıya,

• İstanbul 1 Nolu Şubemizin 28 Haziran 
2015 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kuruluna,

Temmuz
• İstanbul 2 Nolu Şubemizin 5 Temmuz 2015 Pazar günü yapılan 5. Olağan Genele Kuruluna, 
• DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK yöneticilerinin de katılımıyla THY Teknik B kapısı 

önünde, 7 Temmuz 2015 Salı günü düzenlediğimiz basın açıklamasında, sendika seçimine, 
çalışanların özgür iradelerine yapılan baskıyı protesto ettik... Sendikamız yönetici, temsilci ve 
üyelerinin de kitlesel olarak katıldığı yürüyüşün ardından konuşma yapmaya,
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• Kitlesel bir kalabalıkla, 21 Temmuz 2015 Salı günü, yaşanan baskı ve işten çıkarmaları pro-
testo etmek, direnişçi işçilere destek olmak amacıyla ENPAY fabrikası önünde basın açıkla-
masına, 

• Katledilişinin 35. yılında Kemal Türkler bir kere daha anıldı. Mezarı başında, 22 Temmuz 2015 
Çarşamba günü yapılan anma törenine,

• DİSK’in ve T. Maden-İş’in unutulmaz Genel Başkanı Kemal Türkler’in sevgili Eşi, KETEV Genel 
Başkanı işçi sınıfının Sabahat Ablası Sabahat Türkler vefat etmiştir. 27 Temmuz 2015 Pazartesi 
günü DİSK önünde yapılan törenden sonra kalkan cenaze törenine,

• 30 Temmuz 2015 Perşembe günü Ankara’da Genel-İş Sendikası genel merkezinde toplanan 
DİSK Başkanlar Kurulu toplantısına,

Ağustos
• Gebze Federal Mogul’dan üyelerimizle, 30 Ağustos 2015 Pazar günü, Sapanca Eğitim Tesisle-

rimizde yapılan toplantıya,

Eylül
•  KTAMS Sendikasının 1.9.2015 Salı günü  gerçekleşen yeni binasının açılış törenine,
• 7 – 10 Eylül 2015 tarihlerinde Sapanca Eğitim Tesislerimizde yapılan Kadın Üye Eğitimi ser-

tifika törenine,
• 15 Eylül 2015 Salı günü DİSK Genel Merkezinde gerçekleştirilen DİSK Başkanlar Kuruluna,
• Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde 19 Eylül 2015 cumartesi günü yapılan kapanış tö-

renine,

Ekim 
• 4 Ekim 2015 Pazar günü gerçekleşen Sendikamız Kocaeli Şubemizin kongresine,
• Renault’da sendikal faaliyet tüm hızıyla devam ederken, 11 Ekim 2015 Pazar günü yapılan 

UET sözcüleri toplantısına,
• Gebze Şubemizin 18 Ekim 2015 Pazar günü gerçekleşen kongresine,
• LEGRAND işyeriyle varılan anlaşma 

sonrası 17/11/2015 Çarşamba günü 
sendikamız genel merkezinde yapı-
lan TİS imza törenine,

• 19/11/2015 de gündem değerlendir-
mesi yapmak üzere Özgür Radyo’da 
canlı yayına,
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YURTİÇİ VE YURTDIŞI KATILIMLAR VE GÖRÜŞMELER

2012 YILI

• 22 Şubat 2012 Çarşamba günü, IMC TV’deki canlı yayınyf DİSK’teki çalışmalarla ilgili beyan-
larda bulunmaya,

• 27 Şubat 2012 Pazartesi günü DİSK’e bağlı sendikalardan LASTİK-İŞ Sendikasını ziyarete,
• 28 - 29 Şubat 2012 Salı ve Çarşamba günleri Cenevre’de IMF Yürütme Kurulu toplantısına 

katılımla, ILO Sendikal Özgürlükler Komitesi ile görüşme ve IMF ve IGM Başkanları Bertholt 
HUBER ile görüşmeye,

• DİSK’in KESK, TMMOB ve TTB ile 5 Mart 2012 Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdiği 
toplantıya,

• 1 Mayıs Kutlaması için gerekli çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde 30 Mart 2012 
Cuma Ankara’daki Genel-İş Genel Merkezinde DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KESK, Memur-Sen, 
T.Kamu-Sen, TMMOB ve TTB’nim katılımıyla gerçekleşen toplantıya,

• 4 Nisan 2012 Çarşamba günü, saat 14.00’de TÜRK-İŞ Genel Merkezinde diğer konfederas-
yonların da katılımıyla yapılan 1 Mayıs hazırlıklarıyla ilgili toplantıya,

• Prof. Dr. Tanay Sıtkı UYAR ile  6 Nisan 2012 Cuma günü saat 15:00’de DİSK Genel Merkezinde 
görüşme,

• ESP Yönetimi 6 Nisan 2012 Cuma günü, saat 16:00’da DİSK’i ziyaret etmiş ve yapılan görüş-
meye,

• DİSK Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan DİSK Heyetinin 19 Nisan 2012 Perşembe günü saat 
14:00 itibariyle Alman Konsolosluğunu ziyaretine,

• Danimarka Kopenhag Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerinin, 20 Nisan 2012 Cuma 
günü, saat 17:00’de, DİSK Genel Merkezinde ziyareti,

• 21 Nisan 2012 Cumartesi günü, saat 17:00’de, Makina Mühendisleri Odasının Taksim’deki 
bürosunda gerçekleştirilen 1 Mayıs hazırlık toplantısına,

• 24 Nisan 2012 Salı günü, DİSK 
Genel Merkezinde saat 17:00’de 
gerçekleştirilen 1 Mayıs komitesi 
ve yine aynı gün saat 19:00’da 
gerçekleştirilen 1 Mayıs toplantı-
larına,

• Dünya çapında 60 milyon çalışa-
nı temsil eden 3 küresel Federas-
yon; Uluslararası Kimya, Enerji, 
Maden ve Genel Hizmet Sendika-
ları Federasyonu ICEM - Ulusla-
rarası Metal İşçileri Federasyonu 
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IMF ve Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçi-
leri Federasyonu ITGLWF ve üyeleri ile birlikte 
25 - 26 Nisan 2012 Çarşamba, Perşembe gün-
lerinde Ankara’da “DÜZENSİZ VE GÜVENCESİZ 
İSTİHDAM” Türkiye Ulusal Konferansı düzenli-
yor. Almanya, Hollanda ve İsveç’ten de sendika 
temsilcilerinin katılacağı konferans Ankara CK 
Farabi Hotel’de saat 09:30’da başlayan konfe-
ransa,

• Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 
(KTAMS)’ın Kıbrıs’daki genel merkezinde 28 Ni-
san 2012 Cumartesi günü yapılan Olağan Ge-
nel Kuruluna,

• 15 - 16 Mayıs 2012 Salı ve Çarşamba günleri EMF’nin Brüksel’de gerçekleşen kongresine 
katılmaya,

• 29 Mayıs 2012 Salı günü Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’i ziyarete,
• Ortak IMF - ICEM - ITGL WF Yürütme Komitesi çerçevesinde Dünyanın dört bir yanındaki 

sanayi sendikaları, imalat, enerji, maden ve tekstil sektörlerindeki işçileri küresel düzeyde 
temsil etmek üzere yeni bir küresel federasyon kurmak konusunda anlaştı. Yeni örgütün 18 
- 20 Haziran 2012’de (Pazartesi, Salı, Çarşamba) Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan 
kuruluş kongresine,

• 27 Haziran 2012 Çarşamba günü CHP’nin İstanbul İl Başkanlığını ziyarete,
• 27 Haziran 2012 Çarşamba günü öğleden sonra Kocaeli Şube Yönetimiyle yapılan toplantıya,
• 29 Haziran 2012 Cuma günü, Düzce Üniversitesinden Perihan hanımla, Düzce’de, biber gaz-

ları konulu görüşmeye katılmaya,
• 30 Haziran 2012 Cumartesi günü, Gönen’deki Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde gerçekleşti-

rilen temsilciler kuruluna,
• Sendikamızın, 18. Genel Kurulumuzda alınan karar gereği 01-06/2012 tarihleri arasında Gö-

nen’deki Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde “Her Türlü Dışlanmaya ve Şövenizme Son” konulu 
gerçekleştirdiği eğitim seminerine,

• DİSK Genel Başkanı Erol Ekici ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Ebetürk ile beraber 
09.07.2012 Pazartesi günü ETUC Genel Sekreter Vekili Patrich Itshert ve beraberindeki heyet 
ile Ankara’da yapılan görüşmeye,

• ETUC Genel Sekreter Vekili Patrick Itshert ve heyeti ile yapılan görüşmeye ve ardından  yine 
aynı heyetle aynı günün öğle sonrasında Ankara AB Büyükelçiliğinde de görüşmeye,

• 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 15.00’de DİSK Genel Merkezinde DİSK-AR Koordinas-
yon toplantısına,

• Çin Sendikaları Konfederasyonu DİSK Yönetim Kurulunu DİSK Genel Merkezinde ziyaret et-
miştir. 16 Temmuz 2012 Pazartesi günü gerçekleşen ziyaret ve görüşmeye,
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• CHP’nin 34. Olağan Kurultayı 17-
18 Temmuz 2012 Salı ve Çarşamba 
günlerinde gerçekleşmiştir. Ankara 
Arena Kapalı Spor Salonunda ger-
çekleşen kurultaya DİSK Yönetim 
Kurulunun da katıldığı kurultayın 
17’sindeki ilk gününe,
• 24 Temmuz 2012 Salı günü, 
Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığında yapılan toplantıya,
• DİSK Yönetim Kurulu Kocaeli 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer 
Ş. Komşuoğlu’nu ziyaret etmiştir. 26 
Temmuz 2012 Perşembe günü saat 
10:00’da gerçekleştirilen ziyarete, 
• 4 Eylül 2012 Salı günü Çalışma 
Genel Müdürü ile görüşme yapmaya 
ve ardından Çalışma Bakanlığı müs-
teşarına dosya bırakmaya,
• 25 Eylül2012 Salı günü, saat 
09.30’da İstanbul Point Otel’de yapı-
lan Uluslararası Sendikalar Konfede-

rasyonu (ITUC)’un kalkınma seminerine,
• ITUC, kurban bayramının 1. ve 2 günleri olan 25 - 26 Ekim 2012 perşembe ve cuma günleri, 

İstanbul’da bir küresel kalkınma semineri gerçekleştirmiştir. Bu seminerin 25 Ekim 2012 Per-
şembe günü olan bölümüne,

• Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının Mecliste kabul edilerek geçmesi üzerine DİSK 
Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanına 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 15.30 itibariyle bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. Makamda ziyaretle DİSK Yönetimi Cumhurbaşkanına bir dosya sun-
muş ve yasayı veto etmesi talebine,

• AKPM Denetim Komisyonu Üyesi Türkiye Raportörü Bayan Durrieu Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 
Bayan Durrieu’nin 6 Kasım 2012 Salı günü gerçekleştirdiği ziyaretle saat 12.30’da The Mar-
mara Otel’de kendisiyle görüşmeye,

• 8 - 11 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılan ve Genel Merkez ve Şube profesyonel yönetici-
lerinin katıldığı eğitim, Sendikamızın Balıkesir Gönen’deki Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme 
Tesislerinde gerçekleşmiştir. Dünyada ve Türkiye’de ekonomik göstergeler ve gelişmeler, sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu iletişim ve İSİG konularının işlendiği eğitime,

• KTAMS’ın 14 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 12.00 itibariyle KTAMS lokalinde gerçekleştirdiği 
56. kuruluş yıldönümü etkinliğine,
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2013 YILI
• Sendikamız tarafından 26 Ocak 2013 Cumartesi günü Armada Otelde düzenlenen toplantıda 

ülkemizdeki örgütlenme özgürlüğü ve çalışma yaşamını düzenleyen yasaların; milletvekilleri, 
akademisyenler ve sendika başkanları tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildiği toplantıya,

• KESK’in 13 Mart 2013 Çarşamba günü Ankara’da düzenlediği panele,
• 25 Mart 2013 Pazartesi günü öğlen öncesinde Friedrich Ebert vakfında yapılan toplantıya,
• Sendikamızın da üyesi olduğu Industriall Küresel Sendikası ve Industriall Avrupa’dan bir he-

yet sendikamızı 26 Mart 2013 Salı günü ziyaret etmiştir. Oldukça kalabalık bir heyetle gelen 
grupla yapılan görüşmeye,

• 29 Mart 2013 Cuma günü Çorlu Kaymakamlığı makamını ziyarete,
• Dünya Barış Konseyi ve Barış derneği 25-29 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul ve 

Antakya’da uluslararası katılımlı bir konferans düzenlediler. Sendikamızı 26 Nisan 2013 Cuma 
günü ziyaret eden heyetle toplantıya ve görüş alışverişine,

• Ortak eğitim yaptığımız İspanya, Polonya ve Sırbistan heyeti 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü 
sendikamızı ziyaret etmiştir. Kemal Türkler müzemizi de ziyaret eden heyetle yapılan toplan-
tıya,

• MESS üst düzey yönetimi 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü Genel Merkezimizi ziyaret etmiştir. 
MESS Genel Başkanı ve aynı zamanda TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kudatgobilik ve beraberin-
deki Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Yönetim Kurulumuzu ziyaret etmiştir,

• Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP) Avrupa Direktörü Holmedo Perez Rubio, Türkiye 
Uzmanı Maria Aleida del Riego ve Jose Marti, Küba Dostluk Derneğinden Gülzerin Kızıler 
Sendikamıza 31 Mayıs 2013 Cuma günü bir dostluk ve dayanışma ziyareti gerçekleştirmiştir,

• Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 Haziran 2013 Salı günü 
Sendikamız Genel Yönetim Kurulunu ziyaret etmişlerdir,

• Fransa’da CGT METAL Sendikasının RENAULT FLİNS Fabrikası Sendika Genel Sekreteri Ali 
Kaya, Fransa’daki tüm Renault Fabrikalarının ortak sendika temsilcisi Xavier Raynaud ve Re-
nault Sendika işyeri temsilcisi 
Cristophe Janvier’den oluşan he-
yet 10 Temmuz 2013 Çarşamba 
günü Sendikamızı ziyaret ederek 
yapılan görüşmeye,

• Sendikamızın düzenlediği ÇA-
LIŞMA VE TOPLUM DEĞERLEN-
DİRME TOPLANTILARI (2) “nin 
“Altişveren (Taşeron) Uygula-
maları ve Güvencesiz Çalışma” 
konulu 2. toplantısı Sapanca Eği-
tim Tesislerimizde 21 Eylül 2013 
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Cumartesi günü gerçekleşmiştir. Çok 
değerli akademisyenin ve basının katılı-
mıyla gerçekleşen toplantıya,

• Çerkezköy’de kurulu DİNEX İşyeri ile 
ilgili olarak 27 Eylül 2013 Cuma günü 
Çerkezköy Kaymakamlaığı’nda yapılan  
görüşmeye,

• Hollanda TIE ile ortak düzenlediğimiz 
Sosyal Medya Eğitimi 4 - 6 Ekim 2013 
Cuma - Pazar günlerinde gerçekleştirilmiştir. Sendikamızın Sapanca Eğitim Tesislerinde ger-
çekleştirilen eğitimin 6 Ekim 2013 Pazar günü yapılan sertifika törenine, 

2014 YILI

• Sendikamız 10 Mart 2014 Pazartesi günü Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali TEZEL’in bilgilendirme 
yaptığı bir toplantı düzenlemiştir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun an-
latıldığı ve Gebze Kent Meydanı Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya,

• İtalya metal sendikası FIOM’un genel kurulu 10-12 Nisan’da yapıldı. Sendikamızı temsilen  
katılımcı sendikalarla, ülkemizdeki sendikal gelişmeler hakkında görüşmelere,

• Akademisyenler, milletvekilleri ve sendika yöneticilerinin katılımıyla düzenlediğimiz Çalışma 
ve Toplum değerlendirme toplantılarının üçüncüsü, sendikamızın Sapanca tesislerinde yapıldı. 
Av. Murat Özveri’nin “İSİG ve Yasal Düzenlemeler” konulu sunumunun ardından, katılımcılar 
Baş İş Müfettişi Şeref Özcan’ın moderatörlüğünde, “Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği” konularını değerlendirdiler. 29/5/2014 tarihinde yapılan bu etkinliğe,

• Hafta sonunda, industriall Küresel Sendika ve Kanada’dan konuklarımız vardı. Direnişteki 
M&T işçilerini 21/6/2014 günü ziyaret ederek dünya işçilerinin dayanışma mesajlarını ilettiler.  
Uyuşmazlık sürecinde TİS görüşmelerini sürdüren Crown işçilerine de destek verdiler,

• Konfederasyonumuzun eski Genel Başkanı, CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ve CHP Milletve-
kili Mehmet Hilal Kaplan, M&T direnişini ziyaret ederek işçilerle görüştüler, 4/7/2014 tarihinde 
yapılan ve süreç hakkında bilgi verilen bu görüşmeye,

• Kardeş KTAMS sendikası ile yürüttüğümüz ortak eğitim çalışmalarını planlamak için,  KTAMS 
Başkanı Ahmet Kaptan ve Eğitim Sekreteri Muzaffer Sevim 16 Temmuz’da sendikamız genel 
merkezindeydiler, yapılan görüşmeye,

• Belçika, Sosyalist MWB Metal Sendikasınin kongresi Transatlantik Ticaret Anlaşmasının pro-
testoları ve marşlarla basladı, Enternasyonel ile sona eren, 5/9/2014 tarihli toplantıya,

• TÜRÇEP ile birlikte düzenlediğimiz Su ve Çevre Sempozyumu, 13 Eylül’de Sapanca Sardun-
ya Tesislerimizde yapıldı. Prof. Tanay Sıdkı Uyar koordinatörlüğünde akademisyenler, meslek 
odaları, sendikalar ve konuyla ilgili mülki erkanın da katılımıyla yapılan toplantıya,

• Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyarete,
• *Almanya’dan IG Metall Sendikası Salzgitter-Peine Şube Başkanı ve Salzgitter Demir Çelik 
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fabrikası işçileri, Sendikamız ge-
nel merkezini ziyaret ederek, 
Türkiye’de genel siyasi durum ve 
sendikal hareket hakkında bilgi 
aldılar. Bu görüşmelere,

• İran Bağımsız Metal ve Mekanik 
İşçileri Sendikası temsilcisi, ulus-
lararası alanda sendikal ilişkiler 
konusunda görüş alışverişinde 
bulunmak için Aydemir Güler ile 
birlikte sendikamızdaydı, yapılan 
görüşmeye,

• Kıbrıs Dev-İş eski Genel Başkanı 
ve CTP Merkez Yön. Krl. Üyesi Ali 
Gulle ve Eski Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sonay Adem, 
sendikamızdaydılar.  Yönetim 
kurulumuz ile yaptıkları görüş-
mede, Kıbrıs’ta güvencesiz ça-
lışmanın yaygınlaşması, esneklik 
ve taşeron uygulamaları ve bu 
sorunlarla mücadele yöntemleri konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaya,

• Lüksemburg’ta, 25/11/2014 de düzenlenen Industriall Avrupa Yürütme Kurulu Toplantısına,
• Kıbrıs KTAMS sendikasının kongresine,

2015 YILI 

• Seçim tarihi yaklaşırken, Vatan Partisi heyetinin sendikamızı 27/4/2015 tarihli ziyaretine,
• Sendikamızın Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerinde yapılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve ER-

GONOMİ başlığı ile 16/5/2015 tarihinde, Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan’ın sunumu çerçevesinde 
konukların katılımıyla gerçekleşen toplantıya,

• Sendikamızın üye olduğu Uluslararası İşkolu Federasyonumuz INDUSTRİ ALL Küresel Sendi-
kasının 19-20 Mayıs 2015 tarihlerinde Stokholm’de yapılan yönetim kurulu toplantısına,

• Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan  IGM Sendikasının 19-21 Ekim 2015 tarihleri arasın-
daki kongresine,

katıldık...
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İşçi Marşı

Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel
Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı
Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı
Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kasnak
Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
Sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola
Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla
Başaklar göverdi bak baş koydular bu yola
Şaltere uzanıyor tanrıya açılmış el
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Senlik benlik bitip de kuruldu muydu bizlik
Asgari ücret değil hür ve günlük güneşlik
Beklenen gün olacak aldığın son gündelik
Halk kalacak geride gidince bu zalım sel
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Tarihle yürüyenler tarihle adım adım
Safları sıklaştırın tarihle hızlanalım
Lakin hızlandık derken kolu dağıtma sakın
Başları bozuklar var şimdi bize tek engel
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Sen ki ferhat’sın işçi günün senin gelecek
Indir yumruğun indir del şu karanlığı del
Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek
Çiçek açsın aydınlık tekmil olunca tünel
Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Can Yücel
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRESİ

Toplu iş sözleşmesi, sendikal faaliyetin en temel ve en önemli aracıdır. Toplu iş sözleşmeleri ara-
cılığıyla işçiler, sermayenin kendi üzerlerindeki sömürüsü ve denetimini sınırlama ve geriletme 
imkanını elde ederler ve bu sayede kendi yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirebilirler. Bunun 
sonucunda ise işçilerin kendi örgütlülüklerine, kendi güçlerine olan inanç ve güvenleri artar.

Toplu iş sözleşmeleri her ne kadar kapsadıkları işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendirse de, sonuçları 
itibariyle, örgütsüz işyerlerinde çalışan işçiler de bu sonuçlardan etkilenirler. Dolayısıyla toplu iş 
sözleşmeleri sadece, sözleşme yapılan işyerini, ya da işyerlerini değil, bir bütün olarak işçi sınıfını 
ilgilendiren sonuçlar doğuran araçlardır.

Diğer taraftan, toplu iş sözleşmesi süreçleri, kendi dışındaki koşul ve gelişmelerden de doğrudan 
etkilenen bir özellik taşırlar. Diğer bir deyişle toplu sözleşme süreçleri “dış müdahaleye” açıktır. 
Ülke ve dünyadaki iktisadi, siyasal ve sosyal gelişmeler, toplu iş sözleşmelerini etki altına alan dış 
evreni oluştururlar. Ülkedeki işsizlik, asgari ücretin miktarı, yasalar, iktisadi koşullar gibi bir dizi 
etmen sözleşme masalarını bir biçimde etkiler. Kendi yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme mü-
cadelesi veren işçiler, toplu iş sözleşmelerinin bu özelliğini hiçbir zaman göz ardı etmemelidirler ve 
mücadelelerini bu faktörleri değiştirmek için de sürdürmelidirler.  

Çünkü toplu iş sözleşmelerinin bu özelliği farklı işyerlerinde, farklı meslekleri olan ve farklı işler 
yapan işçilerin yaşam ve çalışma koşullarının, göreli farklılıklarına rağmen, özünde ortak olduğunu 
göstermektedir. Bu koşulları iyileştirmenin ya da içinde bulunulan koşullardan kurtuluşun, ancak 
işçi sınıfının ortak mücadelesi ile sağlanabileceğini ortaya koymakta, her geçen gün bu basit ger-
çeği işçilere hatırlatmaktadır.

Aynı şekilde bu gerçek işçilere, sermaye egemenliğinin sadece toplu iş sözleşmeleri yoluyla sınır-
lanamayacağını da açık bir şekilde göstermektedir.

Toplu iş sözleşmelerinin dış evreni diye tanımladığımız unsurların başında ücretli emek ile sermaye 
arasındaki ilişkinin yapısal özelliği gelmektedir.

Yaşamını devam ettirmesi, çalışmasına bağlı kılınan ve ancak emek gücünü satarak yaşamını 
devam ettirebilen işçi sınıfının çalışmasına ise kapitalistler tarafından tek bir şartla izin verilir: kapi-
talistler için belirli bir süre bedava çalışmaya razı olma şartıyla. Bu karşılığı ödenmeyen çalışma ya 
da artı değer sömürüsü kapitalistin karının kaynağını, yani varoluş nedenini oluşturur. 
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Bu açıdan bakıldığında mülksüz emekçi kitleler, yaşamlarını devam ettirebilmek için daha çalışma-
ya başlamadan önce kapitalistler için belirli bir süre bedava çalışmaya hazır hale getirilmişlerdir 
ve bu onlar arasındaki acımasız rekabetin ve aynı zamanda sermaye egemenliğinin de temelini 
oluşturur. 

Bu rekabet aynı zamanda işçi sınıfının sefaletine de kaynaklık eder. İşçiler arasındaki rekabet 
onların daha iyi koşullarda ve daha yüksek ücretlerle değil daha kötü koşullarda ve daha ucuza 
çalışmalarıyla sonuçlanır. 

Sendikal örgütlülük ve toplu iş sözleşmeleri, işçiler arasındaki bu acımasız rekabeti sınırlayan ve 
dolayısıyla sermaye egemenliğini gerileten ve işçilerin sefalet koşullarını iyileştiren araçlardır. Bu 
nedenle de kapitalistlerin büyük direnişiyle karşılaşırlar.

Toplu iş sözleşmelerini etkileyen dış evrenin diğer unsuru siyasal rejimin yapısıdır. Bilindiği gibi 
içinde yaşadığımız siyasal rejim 12 Eylül askeri faşist darbesinin ürünüdür. Bu yasal düzenlemele-
rin özü, sendikalaşma hakkı ile toplu sözleşme ve grev haklarının kullanımının birbirinden koparıl-
masından başka bir şey değildir. Grev hakkının kullanımı ise sadece sendikalı işçilerle ve onlara da 
sadece toplu iş sözleşme sürecinin sonunda tanınmıştır. 

Aradan geçen 30 yıllık süreye rağmen, kapitalistlerin işçi sınıfı karşısındaki hâkimiyetini açık ifadesi 
olan siyasal rejimin değiştirilmesi konusunda yani, işçi sınıfının örgütlenme, toplu sözleşme, grev 
ve siyasal hakları konusunda somut ve ciddi hiçbir adım atılmamaktadır. 

Mülksüz emekçilerin çalışabilir yaştaki nüfusun ağırlığını oluşturmaları, bu emekçiler arasındaki 
rekabetin temelini oluşturduğu ve onları sınıf olarak sefalet koşullarına doğru ittiği kadar, kimi 
yeni yetme kapitalistlerin ucuz ve aşırı emek sömürüsü yoluyla kendilerine ilkel birikim olanakları 
yarattıkları bir güvencesiz işçi okyanusunun ortaya çıkmasına işaret etmektedir. 

Diğer taraftan bu yeni yetme, aç gözlü ilkel kapitalistlerin ancak kendilerine büyük tekellerin üre-
tim süreci içinde yer alma izni çıktığında ve bu iznin tek şartının işçilerin azgın ve vahşi sömürüsü 
konusunda büyük sermayenin elini rahatlatmak olduğu dikkate alındığında, içinde yaşadığımız 
siyasal rejimin ardındaki sınıfsal ittifak kendini görünür hale getirmektedir. 

Büyük sermaye kuruluşlarının üretim süreçlerini parçalara ayırarak dağıtması, kendi birikim ola-
naklarının bir kısmını daha küçük sermayedarlara açmasından başka anlama gelmemektedir. Re-
kabetin bu kadar kızıştığı bir dünyada, farklı büyüklüklerdeki kapitalistler arasındaki bu “kardeş-
liğin” nedeni işçi sınıfının sefalet koşullarını ağırlaştırmaktan başka bir şey değildir. Çalışmadığı 
sürece açlıktan ölmek seçeneği ile karşı karşıya kalan mülksüz emekçiler, sigortasız, güvencesiz, 
insanlık dışı koşullarda çalışmaya razı edilmektedirler. 

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kapitalist sınıfın iktisadi egemenliği siyasal rejimin işçi sınıfı 
karşıtı yapısı ile de bütünleşerek, bu egemenliğin sınırlanıp geriletilmesi mücadelesinin önünde en 
büyük engeli teşkil etmektedir. Bu egemenliğin bütününe karşı mücadele zorunluluğu, kendini her 
geçen gün işçi sınıfı ve sendikacılık hareketine dayatmaktadır. Bu zorunluluğun gereklerini yerine 
getirmeyenler, kısmi ve geçici başarılar elde edebilirler ama bunları kalıcı hale getirmeleri zordur.
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TOPLU SÖZLEŞME KURULLARI (GENELGE 2010/1)

2010 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulan ve işyeri komitelerinin temsili özelliklerinin artırıl-
masını, toplu sözleşme teklif hazırlıklarına ve mücadele sürecine üyelerin daha yüksek bir oranın 
dahil edilmesini amaçlayan “Toplu Sözleşme Kurullarının” oluşturulması genelgesi bu dönemde 
işletilmiştir.  

Bu yeni düzenleme ve işleyişle:

• Toplu sözleşme sürecinde yaşanılan, inançsızlık-güvensizlik gibi temel sorunların aşılması yo-
lunda önemli adımlar atılması

• Üyelerin yüzde 10’undan fazlasına, sendikamızın ilke, işleyiş ve politikalarını aktarma olana-
ğının yaratılması,

• Üyelerin sürece katılım konusundaki şüphe ve/veya gerekçeleri ortadan kaldırılması,
• Toplu sözleşme mücadele sürecinde sendika-üye bütünlüğü konusunda önemli bir ilerleme 

sağlanması,
• İşverenler karşısında, sürece katılan ve teklifi savunan üye sayısının artışıyla moral bir üstün-

lük elde edilmesi,
• Olası uyuşmazlık durumlarında, işçilerin birliğine zarar verebilecek eğilimlerin törpülenmesi

hedeflenmektedir.

TİS Kurulları, var olan işyeri komitelerine ilave olarak, toplu sözleşme sürecine girildiği andan itiba-
ren (yürürlük bitiş tarihinden 120 gün öncesi) 100 üyeye kadar olan işyerlerindeki her 10 üyeye 1; 
101 ile 500 üye arasındaki işyerlerinde her 20 üyeye 1; 500 ile 1000 üye arasındaki işyerlerindeki 
her 30 üyeye 1; 1000 üyeden fazla işyerlerinde her 40 üyeye 1 temsil düşecek biçimde oluşturulur. 

Toplu iş sözleşmesi sürecindeki bütün bilgilendirme, görüş oluşturma süreçleri esas olarak kurul 
aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

TİS kurulları toplu iş sözleşme imza tarihine kadar geçici olarak görevlidirler.

Kurullar düzenli görev yapar, genel merkez ve şubenin birlikte katılımıyla toplanırlar. 

Kurul üyelerin esas görevi üyelerin görüşlerinin kurul toplantısına aktarılması ve kurul tarafından 
alınan kararları en kararlı biçimde savunmaktır. 

Kurulların oluşumu öncesinde işyerinde kurulların işleyişi ve amacı ile ilgili üyelere bilgilendirme 
yapılacaktır. 

Kurul üyelerinin belirlenmesinde, bölüm, vardiya ve cinsiyet temelinde temsiliyet konularına azami 
özen gösterilmelidir.

Kurul üyelerinin isimleri belirlenmesinden sonra, isim listeleri toplu sözleşme dairesine gönderile-
cektir.
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Bu listeler her koşulda işverenin bilgisi dışında tutulacak ve kurul toplantıları işyeri dışında yapı-
lacaktır. 

Tüm kurul toplantılarında yoklama alınacak, kurul üyesi olmayanlar toplantıya alınmayacaktır. 

Kurul toplantılarına üst üste 2 kez geçerli mazereti olmadan katılmayanların üyelikleri otomatik 
olarak düşecek ve yerine yeni isim belirlenecektir. 

Kurul üyeleri arasından belirlenecek bir sekretarya ile toplantı kararları yazılı hale getirilerek iş-
yerinde ilan edilecek ve birer kopyası genel merkez, şube, temsilcilik bünyesinde oluşturulacak 
dosyalarda arşivlenecektir. 

Toplantıya katılan kurul üyelerinin temsil ettikleri üyelerin görüşlerini yazılı olarak getirmeleri ge-
leneği yerleştirilecektir.

Toplu sözleşme teklifleri, TİS kurullarının aktif katılımı ile uzun saatler süren toplantılar sonrasında 
hazırlanmıştır. Bu toplantılarda, toplu iş sözleşme politikamız komite üyeleri ile ayrıntılı biçimde 
tartışılmıştır. 

Toplantılarda verilen mesajlar şunlar olmuştur: 
•  Toplu iş sözleşme süreci esas olarak bir müzakere süreci değil, mücadele sürecidir. 
•  Bu mücadele, işçilerin aktif katılımı olmaksızın gerçekleştirilemez. İşçiler ise inanmadıkları 

talepler için mücadele etmezler. 
•  Sorun teknik açıdan bir teklif hazırlamak değil, sonuna kadar mücadele edilecek ve arkasında 

durulabilecek bir kararı ortaklaşa almaktır. 
•  Bu karar tüm komite üyeleri ve işyerindeki üyelerimiz inanmak ve arkasında durmak zorunda-

dır. 
•  İnanılmayan kararlar almak, işçilerin kendi birliklerine, sendikalarına olan güveni baştan yık-

mak demektir. 
•  Herkesin ortaklaştığı ve inanarak aldığı karar yine herkes tarafından yani hem müzakere 

heyeti hem de işyerindeki üyelerin sonuna kadar arkasında duracakları, gerçekleşmesi için 
mücadele edecekleri bir karar olacaktır.

•  Toplu sözleşme komitesinin belirlemiş olduğu karar çerçevesinde oluşturulan teklif, müzakere 
masası için değil, grev aşaması için alınmış bir karar olmalıdır. Grev gibi zorlu bir mücadeleyi 
dikkate almadan alınan kararların ayağı yere basmaz.

İşçilerin birbirlerine ve sendikalarına olan inancı pekiştirmek ve mücadele edilerek kazanabileceği 
umudunu yeniden yeşertmek olarak özetlenebilecek bu yaklaşımın, gerek iç örgütlenme süreçle-
rinde gerekse de sendikasız işyerlerinde olumlu etkiler yarattığı gözlenmektedir. İşçiler, alışkan-
lıklarını ve tavırlarını değiştirerek, toplu iş sözleşme sürecinin aktif öznelerinin kendileri olduğu-
nu anladıklarında, onlara süreç detaylı biçimde aktarıldığında, sendikalarıyla pazarlık yapmayıp 
onunla ortak mücadele kararı aldıklarında ve hepsinden önemlisi hazırlamış oldukları toplu iş 
sözleşmesi teklifinin gerçekleştirilebileceğine yürekten inandıklarında, sonuç alındığını yaşayarak 
görmektedirler.
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GRUP TİS’İN ÖNEMİ

MESS’le yapılan grup sözleşmeleri, sözleşme kapsamında işçinin çokluğu ve niteliği,  MESS’in iş-
veren örgütleri içindeki farklı durumu ve metal sektörün ekonomi içindeki lokomotif olma özelliği 
nedeniyle ayrı bir öneme sahip olmaktadır.

Metal işkolunda Çalışma Bakanlığına göre 1.468.064 işçi çalışıyor. Metalde sendikalı işçi sayısı ise 
231.305. Toplamda sendikalılaşma oranı yüzde 11,21’iken bu oran metal sektöründe yüzde 16’ya 
çıkıyor. 

Türkiye’de aşağı yukarı toplu sözleşmeden yararlanan toplam işçi sayısı 900 bin iken sadece bu 
grup sözleşmesinden 100 bin işçi yararlanıyor. Dolayısıyla bu sözleşmeden yararlanan işçiler hem 
oransal olarak hem sayısal olarak oldukça yüksek.

MESS ile sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri metal işkolundaki sendikasız işçiler için de örnek 
teşkil ediyor ve bu nedenle çok daha fazla sayıda işçiyi ilgilendiriyor. 

Grup sözleşmesinin bir başka önemi de, muhatap sermaye örgütünün niteliğinden kaynaklan-
maktadır. Türkiye Metal İşverenleri Sendikası’nın (MESS), sermaye örgütleri arasında özel bir yeri 
var. MESS, siyasal süreçlerde de rol alan önemli aktörlerden. İlk kurulan sermaye örgütü MESS’in 
yöneticileri bu ülkede cumhurbaşkanlığı bile yaptılar. MESS üyesi patronların sektör dışı yatırımları 
da var; ayrıca medyada da etkinler.

Grup sözleşmesinin önemi, sadece sektörün ekonomideki yerinden kaynaklanmıyor. Sermaye cep-
hesi, yakın dönemde artık bir anlamda gündemden çıkmış bir mücadele aracının yeniden ve etkili 
biçimde gündeme gelmesinden rahatsız. Özelikle özel sektörde yaygın olarak kullanılmayan grevin 
işçiler arasında yaygınlaşması korkusu var. 

Grup sözleşmeleri sadece metal sektörüyle ilgili sonuç doğurmuyor, başka sektörler için de emsal 
oluşturuyor. Dolayısıyla, grup TİS sözleşmesi tüm işçi sınıfı için önemli sonuçlar yaratıyor.

GRUP SÖZLEŞMESİ HAZIRLIK SÜREÇLERİ
Sendikamız Grup TİS görüşmelerin hazırlıklarına yaklaşık 6 ay önce başlıyor. Hazırlıklara erken 
başlanmasının nedeni, üyelerimizi sürece en iyi şekilde hazırlayabilmek, onların toplu sözleşme 
sürecine katılımını sağlamaktı. Hazırlıklar çerçevesinde sözleşme kapsamında yer alan işyerlerinin 
komiteleriyle yoğun toplantılar yapılarak, sendikamız üyelerinin sürece daha aktif katılımının sağ-
lanması ve duyarlı kılınması hedeflendi. 

Hazırlık kapsamında, gerek 2012-14 dönemi, gerekse de 2014-17 dönemi için önce içerisinde 
MESS’e bağlı işyerlerinin temsilcileri, şube yönetim kurulu üyeleri ve Genel Yönetim Kurulu üyele-
rinin bulunduğu Merkez TİS Komisyonu toplantıları yapıldı. Ardından, görüşme sürecine kadar ve 
görüşmelerde anlaşma sağlanamaması sonrasında MESS kapsamında bulunan işyerlerinde birçok 
toplantılar yapıldı. Bu toplantılara çok sayıda işçi katıldı ve dönemin koşullarını, grup toplu sözleş-
mesinin özellikleri tartışıldı ve toplu iş sözleşmesi teklifimizin ayrıntıları konuşuldu.  
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Teklif hazırlığı bu toplantılarda işçilerle birlikte yapıldı. Teklife son biçimini bu toplantılarda belirle-
nen talepleri göz önüne alarak Merkez TİS Komisyonu verdi. 

Bu süreçlerde, birçok defa Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ve Merkez TİS Ko-
misyonu toplantıları yapıldı, bu toplantılarda görüşmelerin genel çerçevesi belirlendi ve gelinen 
aşamalar değerlendirildi.
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2012-2014 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ

2010-2012 grup toplu iş sözleşmesi döneminde Birleşik Metal-İş sendikası ve üyeleri yürüttükleri 
mücadele ve 21 yıl sonra çıktıkları grevler ile MESS ve Türk Metal’in oluşturduğu işbirlikçi sendikal 
düzenin dayatmasını kabul etmeyerek önemli kazanım elde ettiler. 

Her şeyden önemlisi, sermayenin ve taşeronu örgütün işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzeni-
nin yıkılabileceği tüm metal işçilerine gösterildi.

2012-2014 grup toplu iş sözleşmesi hazırlıkları 4-11 Mart tarihleri arasında Gönen’de toplanan 
MESS Üyesi işyerleri baştemsilciler toplantıları ile başladı. Grup toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin 
çalışma programını oluşturan sendikamızın baştemsilcileri toplantı sonrası aşağıdaki sonuç bildir-
gesini yayınlayarak tüm metal işçilerini Birleşik Metal İş sendikasının çatısı altında birleşmeye ve 
işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzenini yıkmaya davet ettiler.

Baştemsilcilerin çağrısı şöyle:

MESS ÜYESİ İŞYERLERİ BAŞTEMSİLCİLER TOPLANTISI  
SONUÇ BİLDİRGESİ 
(4-11 MART 2012)

Birleşik Metal İş sendikasının MESS’e üye işyerlerinin mevcut ve bir önceki dönem baştemsilcileri ve 
şube  sekreterleri olarak Toplu İş Sözleşme Dairesinin çağrısı üzerine 4-11 Mart 2012 tarihleri arasında 
Gönen Kemal Türkler Tesislerinde bir araya geldik, aşağıdaki konularda görüş birliğine vardık. Bu gö-
rüşlerimizin kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Toplanma amacımız 2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşme sürecinin ilk adımlarını atmak, önümüz-
deki sürece örgütümüzün daha bütünlüklü ve etkili bir mücadele izlemesi için görüş ve önerilerimizi 
ortaklaştırmaktır.

2010-2012 dönemi metal işkolunda tarihi bir süreç yaşanmış, işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme 
düzeninin yıkılabileceği gösterilmiştir. Birleşik Metal İş sendikasında birleşen metal işçileri, sermaye ve 
taşeron örgütün dayatmalarını reddederek giriştikleri varlık-yokluk mücadelesini başarıyla sonlandır-
mışlar ve kendilerine dayatılanı reddederek iki katı bir sözleşmeye imza atmışlardır.

Kazanılan başarı bir yandan beklentilerin artışına neden olurken diğer taraftan karşıt hazırlıkların yo-
ğunlaştığı gözlenmektedir. Bu nedenle Birleşik Metal İş sendikası olarak yeni dönemde çok daha hazır-
lıklı, örgütlü ve mücadeleci olmamız zorunludur.

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci geçtiğimiz dönem olduğu gibi toplu iş sözleşme kurulları üze-
rinde yürütülmelidir. TİS kurullarımızın oluşumunda temsiliyet güçlendirilmelidir. TİS kurulları oluşumu 
öncesinde, gerek 2010 döneminin üyelere hatırlatılması gerekse önümüzdeki sürecin temel özellikleri 
hakkında bilgilendirilme yapılması için fabrika toplantıları gerçekleştirilmelidir. TİS kurulları bu toplan-
tılarının ardından oluşturulmalıdır. Bu aşamanın sonucunda tüm bölgelerde yapılacak ve tüm metal 
işçilerinin davetli olduğu salon toplantıları ile toplu iş sözleşme süreci başlamalıdır.
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Grup toplu iş sözleşmesi sürecinin danışma organı olan Merkez TİS toplantıları işyeri TİS kurullarının 
görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir kurul olarak işletilmeli, bu kurulla yapılan toplantılar sonucun-
da genel yönetim kurulu tarafından alınan kararların bağlayıcılığı unutulmamalıdır.

Toplu sözleşme sürecinin en önemli unsurlarından bir tanesi eylem ve etkinliklerdir. Eylem ve etkinlik-
lerde bütünlüklü davranış ilk önce uyulması gereken noktadır. Bütünlüklü davranışa ek olarak, eylem 
ve etkinliklerin etkisi (gücü), toplumsallığı (katılım, destek ve ilgi uyandırması), yaratıcılık ve sıklık gibi 
ölçütler eylem kararlarının alınması ve değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır.

2010-2012 döneminde verilen mücadelelerden çıkarılması gereken bir diğer ders ise bilgi akışının hızlı 
ve doğru olmasının güvenceye alınması, bilgi kirliliğine izin verilmemesidir.  İç iletişimin güçlendirilmesi 
ve hızlı hale getirilmesi için gerekli teknik adımlar bir an önce atılmalıdır. İç haberleşmede güvenlik bir 
başka dikkat edilmesi gereken noktadır.

Geçtiğimiz dönem toplu sözleşme sürecini baskılandıran kuralsız ve güvencesiz çalışmayı temel çalışma 
biçimi haline getirmeyi amaçlayan Ulusal İstihdam Stratejisi bu dönem de metal işçilerinin mücadele 
konularının başında gelecektir. Geçici işçiliğin yaygınlaştırılması ve kıdem tazminatı hakkının kaldırılma-
sını hedefleyen bu saldırıya karşı bütün gücümüzle direnmek temel görevdir.

Sendikal mevzuatta yapılması önerilen değişiklikler, işçilerin mücadelesi önündeki engelleri kaldırma-
makta, kimi yeni engeller getirmektedir. MESS ve taşeron örgüt Türk Metal 30 yıldır büyük bir özenle 
korudukları sendikal mevzuatın değişmemesi için ellerinden geleni yapmaya devam etmektedirler. Me-
tal işçilerinin grup sözleşme sürecindeki kazanımlarının özgür ve demokratik bir sendikalar yasasından 
geçtiği bilinmelidir.

Bir kez daha duyuruyor ve çağırıyoruz:

2010 döneminde verilen mücadele ile tüm metal işçilerinin sermaye ve taşeron örgütün işbirlikçi dü-
zenlerinden kurtulmalarının yolu açılmıştır. Metal işçilerinin bu işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme 
düzenini yıkmak için Birleşik Metal İş sendikası çatısında birleşme zamanı gelmiştir.
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2012-14 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİMİZ

Öncelikle aynı işi yapan işçiler arasında kıdem farkıyla açıklanamayacak bir ücret uçurumu oluş-
muş durumdadır. İş gruplandırma sisteminin uygulandığı işyerlerinde bile aynı işi yapanlar aynı 
ücreti almamaktadırlar. Bu durum özellikle 2002 yılı öncesi ve sonrasında işe girenler arasında 
büyük bir ücret uçurumu oluşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ücret zamları öncesinde işe giriş 
tarihine göre ücret iyileştirmelerinin yapılması bir zorunluluk halini almıştır.

Teklifimiz bu sorunu süreç içinde çözebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Nihai amacımız işyerlerinde 
aynı işi yapan işçilerin aynı ücretleri almasıdır. Bu çerçevede, birinci altı ay ücret zammının uygu-
lanmasından önce 6 kademeli bir ücret tamamlaması talep ediyoruz. Ücret tamamlaması (iblağ) 
talebimizi aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Bu tamamlama işleminin yapılmasından sonra ise tüm işçilere birinci altı ay için yüzde 8 artı 35 
kuruş ücret zammı istiyoruz.

Bu ücret tamamlama ve zam işlemlerinin işyeri ortalama ücretlerine oransal etkisi birinci altı ay 
için yüzde 19’dur. Miktar olarak ise ortalama olarak net 210 TL.’dir.

Teklifimizi detaylandıracak olur isek: 

Şu anda işyerlerinde en düşük ücret ikramiye dahil net 940 TL’dir. Bizim teklifimiz işyerlerinde en 
düşük ücretin ikramiye dahil 1200 TL’ye çıkarılmasıdır. Bu demektir ki en düşük ücret alan işçilerin 
gelirlerine net 260 TL’lik bir artış talep etmiş oluyoruz.

Bir başka örnek daha verecek olursak: Saat ücreti 5,50 TL olan bir işçinin ikramiye dahil aylık net 
geliri 1.181 TL’dir. Ücret tamamlama işlemi ile bu işçinin saat ücreti önce 6,10 TL’ye yükselecek 
daha sonra yüzde 8 artı 35 kuruşluk birinci altı zammı ile birlikte saat ücreti 6,94 TL’ye gelecektir. 
Bu işçinin tamamlama ve zam işlemlerinden sonra aylık net geliri 1.491 TL’ye yükselecek dolayı-
sıyla net gelir artışı 310 TL olacaktır.

Bu yöntem ile işyerlerindeki ücret uçurumu bir parça da olsa azaltılmış olacak özellikle de 2002 
öncesi girişliler ile 2002 sonrası girenler arasındaki fark azaltılmış olacaktır.

Ancak bu sorunun tümüyle çözülmesi anlamına gelmeyecektir. Toplu sözleşme teklifimizde soru-
nun zaman içinde azaltılarak çözülmesi için bağlantılı öneriler getirilmiştir. 
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Bu önerilerden birincisi işe giriş ücretidir. Ücret tamamlama ve ücret zammı işlemlerinin yapılma-
sından sonra işyerindeki en düşük saat ücreti 5,58 TL olarak düzenlenmelidir. Yürürlükteki sistem 
işe giriş ücretlerinin asgari ücrete yakınlaşması sonucunu doğurmaktadır. 

İşe giriş ücretlerinin en düşük işyeri ücretine eşitlenmesi teklifine ek olarak zaman içinde enflas-
yona endeksli zam sisteminin yol açacağı ücret uçurumlarını ortadan kaldırmak amacıyla toplu 
sözleşme teklifimizde ücret zamlarında enflasyona endeksli sisteme son verilmiştir. 

Bu çerçevede teklifimiz, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık zam dönemlerinde yüzde 5 oranında 
ücret zammı yapılması, aynı dönemlerin enflasyon oranlarının yüzde 5 oranının üzerinde çıkması 
halinde ise aradaki farkın 1,5 mislinin yüzde 5’e eklenmesi ile bulunacak oran kadar ücret zammı 
yapılmasıdır. Örneklemek gerekirse Mart 2013-Eylül 2013 döneminde enflasyon yüzde 7 çıkarsa 
aradaki fark 2 olduğu için ücret zammının yüzde 8 olarak uygulanacaktır. (2*1.5= 3. 3+5=8)

Enflasyon oranlarının maniple edildiği ve hiçbir şekilde işçilerin satın alma gücündeki erimeyi gös-
termediği bir ülkede bu formülün bir nebze de olsa reel ücretleri koruyacağına inanıyoruz.

Ülkemizdeki vergi sisteminin adil olmadığı ortadadır. Bir taraftan dolaylı vergilerin oranı çok yük-
sektir diğer taraftan gelirden alınan vergiler tüm vergi yükü işçilere yıkılmıştır. Üstelik gelirden 
alınan vergilerde işçi ve diğer bordrolu çalışanlara bir başka haksızlık daha yapılmaktadır. 

Gelir vergisinin gelire göre artan oranlı bir vergi olması ilkesi doğrudur. Ama bu ilke uygulanma-
maktadır. Örneğin bir işçinin aylık geliri hiç artmadığı halde yıl içinde vergi yükü değişebilmektedir. 
Bu sorun yasal süreçlerde çözülmek ve daha adil bir vergi sisteminin oluşması gerekmektedir.

Ancak TBMM bu sorunu ele alıncaya kadar da beklemek zorunda değiliz. Bu nedenle bu dönem 
teklifimizde işçinin yıl içinde artan vergi yükünün işverenler tarafından karşılanması biçiminde bir 
düzenlemeye yer veriyoruz. Bu düzenleme kabul edildiğine işçilerin aylık kazançları hiçbir şekilde 
vergi dilimlerindeki artışlar nedeniyle eksiye gitmeyecektir. 

Bu dönem grup toplu iş sözleşmesinde önerdiğimiz sistem değişikliklerinden bir tanesi de yan ve 
sosyal ödeme sistemine ilişkindir. Bilindiği gibi tüm işçilere yapılan bayram, izin, yakacak ve ayak-
kabı ödemeleri gibi sosyal ödemelere ek olarak evlenme, doğum, ölüm, öğrenim vb. gibi sosyal 
ödemeler toplu sözleşmelerde yer almaktadır.

Bizim önerimiz, tüm sosyal ödemelerin asgari ücrete endekslenmesidir. Bu sayede bu ödemelerin 
zaman içinde erimesinin önüne geçilmiş olacaktır.
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Diğer sosyal ödemeler ilişkin teklifimiz de şu şekildedir:

 
 

 
 

 
 

Grup toplu iş sözleşmesi teklifimizde parasal konulara ek olarak kimi idari düzenlemeler de yer 
almaktadır. Bunlar arasında öncelik elbette ki gerek sermayenin gerek siyasal iktidarın çalışma 
düzenini esnekleştirmeye yönelik girişimlerine karşı toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla alınabilecek 
önlemler vardır. 

Toplu iş sözleşmeler işçilerin sermaye karşısında çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirme araçları 
ise bu koşulları kötüleştiren her türlü girişime karşı toplu sözleşmeler aracılığıyla karşı koymak da 
bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Özellikle kıdem tazminatı konusunda yasaya atıf yapan maddede yapılacak düzenleme çok önem-
lidir. Biz maddenin var olan hakları güvence altına alan biçimde yeniden yazılmasını öneriyoruz. 
Genel kurul kararıyla kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyenlere de aynı teklifi MESS’e vermeleri 
çağrısı yapıyoruz. Gerçi genel kurul kararına rağmen daha sonra yaptıkları açıklamalarla “fona 
karşı çıkarsak işçiler bizi döver” diyerek fon tasarısını destekleyerek ilkesizlerine bir yenisi ekle-
mişlerdir.

Metal işçileri fon düzenlemesini dışlayan bir düzenlemeyi toplu sözleşme metnine koyarlarsa 
TBMM’den fon yasasının geçmesi iyice zorlaşacaktır.

Türkiye işçileri dünya yüzeyinde en uzun süreli çalışan işçiler arasındadırlar. Üstelik bu uzun süreli 
çalışmalar sabit sermaye yatırımlarında (teknoloji alanında) yaşanan ilerlemeye rağmen devam 
etmektedir. 

Türkiye’de işçilerin çalışma sürelerinin uzunluğu resmi ağızlar tarafından da teyit edilmektedir. 

Üstelik sadece haftalık çalışma süresi değil, ömür boyu çalışma süresi de (emeklilik yaşı) nedeniyle 
uzundur. 
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Buna ek olarak yıllık izin sürelerin kısalığı, çalışma süresinden sayılan ara dinlenmelerin yasal gü-
venceye sahip olmaması, ücretli ölüm, evlenme, doğum ve mazeret izin sürelerinin kısalığı da fiili 
çalışma süresini uzatan etkiler yapmaktadır. 

Bu çerçevede, haftalık çalışma sürelerinden başlanarak çalışma süreleri radikal biçimde ve hiçbir 
ücret indirimine gidilmeksizin kısaltılmalıdır. Teklifimiz haftada 5 gün günde 7,5 saatten 37,5 saat 
çalışılması, Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olması ve ödemelerin 45 saat üzerinden 
yapılmasıdır.

Yıllık izin süreleri artırılmalı, ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmalı, tüm mazeret izinlerinin 
süresi uzatılmalıdır. Yıllık izin süreleri teklifimiz aşağıdaki gibidir:

a) Hizmet süresi 1 yıldan başlayarak 5 yıla kadar olanlara yılda 22 gün, 
b) Hizmet süresi 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanlara yılda 24 gün, 
c) Hizmet süresi 10 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara yılda 26 gün, 
d) Hizmet süresi 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 28 gün.

Grup Toplu İş Sözleşme Teklifimizi Bölgelerde Açıkladık

2012-2014 dönemi için yüzbinlerce metal işçisini yakından ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi 
ile ilgili hazırlıklarını sonuçlandıran sendikamız MESS’e verilmek üzere hazırlanan toplu iş sözleme 
teklifinin detayları gerçekleştirilecek bölgesel toplantılarda kamuoyu ile paylaşma kararı aldı. 

Bu karar çerçevesinde ilk bölgesel açıklama 6 Kasım tarihinde Gebze şube binasında gerçekleş-
tirildi. Toplu sözleşme teklifimizle ilgili ilk açıklamayı Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu yaptı.

Uyuşmazlık Tutuldu

2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmelerinde 8  Mart 2013 tarihinde anlaşma sağlanamamış 
ve uyuşmazlıklar tutulmuştur. Birleşik Metal-İş ile MESS arasında toplam 63 madde de uyuşmazlık 
tutuldu. MESS, metal işçilerinin yoksullaşması ile dalga geçer gibi verdikleri teklifle işçileri enflas-
yona ezdirmediklerini iddia etti.

Resmi enflasyon hesaplamalarının işçileri yoksullaştırmak amacıyla düzenlendiğini apaçık ortada 
iken enflasyon oranını ücret zammına temel almak işçilerin yoksulluğu ile alay etmekten başka bir 
anlam taşımayacağı açıktır.

İşçilerin hükümetin açıkladığı resmi enflasyon işçilerin enflasyonunun hiçbir şekilde yansıtmadığı 
ve bu değişmedikçe işçiler yoksullaşmaya devam edecekleri için uyuşmazlık tutuldu.

İşveren örgütünün teklifi metal işkolundaki düşük ücret sorununu çözmekten çok uzak olduğu için 
reddedildi. Bugün metal işkolunda çalışan işçilerin çok büyük çoğunluğu 2002 sonrasında işe giren 
işçilerden oluşuyor. 
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İşçileri enflasyona ezdirmediği iddiasıyla işçilerle dalga geçen işveren örgütü, 8 Mart günü verdiği 
teklifle ikramiyelerimize göz koymuştur. İkramiyelerin fiili çalışmaya göre ödenmesi teklifi ile kaza-
nılmış haklarımıza göz dikilmiştir.

Buna ek olarak her dönem esnek çalışma uygulamalarını sözleşmeye sokmaya çalışan MESS bu 
dönem işi aşırıya vardırmıştır. MESS, işyerlerinde, işkolunda ve ülke genelinde yaşanan her türlü 
olumsuzluk ve krizin işçilerin sırtına yıkılmasını önermektedir.

Eylemlere Başlıyoruz
Metal işçilerinin ekonomik ve sosyal durumu, her geçen gün sürekli olarak kötüleşiyor. Çalışma 
koşulları giderek ağırlaşmasına karşın metal işçileri, düşük ücret, ücret eşitsizliği, esnek çalışma, 
yoğun sömürü gibi sorunlar yaşıyor. 

Aynı işi yapan işçiler arasındaki farklı ücret uygulamalarını sonlandırmak amacıyla düşük ücretli 
işçilerin ücretlerin tamamlanması, adaletsiz vergilendirme nedeniyle yılın ikinci yarısından itibaren 
işçilerin yaşadığı ücret kayıplarının işveren tarafından karşılanması için, dünya standartlarını üze-
rinde ki haftalık 45 saatlik çalışma süresinin ücretler aynı kalmak kaydıyla 37.5 saate düşürülmesi 
için mücadele veriyorlar.

Sendikamız, MESS Grup TİS sözleşmelerinde uyuşmazlık tutulması üzerine eylem ve etkinlik süre-
cini başlattı. Sendikamız Başkanlar Kurulu’nun yapmış olduğu toplantı sonrası bir dizi eylem kararı 
alındı.

•  Tüm metal işçilerini ortak mücadeleye çağıran, 100 bin üzerinde bildiri sanayi bölgelerinde 
dağıtıldı. 

•  İşyerlerinde Cuma günü mesai giriş ve çıkışlarında yapılan yürüyüşler devam edecek.
•  12 Nisan tarihinde tüm işyerlerinde işçiler, taleplerimizi içeren kokartlar takılacak.
•  12 Nisan 2013 tarihinde; İZMİR’de yürüyüş ve basın açıklaması,
•  15 Nisan tarihinden sonra işyerlerinde mesaiye kalmama eylemi başlatılacaktır.
•  15 Nisan 2013 tarihinde; ESKİŞEHİR’de yürüyüş ve basın açıklaması,
•  17 Nisan 2013 tarihinde; BİLECİK yürüyüş ve basın açıklaması,
•  18 Nisan 2013 tarihinde; İSTANBUL KARTAL’da yürüyüş ve basın açıklaması,
•  19 Nisan 2013 tarihinde; GEBZE’de yürüyüş ve basın açıklaması,
•  21 Nisan 2013 tarihinde, İZMİR’de salon toplantısı,
•  22 Nisan 2013 tarihinde; BURSA-MUDANYA yürüyüş ve basın açıklaması,
•  25 Nisan 2013 tarihinde; ÇORLU yürüyüş ve basın açıklaması,
•  1 Mayıs 2013 tarihinde; başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere ve bölgesel mitinglere 

metal işçilerinin talep ve coşkuları taşınacak,
•  5 Mayıs 2013 tarihinde; MERSİN salon toplantısı, 
•  6 Mayıs 2013 tarihinde; KOCAELİ yürüyüş ve basın açıklaması
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Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. 
Kurumlar arasındaki ilişkilerde nezaketsiz ve dayatmacı tavır ve davranışlar geçmiş ve gelecek tüm 
ilişkileri olumsuz etkileyecektir.
Sendikamız bu çerçevede, MESS’le yürütülen tüm toplu sözleşme görüşmelerini ve kurumsal diğer 
ilişkileri asgari düzeye indirme kararı almıştır. Tarafımızdan herhangi bir görüşme talebinde bulunul-
mayacaktır.

İşyerini Terketmeme Eylemi 

Metal İşverenleri Sendikası MESS’in daveti üzerine Sendikamız müzakere heyeti ile MESS arasın-
da; 27 Mayıs 2013 günü İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirildi. 

Görüşme devam ederken, Metal işçileri taleplerini haykırmak ve MESS dayatmalarını protesto 
etmek amacıyla; 27 Mayıs 2013 tarihinde Sendikamız Birleşik Metal-İş üyeleri örgütlü olduğumuz 
tüm işyerlerinde iş çıkışında, 1 saatlik işyerini terketmeme eylemi yaptı.

Birleşik Metal-İş Üyeleri İş Bırakıyor!

Sendikamız üyeleri MESS’in dayatmalarına karşı 30.05.2013 tarihinde saat 14.30’dan sonra iş 
bırakma eylemleri yaptılar. 
Ayrıca, MESS’le yürütülen tüm ilişkileri asgari düzeye indirme kararı alındı. Eylem çağrısında:

Grup Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi sendikamız ile MESS arasında 11 Haziran 2013) günü 
yapılan görüşmelerin ardından imzalandı. 
İmzalanan sözleşme ile kimi idari maddelerde 30 yıldır yapılmayan değişiklikler yapıldı. Ücret zam-
larından önce sendikamızın başından itibaren toplu sözleşmenin en önemli gündemi olarak ilan 
ederek tüm tarafların kabul etmesini sağladığı iblağ ve iyileştirme uygulaması da toplu sözleşmeye 
girdi. Buna göre 4,64′ün altında ücret alanların ücretleri 4,64′e tamamlandıktan sonra 6,31 TL’ye 
kadar olan ücretlere 6,31′i geçmemek şartıyla 0,20 TL iyileştirme yapıldıktan sonra her iki altı ay 
için yüzde 7’er oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Son iki altı ay için zam oran-
ları ise ilgili dönem enflasyon oranı kadar oldu.
Sosyal hakların büyük kısmında ise birinci yıl yüzde 15 oranında ikinci yıl ise enflasyon artı 2 puan 
zam alındı. Ayakkabı parası yüzde 20 Çocuk parası yüzde 22 ve yolluklar yüzde 24 oranında artırıldı.
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2012-14 GRUP TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDE GERÇEKLER

2012 yılı Türkiye’de toplu sözleşmelerin bir bütün olarak askıya alındığı yıl olarak tarihe geçmiştir. 
Hükümet, yeni yasa çıkarma gerekçesi ile sendikaların yetki başvurularına yanıt vermemiş, yetkiler 
Kasım ayında yasanın çıkmasının ardından gelmiştir.

Sözleşme yetkilerinin gecikme ihtimaline karşı sendikamız Birleşik Metal İş tüm işyerlerinde oluş-
turduğu toplu sözleşme kurulları aracılığıyla toplu sözleşme sürecine hazırlanmış, taslağını hazır-
lamıştır. 

6 Kasım tarihinde henüz yasa çıkmadan taslağını kamuoyu ile paylaşmış ve 4 bölgede yaptığı 
açıklamaların ardından MESS’e vermiştir. 

İşbirlikçi Türk Metal panik içinde, taslağımızdan kopya çekerek 9 Kasım’da sözleşme taslağını 
açıklamış ve neye uğradığını şaşırmıştır. Arçelik işçileri kilometrelerce yolu yürürken Türk Metal’i is-
tifaya çağırmışlar, ardından Renault işçileri bir vardiya süresince fabrikada üretimi durdurmuşlardır.

Tepkiler sadece bu iki işyeriyle sınırlı kalmamış, çok sayıda işyerinde, sosyal paylaşım ortamlarında 
Türk Metal üyeleri taslağın değiştirilmesi için tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkiler işbirlikçiler 
için tam bir şok olmuş, o andan itibaren metal işçilerini tepkilerini nasıl ortadan kaldırırız, yönlen-
diririz derdine düşmüşlerdir.

Birleşik Metal’in teklifini, Türk Metal’i dikkate almadan açıklamasının yarattığı panikle açıkladıkları 
taslak Birleşik Metal’in taslağının kötü bir kopyasıdır. Birleşik Metal’in tüm işyerlerinde üyeleri ile 
yaptığı birkaç tur toplantı, bilimsel ücret ve sektör araştırmaları ile hazırladığı taslakta “ücret ta-
mamlama” yöntemini eksik kopya ettikleri için metal işçilerinin büyük bir bölümünü taleplerinin 
dışında bırakmışlardır. 

Metal işçileri sarı sendikaya güvenmedikleri için, taslağın arkasında durmayacağını, kendisini sata-
cağını iyi bildikleri için işi başından sıkı tutarak sert tepkiler vermişlerdir.

İşbirlikçi sarı sendika bütün bu sıkışmışlıkları aşmak için başta işçilerin ekmeğine kan doğramak 
olmak üzere bildik yöntemlerinin uygulamaktan çekinmemektedir. Renault’da üretimi durduran 
işçileri işverene ispiyonlayarak kapı dışarı ettirmiştir. Yine kendisine yönelik tepkilerin başını çeken 
işyerlerinden olan Arçelik’te işçi kıyımına girişmiştir.

Ardından Tofaş’ta, Beko’da, Martur’da ve çok sayıda işyerlerinde kıyımı sürdürmüşlerdir. Bir yandan 
kendilerine muhalefeti bastırmaya çalışmakta, diğer taraftan sektör düzeyinde hiçbir göstergesi ol-
mayan ekonomik krizle işçilerin mücadelesini sindirerek sermayeye uşaklığını devam ettirmektedir.
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2014-16 DÖNEMİ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİMİZ

Nisan ayından itibaren 41 işyerinde üyelerimizin yüzde 15′inden fazlasının katılımıyla oluşturulan 
İşyeri TİS kurullarıyla ve Merkez Toplu Sözleşme Kurulumuzla toplantılar yapılmıştır. 

18-20 Nisan tarihleri arasında Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesislerinde yapılan toplantıda, toplu 
sözleşme hazırlıklarının ilk adımı olarak işyeri TİS kurulları ile toplantılar yapılması, bu toplantılarda 
süreç hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, ikinci adımda ise işyeri temsilcileri ve TİS kurullarının 
içinden oluşacak yürütmeler ile toplu sözleşme taslağına yönelik görüş ve önerilerin değerlendir-
mesi kararları alındı.

Bu kararlar çerçevesinde, önce mayıs ayında TİS kurulları ve daha sonra yürütmeleri ile toplantılar 
yapıldı. Ayrıca 18 Haziran’da Merkez Toplu Sözleşme Kurulumuz toplandı.

Bu toplantıların ardından Başkanlar Kurulumuzun görüş ve önerileriyle toplu sözleşme teklifimiz 
hazırlandı.

Toplu Sözleşme Teklifimiz

Toplu sözleşme teklifimiz, 13 Ağustos 2014 tarihinde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu tarafın-
dan Gebze’de yapılan basın toplantısı ile açıklandı.

Metal işkolu, düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, yüksek iş kazası oranları, aşırı karlar ve çok 
yüksek verimlilik oranları olan bir işkoludur.

Gelişkin teknolojisi ve az sayıda işçi ile daha çok üretim yapma hırsı, metal işçilerine fabrika ile ev 
arasında mekik dokutmakta, onları her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin dışına itmekte, toplumsal 
eşitsizliği büyütmeye hizmet etmektedir.

Metal işkolunda yüksek ücretli işçi yoktur. Metal işkolunda yüksek olan ücretler değil karlardır. 
Metal işkolunda aynı işi yapmasına rağmen birbirinden farklı ücret alan işçiler vardır. İşçilerin satın 
alma güçlerinin korunması sendikamızın temel hedeflerindendir.

Sendikamızın teklifi, metal işkolunda düşük ücret uzun çalışma süreleri gibi sorunlar kadar aynı işi 
yapan işçiler arasında kıdem farkı ile açıklanamayacak düzeyde ücret farklılığı oluşması nedeniyle 
istenilen zam miktarı kadar zam yönteminin de önemli bir mücadele başlığı oluşturuyor.

Buna göre Sendikamız Birleşik Metal-İş, birinci altı ay için ücret zammının yapılmasından önce 
ücretlere tamamlama ve iyileştirme istiyor. 

Sendikamızın birinci altı ay için zam talebi şöyle: Saat ücreti 5,58 TL’nin altında olanların ücretleri 
5,58 TL’ye tamamlandıktan sonra, 8,97 TL’yi geçmemek üzere 40 kuruş iyileştirme yapılır. Bu ta-
mamlama ve iyileştirme işleminden sonra tüm işçilere yüzde 5 artı 105 kuruş zam yapılır.
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Teklifin parasal karşılığı ise şöyle: 

•  Aylık net ücreti 898 TL olan bir metal işçisinin alacağı toplam net zam -ikramiye hariç- 282 lira 
olacaktır. 

•  Net 1374 lira civarında ücreti olan bir metal işçisi ise net 305 lira ücret artışı elde edecektir.
•  Net 2 bin lira net ücret alan bir işçi yaklaşık 270 lira net ücret artışı alacaktır. 

Sendikamız bu sayede işyerlerinde işçiler arasında oluşan ücret makasını kapatmayı amaçlıyor.

Diğer altı aylar için sendikanın teklifi enflasyon artı 2 puanlık artışlar. İkinci ve dördüncü altı ay-
larda bu zamların yüzdeli olarak uygulanması, üçüncü altı ayda ise enflasyon artı 2 puanlık oranın 
10,52 katsayısı ile çarpıldıktan sonra maktu zam yapılması.

Ayrıca; sosyal ödemelerin (bayram, izin, yakacak vb.) asgari ücretle kıyaslandığında ciddi bir erime 
ile karşı karşıya olduğundan hareketle var olan tüm sosyal ödemelerin yüzde 30 oranında artırıl-
dıktan sonra asgari ücret gün sayısıyla ifade edilerek erimenin önüne geçilmesini öneriyor.

Sendikamızın bir diğer önemli teklifi ise, haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten 37,5 saate düşürül-
me, dinlenme molalarının çalışma süresinden sayılması ve yıllık izin sürelerinin uzatılması başlıkları 
altında çalışma sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili.

Yine gelir vergisi sistemi nedeniyle ücretler yıl içinde eridiği tespitinden hareket eden sendikamız, 
vergi dilim artışlarının işverenler tarafından karşılanması, yıl içinde işçilerin ücretlerinde vergi dilim 
artışı nedeniyle eksilme olmamasını talep ediyor.



163

Değerli basın mensupları,
Sevgili metal işçileri,
2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler aşamasına gelindi.
Sendikamız önümüzdeki hafta toplu sözleşme taslağını Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’e vere-
cektir.
Bugün sizlerle taslağımızın detaylarını, metal işçilerinin yüz yüze kaldıkları sorunları ve bu sorunların 
çözümü için ortak taleplerini paylaşacağız.
Emeğe olan saygının her geçen gün gerilediği, emeğin korunması konusunda en geri haklara sahip 
ülkelerden biriyiz. Ne yazık ki gerçek böyle!
İnsan onuruna yakışan çalışma ve yaşama koşullarına ulaşabilmek, en basit bir hakkı elde edebilmek 
için ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyoruz.
İşten atılmalar, iş cinayetleri, sendikasız ve toplu sözleşmesiz çalışma koşulları, sermayenin mutlak 
egemenliği ve sömürüsü altına yaşamak ve çalışmak zorunda bırakılarak her geçen gün maddi ve 
manevi olarak çürütülmek.
Bütün değerlerin yaratıcısı olduğu halde, açlık ve yoksulluk sınırlarında yaşamaya mahkum edilen ve 
bu ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturan işçiler ve emekçiler bu durumu hak etmiyorlar.
Bütün bu koşulları değiştirmek için mücadele eden, direnen, hak arayan bir avuç sendikalı işçi.
Onların karşısında ise anti-demokratik yasalar, işten çıkarmalar, grev ertelemeler, devlet ve sermayenin 
denetimindeki sahte sendikalar.
Karanlığın en koyu olduğu an güneşin doğuşunun yaklaştığı andır.
Bütün bu olumsuzluklar, sınıfına inanan, kendisinin işçilerin hak ve özgürlük mücadelesine adamış 
gerçek sendikaları ve sendikacıları yolundan çevirmedi ve çeviremeyecek.
Değerli basın mensupları,
Grup toplu iş sözleşme süreci sadece yüzbinlerce sendikalı işçiyi ilgilendirmiyor.
Grup toplu iş sözleşmesi, sadece metal işçilerinin değil, diğer işkollarında çalışanların da hak ve özgür-
lüklerinin genişleyip, daralması noktasında büyük rol oynuyor.
Metal işçilerinin hak kaybı tüm çalışanların hak kaybı olmuştur. Metal işçilerinin hak kazanımı tüm 
işçilere hak kazanımı olmuştur.
Bu nedenle, sermayedar sınıf ve örgütü MESS, metal işkolundaki sendikal süreçleri mutlak bir denetim 
altında tutmaya özel önem veriyor.
12 Eylül darbesinin yardımıyla oluşturdukları işbirlikçi sendikal düzeni büyük bir kıskançlıkla korumaya 
çalışıyorlar.
Ne var ki, 2010 yılında sendikamız Birleşik Metal İş’in büyük bir cesaret ve kararlılıkla verdiği mücadele 
sonucunda bu sendikal düzen ciddi biçimde sarsıntı geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun basın açıklaması 
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2010 grevleri hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar metal işçilerine, kendilerine dayatılanı kabul et-
mek zorunda olmadıklarını, kendilerine ezberletileni tekrarlamak zorunda olmadıklarını açık bir biçimde 
gösterdi.
Sendikal yapıların tepe noktasındaki isimler bu büyük ve tarihi mücadelenin ardından değişmek zorun-
da kaldılar. Sadece kişiler değişmedi, politikalarını da değiştirdiler.
Ama biz çok iyi biliyoruz ki, temel hedeflerini yani metal işkolunda gerçek sendikacılığın güçlenmesini 
engelleme hedeflerini terk etmediler.
Biz de işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeninin değişmesi hedefimizden vazgeçmedik ve vaz-
geçmeyeceğiz!
2010 grevleri ve ardından 2012 döneminde büyük işyerlerinde yaşanan sarsıntılar sendikamızın grup 
toplu sözleşme sürecindeki etkisinin artmasına, dışarıdan daha dikkatle izlenmesine neden oldu.
Bu nedenle bu kez işi daha sağlam tutmaya çalışıyorlar.
Daha yetkileri kesinleşmeden ve yine bir bayram arifesinde, metal işçilerinin talep ve mücadelesinin 
önünü önceden kesmek, işçilerin ortak mücadelesini baltalamak ve toplu sözleşmeye olan inancı za-
yıflatmak amacıyla işkolumuzdaki diğer sendika yüzde 14 oranında ücret zammı talep ettiğini açıkladı.
Bu yolla diğer sendikaları baskılandırmak, tekliflerini aşağıya çekmeye zorlamak istediler. Akılları sıra 
bizi açmaza almaya çalışıyorlar!
Oysa onların bu yaklaşımları gerçek sendikacıları ve metal işçilerini kararlı ve zorlu bir mücadelenin 
hazırlıklarını yükseltmeye yönlendirmekten başka bir  sonuç doğurmamıştır.
Onların teklifleri aşağı çekme çabası, metal işçilerinin mücadeleyi yükseltme kararı almasına neden 
olmuştur.
Birleşik Metal İş sendikası olarak Nisan ayından itibaren hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve tüm sendikal 
kurullarımızı yeni bir tarihsel mücadeleye hazırlamış bulunuyoruz.
Bu hazırlıklarımızın parçasını oluşturan ve son şeklini aylar öncesinden verdiğimiz taslağımızın detay-
larını bugün sizinle paylaşacağız.
Geçmişte dayatmacılıkla başaramadılar, bugün daha incelikli yöntemler ile başaracaklarını zannedi-
yorlar. 
Sonucu zaman ve mücadele gösterecek.
Değerli basın mensupları,
Öncelikle metal işçilerinin temel sorunlarının altını çizerek, toplu sözleşme teklifimizin bu sorunlara 
yönelik çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Grup toplu iş sözleşmesinin en önemli zorluğunun farklılıklar ve bölünmeler olduğunun bilinmesi ge-
rekiyor.
Bunlar sadece işyeri büyüklükleri, üretim alanları ve işyerlerinin ekonomik koşullarına ilişkin farklılıklar 
değil. Ya da sadece işçilerin sendikal bölünmüşlüğü de değil.
Aynı işyerinde çalışan, aynı işi yapan işçiler arasında kıdem farkı ile açıklanamayacak ücret uçurumları 
var.
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Bu ücret uçurumunun iki temel nedeni var. Birincisi işe giriş ücretlerinin asgari ücrete çok yakın belir-
lenmesi. İkincisi de enflasyona endeksli zam sistemi ve yüzdeli zam uygulaması.
Bu ücret uçurumunun en belirgin olduğu dönem ise 2000 sonrası işe girenler ile 2000 öncesi işe giren-
ler arasında yaşanıyor. Çünkü 2001 krizi öncesinde enflasyon oranları daha yüksek olduğu için toplu 
sözleşme zamları da daha yüksekti.
2012 grup toplu sözleşmesinin ilk dilim zammında iblağ ve iyileştirme uygulanmış olması bu ücret 
uçurumu sorununu çözmeye yetmedi çünkü 2000 sonrasında işe girenlerin büyük çoğunluğu bu iyi-
leştirme ve iblağdan faydalanamadılar. Buna ek olarak, sonraki üç dönem uygulanan yüzdeli zamlarla 
ücret makası daha da fazla açıldı.
Kısacası sorun tespit edildi, ama atılan adım yetersiz kaldı.
Metal işçilerinin bir başka önemli sorunu mevcut grup toplu iş sözleşmesi düzeninin ücret esnekliğini 
yaygınlaştırmasıdır. Her türlü esneklik kuralsızlıktır ve işçilerin aleyhinedir. Ücret esnekliği ise esnekliğin 
en tehlikelisidir.
Yasal asgari ücrete çok yakın belirlenen işe giriş ücreti maddesi sayesinde işverenler yeni işçi alımı, 
emeklilik, işçi sirkülasyonu yoluyla toplu sözleşmenin getirdiği maliyet artışını sıfırlayabilmektedirler.
Bu nedenle işe giriş ücreti maddesi, grup toplu iş sözleşmesinin en önemli maddelerinden bir tanesidir.
Mevcut haliyle bu madde, ucuz işçiliğin işyerlerinde yaygınlaştırılmasının önünü açtığı gibi, toplu iş 
sözleşmesi ile daha yüksek ücret zamları alabilmeyi de zorlaştırmaktadır.
Bir işyerinde ya da bir ülkede düşük ücretli çalışma var ise bu, ücret artışları üzerinde basınç oluşur.
Ucuz emek, pahalı emeği yerinden eder.
Bu nedenle henüz işe girmemiş olan işçilerin ücreti için verilecek mücadele, işyerinde çalışan işçilerin 
daha yüksek ücret zamları alabilmelerinin de önkoşuludur.
Değerli basın mensupları;
Metal işçilerinin hak ve özgürlük mücadelesini ilerletebilmek için tespit ettiğimiz bu sorunlara yönelik 
çözümlerimizi sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Öncelikle atılması gereken adım, işyerlerindeki mevcut ücret makasının daraltılmasıdır. Bunun için 
ücret zammı uygulamasından önce tıpkı geçtiğimiz dönem olduğu gibi mutlaka iblağ ve iyileştirme 
uygulaması yapılmalıdır.
İkinci adım ücret makasının açılmasını engellemek için yüzdeli zam uygulamasının sınırlanması ama 
bunu yaparken daha yüksek ücret alan işçilerin mağduriyetine yol açmamak, dengeli bir çizgi izlemek-
tir.
Üçüncü adım, enflasyona endeksli zam sisteminin terk edilmesidir. Toplu sözleşmelerde satın alma 
gücünün korunabilmesi için ücret zamlarının her zam döneminde resmi enflasyonun üzerinde belirlen-
mesi gerekmektedir.
Son olarak, sendikal hareketin varoluşuna ters, toplu sözleşme mantığına aykırı “ücret esnekliği” sis-
temine, yani ucuz işçiliğe son verebilmek için yeni işe giren işçilerin ücretleri en son işe giren işçilerin 
ücretiyle eşitlenmesidir.
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Bu sorunların çözümüne yönelik olarak sendikamızın teklifi şu şekildedir:
Saat ücreti 5,58 TL’nin altında olan işçilerin ücretleri önce 5,58 TL’ye tamamlanır. Bu tamamlama işle-
minin ardından, 8,97 TL’yi geçmemek üzere 40 kuruş iyileştirme yapılır.
Tamamlama (iblağ) ve iyileştirme işlemlerinden sonra herkese yüzde 5 artı 105 kuruş ücret zammı 
yapılır.
5,58 TL’nin altında ücret alanlar geçtiğimiz toplu sözleşme dönemi sonrasında işe giren üyelerimizdir. 
40 kuruşluk iyileştirme ile bunlar kendilerinden bir önce işe girenlerin ücretine eşitleneceklerdir.
8,97 TL saat ücreti ise 2000 sonrası işe girenlerin ücretidir. Ücret zammı öncesi alınacak 40 kuruşluk 
iyileştirme bunların kendilerinden önce işe girenlerle aralarındaki fark bir nebze de olsa azaltacaktır.
İblağ ve iyileştirmeden faydalanacakların sayısı üyelerimizin yüzde 75’ini yani dörtte üçünü oluştur-
maktadır.
Bu yöntemle aylık net ücreti 898 TL olan bir metal işçisinin alacağı toplam net zam – ikramiye hariç- 
282 lira olacaktır. Bu miktar kıdem yılı yükseldikçe yükselecektir. (14 yıl kıdeme kadar)
Net 1374 lira civarında ücreti olan bir metal işçisi ise net 305 lira ücret artışı elde edecektir.
Bu noktadan sonra ücret zam miktarı kademeli olarak düşmeye başlayacak ve örneğin 2 bin lira net 
ücret alan bir işçi yaklaşık 270 lira net ücret artışı alacaktır.
Böylece ücret makası kapatılmış olacaktır.
Değerli basın mensupları
Bir gerçeğin altını çizmek ve bir yanlış anlamaya son vermek zorundayız.
Metal işkolunda yüksek ücretli işçi yoktur.
Metal işkolunda yüksek olan ücretler değil karlardır.
Metal işkolunda aynı işi yapmasına rağmen birbirinden farklı ücret alan işçiler vardır. Biri diğerinden 
daha yüksek ücret alan tüm işçilerin satın alma güçlerinin korunması sendikamızın temel hedeflerin-
dendir.
Bu çerçevede diğer zam dilimlerine yönelik talebimiz şöyledir.
2. altı ay: Enflasyon artı 2 puan (yüzdeli zam)
3. altı ay: Enflasyon artı 2 puan: (Çıkan oranın 10,52 ile çarpıldığında çıkacak rakamın herkese maktu 
zam olarak verilmesi) 10,52 12 ay sonra gelinecek işyerleri ortalama ücretidir. Dolayısıyla üyelerimizin 
neredeyse tamamı enflasyon oranının üzerinde zam alacaklar ücret makası bir nebze daha kapana-
caktır.
4. altı ay: Enflasyon artı 2 puan. (yüzdeli zam)
Bu ücret zam taleplerinin ardından, ücret esnekliğine karşı işe giriş ücretlerinin ücret zam uygulamaları 
sonrasında en düşük ücret olan 7,33 TL’ye yükseltilmesi. Bu da ikramiye hariç 1179 TL net ücret anla-
mına gelmektedir. İkramiyeler eklendiğinde bu ücret net 1572 TL’ye çıkmaktadır.
Değerli basın mensupları,
Görüldüğü gibi ücret zam teklifimiz her ücrete farklı oranda etki etmektedir. Ücret makasının bu kadar 
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açıldığı, daha düşük ücretli işçilerin bu kadar büyük çoğunluğu oluşturduğu bir yerde zam tekliflerinin 
diğer sendikalarca yüzdeli olarak verilmiş olması, metal işçilerinin sorunlarından ne kadar uzak olun-
duğunun açık kanıtıdır.
Yüzdeli zam teklifi, ucuz işçilik ya da ücret esnekliği sistemi gibi sendikacılık ve toplu sözleşme mantığı-
nın tümüyle dışında olan ve esas olarak sermayenin ve MESS’in işine gelen sisteme destek olunmasıdır.
Şu an işyerlerinde en düşük ücretle çalışan işçilere yüzde 14 zam teklifi 70 kuruşa denk gelmektedir. 
Sözleşmenin imzalanmasından sonra asgari ücretle işe başlayacak olan bir işçiye istedikleri zam ise 25 
kuruş eksik yani 45 kuruştur. Bu işçiliği ucuzlatmaya hizmet etmektedir.
Değerli basın mensupları,
Metal işçilerinin ücretlerini eriten bir diğer uygulama da gelir vergisi uygulamasıdır.
Zenginleri vergilendiremeyen devlet, onlara her türlü teşvik, muafiyet, af vb. yollarla kaynak transferi 
de yapmaktadır.
Zenginleri vergilendirmeye cesaret edemeyen vergi sistemi, aylık geliri hiç artmasa bile işçi ücretlerin-
den aran oranlı vergi kesintisine gitmektedir.
Bu yüzden işçiler ciddi miktarlarda gelir kaybı yaşamaktadırlar.
Önerimiz, vergi dilim artışlarında yükün işverenler tarafından üstlenilmesidir.
Değerli basın mensupları,
Sendikamızın teklifinin farklı olmasının nedeni teklif hazırlık sürecinin farklı olmasından kaynaklanmak-
tadır.
Birleşik Metal İş sendikasının toplu sözleşme süreçlerinin başından sonuna kadar görevli olan, danışma 
organları niteliğinde ve tüm işyerlerinde oluşturduğu toplu iş sözleşmesi kurulları vardır. Grup toplu 
iş sözleşmesi kapsamındaki 41 işyerinde çalışan 15 bin civarında üyemizin yüzde 15’inden fazlası bu 
kurullarda görev almaktadır.
Sendikamız Nisan 2014 tarihinde işyeri temsilcileri ve şube yönetimleri ile başlattığı çalışmasına, TİS 
kurulları 2 kez toplantı yapmıştır.
Bu toplantılarda işyerinden gelen sorunlar, üyelerin talepleri uzun uzadıya tartışılmış, sendikamızın 
politikaları kurul üyelerine ve onlar aracılığıyla üyelerimize aktarılmıştır.
TİS kurullarından derlenen bilgiler daha sonra tüm işyeri temsilcilerimizin oluşturduğu Merkez TİS 
kurulumuzda değerlendirilmiş ve Merkez TİS kurulumuz da 3 kez toplanmıştır.
Bütün bu kurul toplantılarının sonucunda ortaya çıkan veriler, en son aşamada Başkanlar Kurulumuz 
tarafından değerlendirilmiştir.
Kurullarımızın bu çalışması toplu sözleşme sürecinin son aşamasına kadar aynı yoğunlukta devam 
edecektir.
Değerli basın mensupları
Grup toplu iş sözleşmesi kapsamında metal işçilerinin bir diğer sorunu sosyal ödemelerdeki erimelerdir. 
Bayram, izin ve yakacak paraları gibi tüm üyeleri ilgilendiren ödemeler ile olaya bağlı ödemeler yıllar 
itibariyle asgari ücretle kıyaslandığında ciddi bir erozyon söz konusudur.
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Bunun önüne geçebilmek için tüm sosyal ödemelerin asgari ücret gün sayısı olarak belirlenmesini talep 
ediyoruz.
Bu çerçevede sosyal ödemelere yönelik teklifimiz yüzde 30’lar civarında bir artışa denk düşüyor.
Değerli basın mensupları;
Toplu sözleşmeler tarafların iradesiyle anlaştıkları metinlerdir ve genel kural olarak yasal düzenleme-
lerin üzerindedirler. Gelin görün ki, grup toplu iş sözleşmesinin çok sayıda maddesi 2002 yılındaki iş 
yasası değişikliği esnasında bir oldubitti ile yasa düzeyine indirilmiştir. 
Böylelikle toplu iş sözleşmesinin yasa değişikliklerinde otomatik olarak ve tarafların iradesi dışında 
değişmesi mümkün hale gelmiştir.
Özellikle kıdem ve ihbar tazminatları konularında bu durum büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İşçilerin 
toplu sözleşmedeki hakları bir anda ortadan kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Sendikamız yasa düzeyine indirgenen maddelerin yasaya atıf yapan biçimden çıkarılarak, açık biçimde 
yazılmasını talep edecektir.
Değerli basın mensupları
Sevgili metal işçileri,
Metal işkolu, düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, yüksek iş kazası oranları, aşırı karlar ve çok yüksek 
verimlilik oranları olan bir işkoludur.
Gelişkin teknolojisi ve az sayıda işçi ile daha çok üretim yapma hırsı, metal işçilerine fabrika ile ev 
arasında mekik dokutmakta, onları her türlü sosyal ve kültürel faaliyetin dışına itmekte, toplumsal 
eşitsizliği büyütmeye hizmet etmektedir.
Günümüzde teknolojinin ulaştığı düzey ve işsizlik oranlarının hızlı yükselişi dikkate alınırsa, bu kadar 
uzun süreler çalışmak mantığa, bilime aykırıdır. İnsanlık dışıdır.
Metal işçilerinin fiili çalışma süreleri yasal çalışma sürelerinin çok üzerindedir.
Çünkü onlar yıllık izinlerini kullanamamakta, sınırsız fazla çalışma yapmaktadır.
Uzun çalışma süreleri metal işçilerinin yoksullaşmasının bir başka biçimidir.
Uzun çalışma süreleri vatandaşlar arasında büyük bir eşitsizlik oluşmasına ve bu eşitsizliğin kalıcılaş-
masına neden olmaktadır.
Birleşik Metal İş, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet mücadelesinin gereği olarak 45 saat olan yasal haftalık 
çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesini talep ediyor. Ayrıca her iş yerinde günlük asgari 30 dakika 
ve çalışma süresinden sayılacak dinlenme molaları ve yıllık izin sürelerinin artırılmasını istiyor.
Değerli basın mensupları
Sevgili metal işçileri,
Toplu sözleşme teklifimizin diğer tüm detaylarını internet sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Grup toplu iş sözleşmesi süreci Birleşik Metal İş sendikasını müzakereci olduğu kadar mücadeleci 
olmaya zorlayan koşullara sahiptir.
İşkolundaki işbirlikçi ve dayatmacı sendikal düzen biçim değiştirerek de olsa sürmektedir.
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Bizler grup sözleşmesinde metal işçilerinin ortak talepleri etrafında ortak mücadelesinin yaratabildiği-
miz oranda metal işçilerinin hak ve özgürlük mücadelesine katkı verebileceğimizin farkındayız.
Metal işçilerinin sorunları ortada.
Düşük ücret, uzun çalışma süreleri
Ücret esnekliği
Ücret makasının açılması
Satın alma gücünde gerileme
Sosyal haklarda erime
Yasa maddeleriyle eşitlenmiş ve tehdit altındaki haklar
Tüm bu sorunların çözümü yolunda adım atılması ise ancak gerçekçi bir teklif ile mümkün. Bunları yok 
sayan, görmezden gelen teklifler metal işçilerinin umudunu kırmaktan, teslimiyeti yaygınlaştırmaktan 
başka işlev göremezler.
Biz metal işçilerini mücadeleye çağırıyoruz. Onlara “gerçekçi olun ve imkansızı isteyin!” diye sesleni-
yoruz.
Çünkü imkansız denilen aslında bir adım ötemizde gerçekleştirilmeyi bekliyor.
Hangi sendikadan olurlarsa olsunlar metal işçilerinin ortak mücadelesi imkansızın gerçekleştirilmesinin 
ön koşuludur.
Ortak talepler etrafında ortak mücadele.
Henüz geç değil.
İşkolundaki diğer iki sendikayı, metal işçilerinin tekliflerini gözden geçirip, ortak teklif ve ortak müca-
dele için adım atmaya çağırıyoruz.
Ama öncelikle hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar tüm metal işçilerini sendikamızın teklifi etrafında 
birleşerek mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.
Çünkü…
“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA! YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!”
Yaşasın işçilerin birliği.
Yaşasın DİSK.
Yaşasın Birleşik Metal İş.
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Müzakereler ve MESS Teklifleri

Grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8 Eylül 2014 tarihinde MESS merkez bürosunda yapılan top-
lantı ile başladı. MESS, diğer sözleşmelerde olduğu gibi yine bir dizi esneklik içeren madde dayattı. 
MESS’in niyeti, insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarından başka bir talebi olmayan 
metal işçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaktır.

MESS, kıdem ve ihbar tazminatlarında toplu sözleşmedeki hakların yasa düzeyine geriletilmesini, 
devamlılık primlerinin kaldırılmasını, güvencesiz çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını ve esnek 
çalışma düzenini teklif etti. 

Bu tekliflerin en tepesinde ise istirahatte geçen sürelerde ikramiye ve yakacak ödemelerinin yapıl-
maması yer alıyor. Bu teklif işçileri hasta hasta, ağrı sızı içinde zorla çalıştırmak demektir.

MESS bunun dışında çağdaş hiçbir norma uymayan bir yaklaşımla, işçileri birbirine düşürerek tekli-
fine yandaş arıyor. 21 gün istirahat alan ya da hiç devamsızlık yapmayan işçileri, istirahatte kesilen 
ikramiye ve yakacak paraları ile kandırmaya çalışıyor.

İşveren örgütü, işçilerin dostluk, dayanışma gibi insani değerlerden yoksun, sadece parayı düşü-
nen bir kitle olarak görmekte, işçileri küçümsemekte, onların onurlarını hiçe saymaktadır.

Bu teklifler çağdışıdır, insan onuruna aykırıdır, kabul edilemez.

Bu teklif ile çalışılmayan sürelerde yapılan ödemelerin kaldırılmasının yolu yapılmak istenmektedir.

Bu teklif kabul edilemez çünkü işçinin sağlık sorunlarının esas sorumlusu işyerlerindeki ağır çalış-
ma koşulları ve uzun çalışma süreleridir. İşçilerin her türlü sağlık sorunu hayatlarının neredeyse 
dörtte üçünü tükettikleri işyerlerindeki koşullardan kaynaklanır.

Kapitalist sağlık sistemi işçilerin en hızlı biçimde işbaşı yaptırılmasına dayanmaktadır. Sermayenin 
işçinin boşta geçen bir saniyesine bile tahammülü yoktur. Bu nedenle verilen istirahat süreleri kısa-
dır, bu yüzden hızla işbaşı verilmektedir. Bu yüzden işgöremezlik ödeneği üçüncü günden itibaren 
ödenmekte, 2 günlük ücretimizi kesilmektedir. 

İşyerlerinde hasta hasta çalışan çok sayıda arkadaşımız varken, istirahatlerde ikramiye ve yakacak 
ödemelerinin kesilmesi teklifi tek kelimeyle insafsızlıktır.

Metal İşçileri MESS’in Tekliflerine Tepki Gösterdi

MESS’in insanlık onuruna aykırı teklifleri Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu MESS üyesi işyerlerinin 
tamamında vardiya giriş ve çıkışlarında okunan bildiri ile protesto edildi.

İşyerlerinde okunan bildiri:
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Metal işçileri,
Kardeşler,

Grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60. güne yaklaşıldı. Müzakere süreci 6 Kasım tarihinde sona 
eriyor. Bundan sonrası uyuşmazlık sürecidir.
İşveren sendikası henüz ücret teklifi vermedi. Ancak masaya getirmiş olduğu tekliflerle niyetini ortaya 
koydu.
MESS’in niyeti, insan onuruna yakışır çalışma ve yaşama koşullarından başka bir talebi olmayan metal 
işçilerinin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaktır.
MESS, kıdem ve ihbar tazminatlarında toplu sözleşmedeki hakların yasa düzeyine geriletilmesini, de-
vamlılık primlerinin kaldırılmasını, güvencesiz çalışma süresinin 4 aya çıkarılmasını ve esnek çalışma 
düzenini teklif etti.
Bu tekliflerin en tepesinde ise istirahatte geçen sürelerde ikramiye ve yakacak ödemelerinin yapılma-
ması yer alıyor.
Bu teklif işçileri hasta hasta, ağrı sızı içinde zorla çalıştırmak demektir.
MESS bunun dışında çağdaş hiçbir norma uymayan bir yaklaşımla, işçileri birbirine düşürerek teklifine 
yandaş arıyor. 21 gün istirahat alan yada hiç devamsızlık yapmayan işçileri, istirahatte kesilen ikramiye 
ve yakacak paraları ile kandırmaya çalışıyor.
İşveren örgütü, işçilerin dostluk, dayanışma gibi insani değerlerden yoksun, sadece parayı düşünen bir 
kitle olarak görmekte, işçileri küçümsemekte, onların onurlarını hiçe saymaktadır.
Bu teklifler çağdışıdır, insan onuruna aykırıdır, kabul edilemez.
Bu teklif ile çalışılmayan sürelerde yapılan ödemelerin kaldırılmasının yolu yapılmak istenmektedir.
Kardeşler
Bu teklif kabul edilemez çünkü işçinin sağlık sorunlarının esas sorumlusu işyerlerindeki ağır çalışma 
koşulları ve uzun çalışma süreleridir. İşçilerin her türlü sağlık sorunu hayatlarının neredeyse dörtte 
üçünü tükettikleri işyerlerindeki koşullardan kaynaklanır.
Kapitalist sağlık sistemi işçilerin en hızlı biçimde işbaşı yaptırılmasına dayanmaktadır.
Sermayenin işçinin boşta geçen bir saniyesine bile tahammülü yoktur.
Bu nedenle verilen istirahat süreleri kısadır, bu yüzden hızla işbaşı verilmektedir. Bu yüzden işgöremez-
lik ödeneği üçüncü günden itibaren ödenmekte, 2 günlük ücretimizi kesilmektedir.
İşyerlerinde hasta hasta çalışan çok sayıda arkadaşımız varken, istirahatlerde ikramiye ve yakacak 
ödemelerinin kesilmesi teklifi tek kelimeyle insafsızlıktır.
Bu teklif bizi insan yerine koymadıklarının en açık kanıtıdır. Buna karşı tepkimizi göstermek zorundayız.
Metal işçileri,
Kardeşler,
Metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi sadece işyerlerini etkileyen sözleşmeler değildir. Burada kazanıla-
cak ve kaybedilecek hak tüm işçi sınıfına yayılır. Grup toplu iş sözleşmesi iki sınıf arasındaki mücadele 
arenasıdır.
Biz toplu sözleşme teklifimizde çalışma sürelerinin kısaltılmasını işte tam da bu nedenle teklif ettik.
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Uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşulları işçilerin sağlığının bozulmasının temel nedenidir.
•  Emeklilik yaşının ölüm yaşı sınırına yükseltilmesi ve metal işkolunun ağır çalışma koşulları nedeniyle 

başta haftalık çalışma süreleri kısaltılmalıdır.
•  Günlük çalışma süresi içinde mutlaka dinlenme molaları verilmeli bu süreler çalışma sürelerinde sayıl-

malıdır.
•  Yıllık izin süreleri artırılmalıdır. Bütün bunlar işçilerin sağlık sorunlarının azalmasına yol açacaktır.
•  Aynı şekilde, SGK’nın ödemediği ilk iki günün ücretinin 5 gün şartına bakılmaksızın işveren tarafından 

ödenmelidir.
Bütün bunlar teklifimizde yer almaktadır. Sağlığımızdan, günümüzün dörtte üçünü tükettiğimiz işyerleri 
ve primlerimizle oluşan sigorta sorumludur. Sağlık harcamalarımız bunlar tarafından üstlenilmelidir.
Sağlık reformu adı altında yapılanlarla ücretimizden sağlığa yaptığımız harcamalar her geçen gün art-
makta, geçmişte ücretsiz kullandığımız pekçok hizmet için bugün ciddi miktarlara varan paralar (katkı 
payı, ilaç parası) ödüyoruz.
Kardeşler,
Bizler toplu sözleşme teklifimizi üyelerimizin yüzde 15’ini aşan sayıda işçinin katıldığı kurullarımız ara-
cılığıyla hazırladık. İşyeri temsilcilerimizin yüzde 25’i müzakerelere bizzat katılıyorlar. Süreci tam bir 
açıklık ve şeffaflık ile sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.
Ama her dönem olduğu gibi gizli kapaklı işler olmaya devam ediyor. MESS’in verdiği teklifleri tüm 
detayları ile üyelerine açıklayamıyor, saklıyorlar. Metal işçilerinin tepkisinin ortaya çıkmasından çekini-
yorlar.
Birleşik Metal İş ve üyeleri olarak yükümüz ağır. Hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar tüm metal 
işçilerini bilgilendirmek, onları ortak mücadeleye katmak görevimiz.
MESS’in teklifi öylesine verilmiş bir teklif değildir. Sermayenin son dönemde etrafında birleştiği konula-
rın ilk sırasında yer almaktadır. Ciddidir, ciddiyetle karşı konulmalıdır.
MESS, geçtiğimiz sözleşme süreciyle birlikte yönetsel anlamda değişim yaşadığını, bunun endüstri 
ilişkilerine de yansıyacağını iddia ediyor.
Biz işin özüne bakarız! Şu ana kadar yaşananlar öze ilişkin bir değişimin işaretlerini vermiyor.
Kardeşler,
İşçileri kaytaran, tembel, arkadaşının emeğini sömüren gibi sıfatlarla yaftalamaya çalışıyorlar.
Biz ise insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.
İnsanca çalışmak için çalışma sürelerinin kısaltılmasını, ağır çalışma koşullarının hafifletilmesini, çalış-
ma ortamının sağlıklı hale getirilmesini talep ediyoruz.
İnsanca yaşama için ücretlerden yapılan vergi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesini istiyoruz. Zam-
lar ve dolaylı vergiler yoluyla yoksullaştığımız yetmezmiş gibi, gelirimiz artmadan ödediğimiz verginin 
arttığı sistemin bitmesini istiyoruz.
İnsanca çalışmak ve yaşamak için adil bir ücret sistemi ve yeterli ücret zammı istiyoruz. Ücretler ara-
sındaki uçurumun kapatılması için önce 5,58’in altındaki ücretlerin 5,58’e yükseltilmesini; ardından 
8,97 TL.ye kadar 40 kuruş iyileştirme ve son olarak herkese yüzde beş artı yüzbeş kuruş ücret zammı 
istiyoruz.
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Kardeşler,
Gün sermayenin dayatmaları, işbirlikçi sendikanın gerçekleri saklama çabalarına karşı ayağa kalkma, 
sesini duyurma ve tepkimizi ortaya koyma günüdür.
Gün bugündür.
Yaşasın işçilerin birliği!
Yaşasın DİSK, Yaşasın Birleşik Metal İş.
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TİS Kurul Yürütmeleri Toplandı

2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık aşamasına yaklaşılırken sendikamızın işyeri 
toplu sözleşme kurul yürütmeleri 23 Ekim 2014 tarihinden itibaren bölgesel olarak toplanarak 
toplu sözleşme sürecinde gelinen nokta ve üyelerimizin ve metal işçilerinin toplu sözleşme süreci 
hakkında bilgilendirilmesi ve önümüzdeki döneme hazırlanması için yapılması gerekenleri görüştü.

Uyuşmazlık Tutuldu

Sendikamız ile MESS arasında görüşmeleri süren 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi görüşme-
leri  6 Kasım 2014 tarihinde MESS merkez bürosunda yapılan görüşmenin ardından uyuşmazlık 
ile sonuçlandı.

MESS Teklifi:

Toplantıda MESS, toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinin 3 yıl olmasını teklif etmiş, ücret zamla-
rının ise ilk 2 yıl 6′şar aylık enflasyon oranında olmasını önermiş 3. yıl için enflasyon üzerinde bir 
zam düşündüklerini ancak bununla ilgili teklif vermeyeceklerini bildirmiştir. 

Bayram, izin ve yakacak ödemeleri konusunda ise yıllık enflasyon oranı civarında teklifler vermiştir. 
3′lü paket ile ilgili MESS teklifleri şu şekildedir:

1. Grup işyerleri için bayram parası 315′er TL; yakacak 103 TL; izin 345 TL.
2. Grup işyerleri için bayram parası 243′er TL; yakacak 93 TL; izin 260 TL.
3. Grup işyerleri için bayram parası 165′er TL; yakacak 65 TL; izin 190 TL.

MESS, zam miktarı konusunda olmasa da ücret zam yöntemi konusunda sendikamızın yüzdeli 
maktu zam yöntemini kabul ettiğini ancak iblağ ve iyileştirme konusunda farklı düşündüğünü 
belirtti.

Sendikamız ise MESS tekliflerine karşılık olarak, enflasyona endeksli bir ücret zammının hiçbir 
şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Ayrıca 3 yıllık bir sözleşmenin kabul 
edilmesinin söz konusu olamayacağını metal işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
için 2 yıllık toplu iş sözleşmelerine devam edilmesi ve 2 yıllık dönem içinde mutlaka enflasyonun 
üzerinde ve ücret makasının aşamalı olarak kapatılmasını hedefleyen ücret zamları yapılması ko-
nusunda ısrarcı olmuş ve teklifimizin arkasında durmuştur.

Yüzdeli ve maktu zam yönteminin MESS tarafından da benimsenmesinin önemli olduğunu ancak 
iblağ ve iyileştirme olmadan yani ücret makasının kapatılmasına yönelik düzenleme yapılmadan 
sözleşmede anlaşma sağlanamayacağının altı bir kez daha çizilmiştir.

MESS’in uyuşmazlığa rağmen taraflar arasında görüşmelerin devam etmesi yolundaki teklifine 
sendikamız da olumlu yaklaştığını bildirmiştir.

Uyuşmazlık konusu maddeler:
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BİRLEŞİK METAL İŞ TEKLİFLERİ:

1. Madde 5 YÜRÜRLÜK
2. Madde 6 KAPSAM
3. Madde 8 KAZANILMIŞ HAKLAR
4. Madde 16 SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN İŞYERİ ZİYARETİ VE ÜYELER İLE TEMASLARI: 
5. Madde 18  SENDİKAL İZİNLER
6. Madde 24 METAL SANAYİİ İŞ GRUPLANDIRMA SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUS-
LARIN ELE ALINIŞ PROSEDÜRÜ
7. Madde 25 DİSİPLİN KURULU
8. Madde 26 ÇALIŞMA SÜRELERİ
9. Madde 27 ARA DİNLENMESİ
10. Madde 28 VARDİYA ÇALIŞMALARI
11. Madde 29 ÇALIŞILMIŞ SAYILAN SÜRELER
12. Madde 30 FAZLA ÇALIŞMANIN DÜZENLENMESİ
13. Madde 31 HAFTA TATİLİ
14. Madde 33 İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ
15. Madde 34 DENEME SÜRESİ
16. Madde 35 İŞ SÖZLEŞMELERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLİŞKİLERİ
17. Madde 38 TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA
18. Madde 39 ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İŞE ÇAĞRILMASI
19. Madde 40 İHBAR TAZMİNATI
20. Madde 41 KIDEM TAZMİNATI
21. Madde 42  TAZMİNATLARIN HESABI VE ÖDENMESİ
22. Madde 44 İŞE GİRİŞ ÜCRETİ
23. Madde 45 ÜCRET ZAMLARI
24. Madde 46 İKRAMİYELER
25. Madde 47 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
26. Madde 48  ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER VE BAYRAM ÖDENEĞİ
27. Madde 49  GECE ZAMMI VE VARDİYA PRİMİ
28. Madde 50 POSTABAŞILIK TAZMİNATI
29. Madde 51 YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE ÖDENEĞİ
30. Madde 52  YILLIK ÜCRETLİ İZNİN TOPLU KULLANIMI
31. Madde 53 YILLIK ÜCRETLİ İZİN KURULU
32. Madde 54 YAKACAK ÖDENEĞİ
33. Madde 55 ASKERLİK ÖDENEĞİ
34. Madde 56 YOLLUKLAR
35. Madde 57 ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ
36. Madde 58  YEMEK ÖDENEĞİ
37. Madde 59 EVLENME ÖDENEĞİ



176

38. Madde 60  DOĞUM ÖDENEĞİ
39. Madde 62  ÇOCUK ÖDENEĞİ
40. Madde 63  ÖĞRENİM ÖDENEĞİ
41. Madde 64  ÖLÜM ÖDENEĞİ
42. Madde 65  VASITA ÖDENEĞİ
43. Madde 66  SOSYAL SİGORTALAR İLE İLGİLİ İZİNLER
44. Madde 67  HAVLU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ÖDEMESİ
45. Madde 68  MAZERET İZNİ
46. Madde 69  İŞÇİ SAĞLIĞI
47. Madde 70  İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ
48. Madde 72 HAFİF İŞLERDE ÇALIŞABİLİR RAPORU ALANLAR
49. Madde 74 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
50. Madde 76   ÖDEMELER
51. GEÇİCİ MADDE 3  BİRİKMİŞ FARKLARIN ÖDENMESİ
52. GEÇİCİ MADDE 4  SENDİKA AİDAT FARKLARI
53. EK MADDE 5 APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
54. EK MADDE 6  BAŞÖZ ENERJİ TAAHHÜT TİC. VE SAN. A.Ş.
55. EK MADDE 7  BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.
56. EK MADDE 8  CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
57. EK MADDE 9 DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ
58. EK MADDE 10 DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
59. EK MADDE 11 DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
60. EK MADDE 12 EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
61. EK MADDE 13 FONTANA PİETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
62. EK MADDE 14 MAHLE KONYA MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. AŞ
63. EK MADDE 15 MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. AŞ
64. EK MADDE 16 POLY METAL METALURJİ VE DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
65. EK MADDE 17 SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.
66. EK MADDE 18  SİO AUTOMOTİVE TAŞIT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.
67. EK MADDE 19  SİSTEMİ COMANDİ MECANİCİ OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.
68. EK MADDE 20  STANDART DEPO VE RAF SİSTEMLERİ A.Ş.
69. EK MADDE 21 ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
70. EK MADDE 22  ARPEK ARKAN PARÇA ALÜMİNYUM ENJEKSİYON VE KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
71. İÇ YÖNETMELİK
72. İŞ GRUPLANDIRMASI VE ÜCRET ZAMMI YÖNETMELİĞİ
73. İŞ GRUPLANDIRMASINDA İŞE GİRİŞ, ADAYLIK VE TERFİ YÖNETMELİĞİ



177

MESS Teklifleri:
1. Madde: Deneme Süresi
2. Madde: İhbar Tazminatı
3. Madde: Kıdem Tazminatı
4. Madde: İkramiyeler
5. Madde: Yakacak Yardımı
6. Madde: Çeşitli Hükümler
7. Madde: İşin Düzenlenmesi

Merkez TİS Kurul Toplantısı

6 Kasım tarihinde MESS ile tutulan uyuşmazlık tutanağından sonra, 8 Kasım tarihinde toplanan 
Merkez Toplu İş Sözleşmesi (MTK) Kurulumuz, uyuşmazlık aşamasında sendikamızın izleyeceği 
stratejiler üzerine görüş ve önerileri ortaya koydu.

Toplantıda tüm işyerleri sendikamızın toplu sözleşme taslağının arkasında sonuna kadar durulması 
görüşünde birleşildi.

MTK üyeleri, metal işçilerinin insanca çalışma ve yaşam taleplerini dikkate almayan sermayedar 
sınıf örgütü ve üyelerini protesto ederek, en kısa sürede hayata geçirilecek eylem ve etkinliklerle 
sermayedar sınıf ve örgütün uyarılması gerektiğinin altını çizdiler.

Metal işçilerin haklı taleplerinin karşılamayanların huzurunu kaçırmaya kararlı olduklarını vurgu-
layan MTK üyeleri, en ağır bedelleri ödemeye hazır olduklarını ve tüm üyelerin buna hazır hale 
getirilmesi için yoğun bir çaba harcayacaklarını vurguladılar.

Grup sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde ucuz işçiliğe son vermeyen, ücretler arasındaki uçu-
rumun kapatılması talebini dikkate almayan ve metal işçilerinin uzun ve ağır çalışma koşulları 
nedeniyle yaşadıkları yıpranmayı kar sayan sermaye yaklaşımının barış ve huzur getirmekten uzak 
ve işçileri çatışmaya çağırdığını, bu çağrıyı karşılıksız bırakmayacaklarını vurguladılar.

2010 sözleşmesinden sonra hiçbir şeyin 2010 öncesi gibi olmayacağını artık herkesin anlaması 
gerektiğine dikkat çeken MTK üyeleri, uzun yıllardır uygulanan eylem türlerine ek olarak daha  
radikal eylemlerin gündeme alınmasını istediler.

Toplantının sonucunda Genel Yönetim Kurulu, MTK önerileri çerçevesinde eylem ve etkinliklerin 
vakit geçirmeden hayata geçirileceği ve bu dönem geçmiş dönemlerden farklı olarak, bir eylem 
takvimi açıklanmayacağını ama gerek sermayedar sınıfın gerekse onun örgütünün huzurunu ve 
uykusunu kaçıracak bir tarzın hayata geçirileceğini bildirdi.

Metal İşçilerini Mücadeleye Çağırdık

Sendikamız uyuşmazlık sürecinin ardından gelişmelerle ilgili olarak metal işçilerini bilgilendirmek 
için aşağıdaki bildiriyi dağıttı.



178



179



180



181



182

MESS’le Görüşmeler Yeniden Başladı

6 Kasım tarihinde uyuşmazlık tutulmasının ardından, işveren sendikası MESS’in çağrısı üzerine mü-
zakerelere devam edildi. İlk toplantı 17 Kasım’da yapıldı ve bu toplantıda sendikamızın teklifinde 
yer alan 4 madde kabul edildi. 

Toplantıda MESS heyeti ücret zam yöntemine ilişkin daha önceki görüşmelerde dile getirdiği ücret 
makasının kapatılabilmesi için yüzdeli ve maktu ücret zammının tüm dönemlerde uygulanmasına 
olumlu baktıklarını ancak iblağ ve iyileştirmeyi kabul etmediklerini söylemiştir. 

Sendikamız iblağ ve iyileştirme içermeyen bir sözleşmenin metal işçilerinin temel sorunlarına yö-
nelik bir çözüm içermemesi nedeniyle işçiler tarafından benimsenmesinin mümkün olmadığı MESS 
heyetine iletmiştir.

Bir sonraki görüşme 26 Kasım tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda şu gündemler ele alındı:

1)   Olayın vukuuna bağlı sosyal ödemeler
2)   Grup yükseltilmesi talep edilen işyerlerinin durumu
3)   İkramiye gün sayısının yükseltilmesi gereken işyerlerinin durumu
4)   Ücretlerden yapılan vergi kesintileri
5)   İkramiye ve yakacak ödemelerinden kısıntı yapılması yolundaki MESS teklifi
6)   MESS’in ücret zam yönteminin doğuracağı sonuçlar

Söz konusu gündem maddelerinin hiçbirinde taraflar bir anlaşmaya varamamışlar ve herhangi bir 
gün belirlemeden toplantıyı bitirmişlerdir.

Olayın vukuuna bağlı sosyal ödemeler konusunda MESS sendikamıza yeni bir teklif sunmuştur. 

Yine aynı gün Ankara’da resmi arabulucu başkanlığında yapılan toplantıda da taraflar uyuşmazlık 
konularında ilerleme sağlayamamışlardır. Gerek sendikamız gerekse MESS yetkilileri arabulucu 
sürecinin 6 işgünü uzatılması konusunda bir talepte bulunmamışlar, dolayısıyla arabulucu başkan-
lığındaki görüşmeler sona ermiştir. 

MESS ikramiye gün sayısının yükseltilmesi talebimizin olduğu işyerlerinin bir kısmındaki teklifimi-
ze olumlu yaklaşabileceğini ancak bir kısmında adım adım ilerlenmesi gerektiğini savunmuştur. 
Sendikamız ise bu işyerlerinin tamamında geçmiş sözleşme döneminde ikramiyelerin aşamalı ola-
rak artırılması yolunun benimsendiğini, hepsinin 120 gün ikramiye sınırında bulunduğunu ve bu 
dönem başlangıcı itibariyle bunların ikramiyelerinin 4’e tamamlanması gerektiğini bir kez daha 
vurgulamıştır. 
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4 Aralık MESS Görüşmesi

Uyuşmazlık aşamasından grev kararlarının alınma tarihine doğru yaklaşılırken, MESS ile görüş-
meler 26 Kasım tarihinde kesilmişti. MESS yetkililerinin sendikamıza yaptıkları görüşme çağrısı 
üzerine genel yönetim kurulumuz görüşme çağrısına olumlu yanıt vermiştir. Sendikamız heyeti 4 
Aralık 2014 tarihinde MESS yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmede rakamsal her hangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Sendikamız, ücret zammından 
önce ücret makasının kapatılması için tamamlama ve iyileştirme yapılması konusundaki görüşü-
nün dikkate alınmasının doğru olacağını MESS yetkililerine bir kez daha iletmiştir. MESS yetkilileri, 
önerilerimizi not almış, değerlendireceklerini ve ardından bir görüşme yapılabileceğini ifade et-
mişlerdir.

Sendikamız heyeti görüşmede herhangi bir dayatmacı tutumun kabul edilmeyeceğini, metal işçi-
lerinin taleplerini dikkate almayan bir toplu sözleşmenin yaratacağı sıkıntılar ve olası gelişmeler 
konusunda gerekli uyarıları yapmıştır. MESS yetkilileri geçmiş dönemlerde olduğu gibi herhangi bir 
dışlayıcı ve dayatmacı tutum içinde olmayacaklarını, dengeleri gözeteceklerini belirtmiştir.

İş Çıkışlarında Bildiri Okundu

Sendikamız ile MESS arasında dün 26 Kasım 2014 yapılan görüşme sonrası metal işçilerini bilgilen-
dirmek amacıyla bildiri hazırlandı ve 27 Kasım’da iş çıkışlarında aşağıdaki bildiri okundu.

METAL İŞÇİLERİ,

KARDEŞLER,

Sendikamız ile MESS arasında dün (26 Kasım 2014) tarihinde bir görüşme yapılmıştır.
Bu görüşmede MESS sendikamıza daha önce vermiş olduğu sosyal ödemelerle ilgili yeni bir teklif 
vermiştir.
Bu teklif evlenme, doğum, askerlik gibi belirli bir olaya bağlı ödemelerdir.
MESS teklifi sendikamız tarafından reddedilmiştir.
Dün yine Ankara’da resmi arabulucu toplantısı yapılmış ve bu toplantıda da uzlaşma sağlanmamıştır.
Resmi arabulucu ile bir başka toplantı daha yapılmayacaktır.
Yasaya göre arabulucu 15 günlük görev süresinin bitiminde raporunu bakanlığa, bakanlıkta 3 işgünü 
içinde taraflara gönderecektir.
Arabulucu raporu sendikamıza ulaştıktan sonraki 60 günlük süreç grev sürecidir.

KARDEŞLER
Dün MESS ile yapılan toplantının ana gündem maddesini MESS’in önerdiği ücret zam yöntemi oluş-
turmuştur.
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MESS’in ücret zam yöntemi sözleşme öncesi aynı ücreti alan işçilerin eğer farklı işyerlerinde çalışıyorlar 
ise farklı zam almalarına yol açmaktadır.
Ücretler arasındaki uçurumun kapanmasına değil daha da açılmasına neden olmaktadır.
Daha yüksek ücret zammı verebilecek işyerlerini, düşük ücretli işçilerin çoğunlukta olduğu işyerlerine 
daha düşük zam verilmesini amaçlamaktadır.
Yani kısaca eski düzen değişmemiştir.
İşbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeni bu kez daha incelikli biçimde sürdürülmeye çalışılmak-
tadır.
Büyük tekellerin yükü, işçilerin ve tedarikçi firmaların sırtına yıkılmaya çalışılmaktadır.
KARDEŞLER,
Sorun bellidir!
Metal işkolunda düşük ücret sistemi hakim kılınmış ve bu yapı işbirlikçi bir düzenekle korunmaya ça-
lışılmaktadır.
Toplu sözleşmeyle alınan ücret artışlarını, işçi çıkarmalar, belirli süreli sözleşme ile işçi çalıştırma, taşe-
ronluk, emeklilik ve düşük işe giriş ücretleriyle buharlaştırmaktadırlar.
İşbirlikçi sendikanın MESS ve işverenlerle birlikte hareket etmesi nedeniyle metal işçilerinin bu düzene 
karşı tepkilerini tehdit ve zorbalıkla bastırmaktadırlar.
Ancak herkes şunu bilmek zorunda!
2010 sözleşmesinde Birleşik Metal İş’in grev, mücadele ve direnişlerden sonra artık hiçbir şeyi 2010 
öncesine döndürmek mümkün değildir.
Metal işçileri yine bir tuzağın içine çekilmeye çalışılıyor.
Dün gerek Ankara’daki görüşmede, gerekse İstanbul’daki görüşmede bu oyuna alet olmayacağımızı ve 
hangi sendikaya üye olurlarsa olsunlar tüm metal işçilerini uyarıp, aydınlatacağımızı ilan ettik.
Ancak bu konuda her bir Birleşik Metal işçisine görev düşüyor. Önemli bir sürece giriyoruz ve ortak 
çabalarımızı artırmak zorundayız.
İşten çıktıktan sonra evlerinize biraz daha geç gideceksiniz!
Sarı sendikanın karanlığında olan tanıdıklarınıza aydınlık götürecek, onları bilgilendirecek, onları da bu 
mücadeleye davet edeceksiniz.
Onların gittikleri kahvehanelere gidip, sendikamızın bildirilerini, yayınlarını dağıtacaksınız!
Onlara hep beraber mücadele edersek, hep beraber kurtulacağımızı yoksa esaret koşullarının ve ka-
ranlığın daha da ağırlaşacağını anlatacaksınız!
KARDEŞLER,
İşyerlerinde, sokakta, vergi daireleri önünde ama her yerde metal işçisinin haklılığını haykırıyoruz.
Tek bir yumruk gibi, önceden haber vermeden, izin almadan mücadele ediyoruz.
Tam katılımla, aynı anda duran, aynı anda yürüyen bir ordu gibi hareket ediyoruz.
Buna kimse duyarsız kalamaz, kimse bu orduyu görmezden gelemez!
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KARDEŞLER,
Dün sermayedar sınıfın örgütünün yüzüne söylediklerimizi burada sizlerle de paylaşıyoruz!
Metal işkolunda düşük ücret sistemi vardır. Bu nedenle, sözleşme sonrası işe giren işçilerin ücretleri 
kendilerinden önce işe girenlere yakın belirlenmelidir! BİR!
İşyerlerinde ücretler arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Bu nedenle iblağ ve iyileştirme yapılması 
bir zorunluluktur! İKİ!
Ücret zammı ücretleri birbirine yakınlaştıracak ya da açılmasını önleyecek biçimde yapılmalı her işyeri-
nin kendi ortalamasına göre belirlenmemelidir. ÜÇ!
Ücretlerden yapılan kesintiler, toplu sözleşme zamlarını yok etmektedir. Bu nedenle, vergi kesintileri 
yüzde 15 ile sabitlenmelidir! DÖRT!
İşçilerin sağlık sorunları işyerindeki çalışma koşullarından ve uzun çalışma sürelerinden kaynaklan-
maktadır. İşçileri zorla çalıştırmak anlamına gelen ve çalışma karşılığı olmayan ödemelerin kesilmesinin 
yolunu açma niyeti taşıyan teklif kabul edilemez! İstirahatlerde beş gün şartı kaldırılmalı, işyeri hekim-
lerinin verdiği izinler ücretli olmalıdır. BEŞ!
KARDEŞLER,
İşçilerin mücadele tarihi bize çok şey öğretti!
Öğrendiklerimizin en başında “BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALAMAYANLARIN, DAHA EN BAŞINDAN KAY-
BETTİKLERİ” ilkesi gelir.
Yine büyük bir mücadele sürecinin içine giriyoruz.
Tekrar ediyoruz! Hiçbir şey 2010’dan öncesi gibi olmayacak ama bu bir daha 2010 olmayacak demek 
değildir!
2010’un yenisi daha bütünlüklü, daha güçlü olur!
Toplu sözleşme görüşmeleri dün itibariyle kesilmiştir.
Bizim taleplerimiz, beklentilerimiz açık ve net biçimde ifade edilmiş, gerek muhattabımızla, gerekse de 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.
“Masadan kalktılar, bunlar uzlaşmaz” gibi ucuz karalama kampanyaları bizi yıpratamaz.
Biz hakkımızı almak için masada da sokakta da işyerlerinde de mücadele ederiz. Bunu dostumuz da 
düşmanımız da iyi bilir!
Bilmeyen varsa da bu süreçte öğrenir!
Sorun yüzbinin üzerinde metal işçisini ve ailelerini ilgilendiriyor.
Bu işçiler  ve aileleri insanca çalışmayı ve yaşamayı hak ediyorlar!
Bunu onlara fazla görenler tutum ve davranışlarına dikkat edecekler! Değişecekler, ama gerçekten 
değişecekler!
Sonrasına hep birlikte bakacağız!
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ! YAŞASIN DİSK! YAŞASIN BİRLEŞİK METAL İŞ!
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İşyeri TİS Kurulları İle Toplantılar Yeniden Yapıldı

Grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işyeri TİS kurulları 
ile toplantılar yapıldı. Toplantılarda MESS ile yapılan görüşmelerin detayları, uyuşmazlık konusu 
maddeler ve olası gelişmeler konusunda kurul üyeleri bilgilendirildi. Toplantılara Merkez Yürütme 
Kurulu üyelerimiz de katıldı.

8 Kasım günü Merkez TİS Komisyonumuz toplanarak gelişmeleri değerlendirdi.

Eylemler Başladı

6 Kasım tarihinde tutulan uyuşmazlığın ardından toplanan Merkez TİS kurulunun (MTK) önerileri 
çerçevesinde eylemlere başladı.

•  13-14 Kasım günlerinde işyeri giriş ve çıkışlarında toplu olarak alkışlı eylemler yapıldı.
•  15-16 Kasım günlerinde fazla mesaiye kalmama hakkı kullanıldı.
•  21 Kasım’dan itibaren Cuma günleri işyeri giriş ve çıkışlarında yürüyüş, işe geç başlama ve 

benzeri eylemler yapıldı.
•  25 Kasım’da MESS’in tutumunu protesto etmek için MESS üyesi işyerlerinde iş durduruldu ve 

sendikamızın hazırladığı bildiri okundu.
•  29-30 Kasım günlerinde fazla mesaiye kalmama hakkı kullanıldı.

Vergi Daireleri Önünde, Meydanlarda ve Alanlardaydık

Sendikamız Başkanlar Kurulu toplantısında alınan eylem ve etkinlikler çerçevesinde, 20 Kasım 
2014 Perşembe günü iş çıkışlarında MESS Grup kapsamındaki örgütlülüğümüzün olduğu işyer-
lerinin bulunduğu il ve ilçelerde, vergi daireleri önünde, meydanlarda ve alanlarda taleplerimizi 
haykırdık.

Metal işçilerinin ücretlerinden yapılan vergi kesintilerinin toplu sözleşme zamlarını ortadan kaldır-
ması nedeniyle; “İnsanca Yaşam ve İnsanca Çalışmak” talepleri arasında yer alan,  “Vergi dilim 
artışlarını işverenler yüklenmelidir” diyen metal işçileri, kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek; 
TBMM’inde görüşülmekte olan bütçeye yönelik taleplerini haykırarak siyasal iktidarı uyarılar.

MESS Genel Merkez ve İl Temsilcilikleri Önündeydik

Uyuşmazlık sonrası, metal işçileri, işyerlerinde bildi-
ri okuma, fabrika önü basın açıklamaları, iş bırakma, 
fazla mesaiye kalmama, işyerlerine toplu yürüyüşler 
ve vergi daireleri önünde düzenlenen eylemlerden 
sonra 12 Aralık 2014 Cuma günü Metal İşverenleri 
Sendikası MESS önüne siyah çelenk bıraktılar.
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Kokart Takma, İşyerlerinde Alkışlı Protesto ve 
Bildiri Dağıtımı

Sendikamızın almış olduğu eylem kararları doğrultu-
sunda grup sözleşmesinde olası bir dayatmacı tutuma 
karşı:

•  8 Aralık tarihlerinde kokart takma eylemi yapıldı.
•  5 Aralık 2014 günü iş giriş ve çıkışlarında alkışlı 

protesto eylemi yapıldı ve basın açıklamaları 
okundu.

•  Ayrıca, gelişmelerle ilgili tüm metal işçilerini bilgi-
lendirmek amacıyla 15-19 Aralık günlerinde, me-
tal işçilerinin yoğun olduğu yerlerde kitlesel bildiri 
dağıtımları yapıldı.

Başkanlar Kurulu ve Merkez TİS Tekrar Toplan-
dı

2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesinin T.Metal ile 
MESS arasında imzalanmasının ardından sendikamız 
başkanlar kurulu 17 Aralık Çarşamba günü, Merkez TİS Komisyonumuz ise 18 Aralık günü toplandı.

Toplantılarda toplu sözleşme sürecinde gelinen aşama değerlendirilerek bir sonraki adımların ne 
olacağı konuları ele alındı. 

MESS Görüşmesi ve Merkez TİS Toplantısı: Süreç Devam Etsin

Grup sözleşmesi MESS ve diğer iki sendika arasında bağıtlandıktan sonra 18 Aralık tarihinde sendi-
kamız heyeti ile MESS arasında bir görüşme yapıldı. Sendikamız heyeti, MESS heyetine bağıtlanan 
sözleşmenin yürürlük süresi, ücret zam yöntemi gibi temel konulardaki ayrıntılı görüşlerini iletti.

MESS görüşmesinin ardından genel merkezde yapılan Merkez Toplu İş Sözleşmesi Kurulu toplan-
tısında, görüşmenin detayları, MESS teklifinin ücretlere ve işyerlerine yansımaları yapılan sunum-
larda ayrıntıları ile alındı.

İşyerindeki üyelerin bağıtlanan sözleşmeye ve MESS teklifine yönelik görüş ve önerilerinin işyeri 
temsilcileri tarafından ortaya konduğu toplantının sonucunda, ücret zammı ve yöntemi ile 3 yıllık 
yürürlük süresi ile ilgili işçilerin tepkili olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenlerle sürecin devam ettirilmesi konusunda karar oluşturuldu.

Fazla Mesai Yapmama

Grup sözleşmesinde işverenler üzerindeki baskının artırılması amacıyla önce 20-22 Aralıkta daha 
sonra ise 27 Aralık 2014 tarihinden itibaren fazla mesaiye kalmama eylemine başlandı.
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Metal İşçileri Gebze’de İnsanca Yaşam, İnsanca Ücret İçin Buluştu

21 Aralık Pazar günü binlerce metal işçisi İnsanca Yaşam İnsanca Ücret talebiyle Gebze Cum-
huriyet Meydanında toplandı. Miting öncesinde Trafo Meydanında bir araya gelen metal işçileri, 
Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdüler. Alanda daha da kalabalıklaşan işçilere ilk selamlamayı 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko’nun konuşmasının ardından Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu konuştu.

Resmi Arabulucu Raporu Alındı

2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi resmi arabulucu raporunun 24 Aralık 2014 tarihinde Sendi-
kamıza ulaşması 60 günlük grev süresi başladı.

İşyeri Temsilcileri İle Toplantılar

Grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık süreciyle birlikte yapılan Merkez Toplu İş Sözleşme Kurulu 
toplantısının ardından tüm şubelerimize bağlı işyeri temsilcileri ile toplantılara başlandı. İlk toplantı 
24 Aralık tarihinde başladı ve 3 Ocak 2015 tarihine kadar tüm toplantıları yapıldı. Toplantılarda, 
uyuşmazlık sürecinin değerlendirilmesi ve mücadele hazırlıkları ele alındı.
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10 Ocak: Dayatmaya karşı GREV!
10 Ocak 2015 tarihinde toplanan Merkez TİS Kurulu üyelerimiz, 2014 dönemi grup toplu iş sözleş-
mesi sürecini bir bütün olarak değerlendirdiler ve üyelerin eğilimlerini aktardılar.

İşyerlerinden gelen bilgiler, metal işçilerinin büyük bir çoğunlukla MESS dayatmalarını kabul et-
mediklerini, ücret uçurumunun kapatılması için iyileştirmelerin olmadığı, metal işçilerinin yaşam 
standardını yükseltmeyen ve düşük ücret sistemini 3 yıllık sözleşme ile kalıcılaştırmayı hedefleyen 
sermayenin dayatmalarına karşı “bedeli ne olursa olsun” direnmek yönünde oldu.

Genel Yönetim Kurulu adına toplantının kapanışında konuşan Genel Başkanız Adnan Serdaroğlu, 
şu noktaların altını çizdi:

•  Mücadele kesinlikle toplu verilecek, hiçbir şekilde işyeri bazında pazarlık yapılmayacak.
•  10 Aralıktan önce greve çıkılmasın diyenler de dahil olmak üzere herkes greve hazır hale 

gelecek ve greve çıkacak.
•  Olası grev oylamalarına karşı her türlü tedbir önceden alınacak.
•  Grev zamanlaması genel yönetim kurulu tarafından yapılacak.
•  Hedef MESS dayatmalarını geriletmektir.
•  Tüm komiteler, grev komitesi olarak yeniden düzenlenecek ve gece gündüz faaliyet yürüte-

cekler. Komitelerin grev eğitimleri başlatılacak.
•  Zorunlu giderler dışında, sendika yönetici ve çalışanlarının ücret ve maaş ödemeleri ve diğer 

giderler grev sonuçlanıncaya kadar kesilecek.
•  Uluslararası sendikal dayanışma hızla devreye sokulacak.
•  Önümüzdeki hafta içinde grev kararı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Genel Başkanın konuşmasının ardından Merkez TİS kurulu alkışlar ve sloganlarla alınan kararı 
kutladı.

Grev Tarihi 29 Ocak

Greve çıkılacak tarih DİSK genel merkezinde yapılan açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı. Genel 
Başkanımız Adnan Serdaroğlu yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaşanan süreci, metal işçilerinin 
taleplerinin neler olduğunu ve grevin uygulanma tarihini 29 Ocak 2015 olarak açıkladı. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun basın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensupları,
Metal işçileri açısından tarihi bir öneme sahip olan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.
Metal işkolu grup toplu iş sözleşmeleri emekle sermaye arasındaki mücadelenin önemli alanlarından 
bir tanesidir.
Metal işkolunun ekonomide kapsadığı alan ve işlevselliği nedeniyle grup toplu iş sözleşmeleri işkolunun 
kapsadığı alanın çok üzerinde bir etkiye sahiptir.
Bu etki üstelik sadece ekonomik değil, siyasi nitelikler de taşımaktadır.
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Metal işkolunda kazanılan ya da kaybedilen haklar tüm ülkedeki emek sermaye ilişkisini belirleyici 
niteliktedir. Gerek yerli, gerekse yabancı büyük tekellerin hakimiyetindeki metal işkolundaki sendikal 
mücadele kapsamlı etkiler yaratır.
Bu nedenle sermaye 12 Eylül darbesinin ardından, DİSK ve Maden-İş’in kapatıldığı dönemde işyerlerini 
kendi güdümündeki bir sendikal yapıya devretmiştir, onu beslemiş büyütmüş ve bu egemenliğin sarsıl-
maması için her türlü şeyi göze almıştır.
Metal işkolunda toplu sözleşme düzeni bu nedenle işbirlikçi ve dayatmacı bir düzendir.
Bu düzenin mağduru bir bütün olarak metal işçileridir ve bu düzenin değişmesi için varını yoğunu 
ortaya koyan tek sendika vardır: O da Birleşik Metal-İş Sendikası’dır.
Sendikamız, verdiği mücadelelerle metal işçilerinin hak gasplarını engellemeye çaba sarf eden tek 
sendikadır. Sarı, işbirlikçi ve sermaye taşeronu sendikanın sözleşmeleri daha kötü bitirmesine engel 
olan tek sendikadır.
Bu nedenle, grup sözleşmesi kapsamında gerek işyeri sayısı olarak gerekse üye sayısı olarak büyüyen 
bir sendikadır. Bunu verdiği mücadelelere, bunu akıntıya karşı gelmesine, bunu dayatmalara karşı 
çıkmasına borçludur.
Hedefi, metal işçilerinin işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzeninin yıkılması mücadelesine öncü-
lük etmek, katkı vermektir.
2010-2012 döneminde dayatmayı kabul etmeyeceğimizi söyledik ve bu ilk denememizde sözleşmeyi 
farklı ve zaferle sonuçlandırdık.
Grev yapılamaz denilen yerde grevler yaptık.
Farklı hak alınamaz denilen yerde iki katını aldık.
Bugün bizimle birlikte olan işyerlerinin neredeyse üçte biri o gün bizimle değildi.
Bugün bizimle birlikte olan işçilerin neredeyse yarısı o gün bizimle birlikte değildi.
O gün de bize, çoğunluk imzaladı, başaramazsınız diyorlardı.
Bugün de diyecekler!
O gün de yanıldılar!
Bu gün de yanılıyorlar! Yanılacaklar.
Değerli Basın Mensupları,
Birleşik Metal-İş Sendikası, işçinin iradesinden başka bir irade tanımadığı için farklıdır.
Birleşik Metal-İş Sendikası, işçi kurullarını işleterek karar aldığı için farklıdır. Bizim demokrasimiz sıra-
dan bir sandık demokrasisi değil, kurullar demokrasisidir.
Biz taslağımızı işçilerin seçtiği kurullar ile hazırladık.
Sözleşme sürecinin her aşamasında, bu kurulları bilgilendirdik ve onlarla birlikte kararlar aldık.
Birleşik Metal-İş Sendikası işten çıkarmalara karşı ciddi bir mücadele yürüttüğü için, üyelerinin ortala-
ma ücreti işbirlikçi sarı sendikanın yüzde 20 üzerindedir.
Değerli Basın Mensupları,
Diğer iki sendika sözleşmeyi Aralık ayının ortasında imzaladılar.
Birleşik Metal-İş, o günden itibaren, tüm işyeri kurulları ile defalarca bir araya gelerek ortaya çıkan 
durumu tartıştı.
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Önce 18 Aralık tarihinde yapılan Merkez TİS Kurulu toplantısında ardından 10 Ocak tarihinde yaptığı-
mız Merkez TİS Kurulu toplantısında işyerlerimizden gelen temsilci arkadaşlarımızla, MESS’in sendika-
mıza sunduğu teklifi değerlendirdik.
Aslında MESS’in yaptığı yeni bir teklif sunmak değildi. MESS diğer iki sendikaya imzalattırdığı sözleş-
meyi bize dayatıyordu.
Bu süreç içinde MESS yetkilileri ile de görüştük. Onlara dayatmaları kabul etmeyeceğimiz başından 
itibaren söyledik. Onlar da 2010’un ardından değiştiklerini dayatmacı bir tavır içinde olmayacaklarını 
söylediler.
Ama bu sadece sözde kaldı! Uyguladıkları zam yöntemi tüm işyerlerine farklı yansımasına rağmen, 
zammın farklı bir yöntemle dağıtılması teklifimize bile karşı çıktılar.
Değerli Basın Mensupları,
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bu dönem en çok öne çıkardığı başlık, düşük ücretli işçilere iyileştirme 
yapılması idi.
Çünkü işyerlerinde aynı işi yapan işçilerin ücretleri arasında hiçbir şeyle açıklanamayacak kadar büyük 
uçurum oluşmuş durumda.
Kısacası ücret zamları öncesinde ücretlerde bir iyileştirme yapılarak daha adil bir ücret dağılımı talep 
ettik.
MESS ise imzaladığı sözleşmelerle ücretler arasındaki makası daraltmak yerine iyice açtı. Bununla da 
yetinmedi, 6 zammın 5’inde yüzdeli zam yöntemi kullanarak makasın daha da açılmasına neden oldu.
Düşük ücretliler miktar olarak daha az; yüksek ücretliler miktar olarak daha fazla zam aldıkları için 
ve düşük ücretliler toplam çalışanların yüzde 70’lerine yaklaştıkları için, ucuz işçilik sistemini iyice 
kökleştirdi.
Bütün bunlara ek olarak toplu sözleşme sürecini 2 yıldan 3 yıla uzatarak, ucuz işçilik kalıcılaştırmaya 
çalışıldı.
Değerli Basın Mensupları,
Ucuz işçilik sistemini birkaç örnekle açmak gerekiyor. Bu sıradan bir söz değil. Ciddi bir sorun!
Grup toplu iş sözleşmesi imzalanıyor ve işe giriş ücretleri asgari ücretin birkaç puan üzerinde belirle-
niyor. İşçi sirkülasyonunun yüksek olduğu işyerlerinde, işyeri ortalama ücretleri hızla eriyor. İşverenler 
bu yolla toplu sözleşme yükünden kurtulmuş oluyorlar.
MESS bu dönem değiştiği iddiasında. Ucuz işçilik konusunda değişmediğinin en büyük kanıtı sözleşme-
nin birinci yılı için işe giriş saat ücretini 5,80 TL olarak belirlemesidir. Temmuz ayında asgari ücret 5,66 
TL olacak. Dolayısıyla Temmuz ayında işe giren ve sendikaya üye olan bir işçinin saat ücreti sendika 
aidat kesintisi nedeniyle asgari ücretin altına düşecek.
İyi zam verdik dedikleri işte budur!
Değerli Basın Mensupları,
10 Ocak tarihinde bütün bu koşulları değerlendirdik. Merkez TİS Komisyonumuz üyesi işyeri temsilci-
lerimiz “ödenecek bedel ne olursa olsun” dayatmaların kabul edilmemesi ve greve çıkılması yönünde 
görüş bildirdiler.
Genel Yönetim Kurulumuz da bu eğilim doğrultusunda karar aldı.
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Bir kaç gündür yürüttüğümüz teknik çalışmaların ardından bugün sizlerle hangi tarihte greve çıkaca-
ğımızı paylaşacağım.
Ondan önce mücadelemizin hedefinin kamuoyu tarafından iyi anlaşılması için bir kez daha tekrarlamak 
istiyorum.
Birleşik Metal-İş, emeğinin karşılığını alamadığı için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, dayatmaları kabul etmediği için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, ücret adaleti için, iyileştirme yapılmadığı için greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, 3 yıllık sözleşme süresinin ücret zam yöntem ve miktarları ile birlikte ucuz işçiliği 
kalıcılaştırma sonucu doğurması nedeniyle greve gidiyor.
Birleşik Metal-İş, metal işçilerinin insanca yaşayıp insanca çalışması için greve gidiyor.
Haklıyız, çünkü sömürülüyoruz.
Haklıyız, çünkü insan yerine konmuyoruz.
Haklıyız, çünkü çocuklarımız için yaşıyoruz.
Grev uygulama tarihimiz 29 Ocak’dır.
Sendikamızı zorlu bir süreç bekliyor.
Ama biz biliyoruz ki bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır! Bir de yarınlar için direnenler…

Grev Oylamaları

Sendikamızın grev kararı almasının ardından MESS’te işyerinde grev oylaması talebinde bulundu. 
26-28 Ocak 2015 tarihlerinde grev oylamaları yapıldı. Metal işçileri grev oylamalarından büyük bir 
başarı ile çıktılar ve Sendikalarının aldıkları kararın arkasında olduklarını, bir başka anlatımla grev 
kararını kendi kararı olduğunu grev oylama sandıklarında gösterdiler. 

Fabrikalardan birer birer Greve Evet çıktı. Birçok 
işyerinde beyaz yakalı işçiler de greve evet diyerek 
sınıf dayanışmasını örneği sergilediler.

MESS’ten Grev Yasağı İçin Dava

Grev oylamalarından çıkan bu sonuçlar üzerine 
MESS, yedi işyeri için Kocaeli 3. İş Mahkemesi’ne 
açtığı davada, yapılan grev oylamaları kesinleş-
meden, sendikamızın 29.01.2015 tarihinde grev 
uygulamasına başladığını, grevin oylama kesinleş-
meden grev uygulanması yapılmasının kanun dışı 
olacağını belirterek, grevin kanundışı olduğunun 
tespiti ile yargılama sonuna kadar grevin tedbi-
ren durdurulmasına karar verilmesini talep etmiş-
tir. Ancak bu talep, Kocaeli 3. İş Mahkemesinin 
30.01.2015 tarihli ara kararı ile reddedildi. 
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Açık ve net söylüyoruz: Grev hakkını gasbeden bir hükümetin belirleyeceği hiçbir arabulucuyla ve 
işçilerin hak mücadelesine saygı göstermeyi öğrenemeyen sermaye örgütüyle bu süreçte aynı masaya 
oturmayacağız.
Grevin durdurulması kararının işçilerin mücadelesini engelleyerek işyerlerine barış getireceğini sanan-
lar yanılıyorlar.
Aksine bu karar mücadele azmimizi bilemiştir.
Bir kez daha söylüyoruz. Arabulucu değil hakkımızı istiyoruz. Alıncaya kadar üretimden gelen gücümüz 
de dahil meşru mücadele yöntemlerini kullanmaya devam edeceğiz.
Bu karar bizi rahatsız ettiği gibi, bu kararla rahatlamayı umanları da rahatsız edecek.
Üstelik misliyle!
Sadece işyerlerinde değil, sokaklarda da!
Sonuçlardan biz sorumlu değiliz. Sorumlu olanlar hakkımızı gasbedenler yani AKP iktidarı ve dağılmaya 
başlayan sermaye örgütü MESS’tir.
MESS üyesi işverenler şunu iyi anlasınlar: İşbirlikçi ve dayatmacı düzen ortadan kalkmadıkça bu mü-
cadeleden vazgeçmeyeceğiz.
BİRLEŞİK METAL İŞ GENEL YÖNETİM KURULU

Grevimiz Yasaklandı

Grup toplu iş sözleşmesinde yaşanan çözümsüzlüğün ardından fabrikalardaki oylamalarda çıkan 
grev kararıyla birlikte Sendikamızın MESS’e karşı başlattığı grev daha birinci günündeyken 30 Ocak 
günü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.  

Bakanlar Kurulu kararı ile metal grevinin yasaklandığı Türkiye’de demokrasinin olmadığı bir kez 
daha ilan edilmiş oldu. Bakanlar Kurulu kararında grev erteleme denilirken, aslında yapılan ertele-
me değil, grevleri yasaklamasıydı. 

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

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

Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçi-
sinin grev yolu ile hak arayışı ertelenmemiş, ortadan kaldırılmıştır.

Grev Hakkımızı Gasbedenlerle Aynı Masaya Oturmayacağız

Genel Yönetim Kurulumuz, grevlerimizin yasaklanmasını ardından 30 Ocak 2015 tarihinde yaptığı 
açıklama ile “grev hakkımızı gasbedenlerle aynı masaya oturmayacağız” dedi. Açıklamada:
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Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin içinde bulunduğu kötü koşullardan çıkışı için büyük önem taşıyan 
2015 Metal grevlerinin yasaklanması ve sermaye egemenliğinin tahkim edilmesi kararının ardından 
toplanan Başkanlar Kurulumuz mücadelenin daha yoğun, daha kitlesel ve her türlü platforma taşınarak 
sürdürülmesi kararlığındadır.
Mücadelenin bu yeni evresinin en önemli koşulu sınıf bilinci ve sendikal disiplin içinde hareket edilmesi, 
sendikamız kurul kararları dışında hiç bir kararın tartışılmaması, uygulanmaması ve dışlanmasıdır.
Tüm dayanışma gösteren kurum ve kuruluşların da bu temel ilkeyi gözetmelerini kendilerinden bek-
liyoruz.
Başkanlar Kurulu’muz, Genel Yönetim Kurulu’muzun 30 Ocak 2015 tarihli açıklamasının arkasında 
durmaktadır.
Grev hakkımızı yasaklayan, sermayenin sömürü düzenini güvence altına alanlarla ve bu sürecin gerçek 
sorumlusu sermaye örgütü MESS ile aynı masaya oturmayacağız.
Arabulucu değil, metal işçilerinin haklarını istiyoruz!
Arabulucu değil, grev hakkımızın iadesini istiyoruz!
Metal işçilerinin mücadelesinin amacını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 
Birincisi, özgür toplu pazarlık düzeni istiyoruz. Anayasa’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslara-
rası sözleşmelerde yer alan sözleşme özgürlüğünün varlığı, tarafların kendi özgür iradeleriyle sözleşme 
yapabilmelerine bağlıdır. Grup toplu iş sözleşmesi iki işbirlikçinin anlaştığı koşulların tüm metal işçileri-
ne dayatıldığı bir yapıdır. İşbirlikçi ve dayatmacı bu yapıya karşı mücadele ediyoruz. 
İkincisi, insan onuruna yakışır bir ücret, insan onuruna yakışır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. 
Sarı sendikanın imzaladığı sözleşme özgür bir sendikal düzen ve toplu pazarlık sistemi olsa idi hiç bir 
şekilde bağıtlanamazdı. Özgür ve gerçek sendikacılığın olduğu yerde MESS’in tekliflerinin kapsam dışı 
personel dahil olmak üzere çalışanlardan büyük tepki görmesi ve sözleşmenin metal işçilerine grev ya-
sakları ve YHK yoluyla kabul ettirilmeye çalışılması baskının, dayatmanın ve darbenin en açık kanıtıdır.
Üçüncüsü, yasaklanan grev hakkımızı geri almak için mücadele ediyoruz. Bakanlar Kurulu grevleri 
erteleyerek, milli güvenliğin sermayenin sömürüsünü ve işçilerin köleliğini güvence altına almak oldu-
ğu bir kez daha göstermiştir. Metal işçileri şimdi ücret zammı taleplerinde daha da kararlıdırlar. Milli 
güvenliği sağlayan ürünler üretiyor isek ücretlerimiz ve sosyal haklarımızın daha yükseltilmesi gerekir, 
demektedirler.
Bu amaçlarımızın altını bir kez daha çizdik çünkü mücadelemizin başka amaçlar taşıdığı yalanı bugün 
ve önümüzdeki günlerde sıklıkta dillendirilecektir. Biz her siyasal partiden işçinin üye olduğu bir sınıf 
sendikasıyız. Kararlarımızı üyelerimizi temsil eden kurullarımız aracılığıyla alırız. Metal işçisinin benim-

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!

Grevlerimizin yasaklanmasını ardından, gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 31.01.2015 tarihinde 
toplanan Başkanlar Kurulumuz aşağıdaki açıklamayı yaptı:
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semediği hiçbir karar Birleşik Metal-İş’in kararı değildir. Birleşik Metal-İş, metal işçisinin iradesinin 
dışında hiçbir iradeyi tanımaz. Bizimle aynı çizgiye yaklaşanlar varsa seviniriz, bizim çizgimizi anti-de-
mokratik yöntemlerle değiştirmeye kalkanlara gerekli yanıtı vermesini de biliriz.
Başkanlar Kurulu’muz başta işverenler olmak üzere, sermaye örgütünün ve sermaye hükümetinin 
uyarılmasına karar vermiştir.
İşverenler, grevlerin yasaklanması ile sorunun bitmediğini 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren yaşa-
yarak görecekler. Geçtikleri sadece bir deredir. Metal işçilerinin denizinde boğulmak istemiyorlar ise 
MESS’ten ayrılır, taleplerimizi karşılarlar. Sadece 60 gün değil, yıllarca sürecek bir mücadeleden söz 
ediyoruz.
Sermaye örgütünü uyarıyoruz! Dayatmalarınızı, ne devlet zoruyla, ne YHK kararıyla ne de başka bir 
biçimde kabul ettiremeyeceksiniz. Zalimler için yaşasın cehennem! Var olan beceriksiz ve işçi düşmanı 
yöneticilerinizle bu süreci yönetemediniz ve yönetemeyeceksiniz. 
AKP hükümetini uyarıyoruz! Grevimizi yasaklamakla metal işçilerinin mücadelesini 38 fabrikanın kapı-
sından kent meydanlarına, başta sizinki olmak üzere siyasi parti binalarının önlerine, mahkeme salon-
larına, uluslararası platformlara ama hepsinden önemlisi fabrikaların içine taşıdınız. Sonuçlarından siz 
ve hizmetinde olduğunuz sermayedar sınıf örgütü sorumludur.
Başkanlar Kurulumuz son olarak yiğit ve onurlu metal işçilerine seslenmeyi bir görev bilir!
Kardeşlerimiz!
Sizlerle birlikte çıktığımız yolu yürümekten vazgeçmedik! Vazgeçmeyeceğiz!
Asla teslim olmayacağız!
Asla yılgınlığa kapılmayacağız!
Biz kazanacağız! Çünkü haklıyız! Çünkü sömürülüyoruz! Çünkü çocuklarımız için yaşıyor ve çalışıyoruz!
Büyük bir kavganın neferleriyiz! 
Sendikal disiplinimizi hiç bir şekilde bozmadan, kurul kararlarını harfiyen uygulayarak GÜVEN, BİRLİK 
VE İNAT!
YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ!
YAŞASIN DİSK!
YAŞASIN BİRLEŞİK METAL-İŞ!
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Grev Haktır Yasaklanamaz! 

Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir!

Grevimizin yasaklanmasının ardından metal işçileri, arabulucu değil, grev hakkının iadesini AKP, 
Çalışma Bakanlığı ve Danıştay önünde yaptığı eylemlerle talep etti.

Metal işçileri 03.02.2015 günü ülkenin dört bir yanında, AKP il ve ilçe binaları önünde “Grev Hak-
kımızı İstiyoruz” talebiyle yürüyüş ve basın açıklaması yaptılar.

Sendikamızın Danıştay Başkanlığı’na “Yürütmenin Durdurulması istemli” açtığı dava kitlesel bir 
biçimde yapıldı ve metal işçileri Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Danıştay 
önündeydi.

İşverenler Grev Yasağı İçin Teşekkür Etti

Grevimizin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmasının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), 2015 yılı Ocak ayı ihracat verilerine yönelik yaptığı basın açıklamasında grev yasaklarını da 
değindi ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi AKP’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Metal-İş kolunda Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 14-17 Aralık tarihlerinde iki 
güzide sendikamızın 3 yıl için anlaşmasını tamamlamasıyla iş barışı içerisinde devam etmekteydi.

Ancak üçüncü bir sendikamızın, senelik 2 milyar dolar ihracat yapan 38 işyerinde başlattığı grev de 
ihracatı olumsuz etkiledi. Otomotiv, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bu şirketlerde 
üretimin durması otomotiv, enerji, boru ve beyaz eşyada üretim yapan ve senelik 20 milyar dolar 
ihracat hacmine sahip 26 büyük şirketin üretiminin durmasına yol açacaktır.

Geçtiğimiz hafta sadece bir şirketimizin üretiminde 70 tıra yapılacak yüklemenin direnişle bekle-
tilmesinden tam 22 üretici firma etkilendi. Hükümetimiz bu etkileri ve taleplerimizi dikkate alarak 
Bakanlar Kurulu Kararı ile bu grevi erteledi, Hükümetimize bu karardan ötürü teşekkür ediyoruz 
ve bu kararı destekliyoruz.

Türkiye’de aynı işkolunda farklı sendikaların uzlaşmasını olumlu buluyoruz, ancak bir başka sendi-
kanın bu anlaşmaya ayak uydurmamasını anlayamıyoruz. Tüm sendikaların ve üye çalışanların bir 
an önce işlerinin başına dönmeleri çağrımızı yineliyoruz.” 

IndustriALL’dan Başbakana Kınama

Sendikamızın da üyesi olduğu 143 ülkede 50 milyonun üzerinde metal, maden, enerji, tekstil 
işçisini temsil eden Küresel Sendika IndustriALL Genel Sekreteri J. Ryna imzası ile Başbakan 
Davutoğlu’na ertelenen grevlerimiz ile ilgili bir mesaj gönderdi. Mesajda grev ertelemelerinin işçi 
hak ve özgürlüklerinin ve ILO ilkelerini açık ihlali olduğu, ertelemelerinin patronların çıkarını koru-
mak amacı taşıdığı ve kararın hızla geri çekilmesi istendi.

Mektubun tam metni şöyle:
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Sayın Başbakan,
Size bu mektubu, 143 ülkede madencilik, enerji, ve imalat sektörlerinde çalışan 50 milyondan fazla 
işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası adına, sizi Birleşik Metal İş sendikası tarafından düzen-
lenen metal sektöründeki grevi erteleyen Bakanlar Kurulu kararını geri çekmeye ve toplu sözleşmenin 
özgürce gerçekleşeceği bir ortam yaratmaya çağırmak amacıyla yazıyorum.  Birleşik Metal İş sendika-
sının geniş küresel sendika ailemizin bir parçası olmasından gurur duyuyoruz.
IndustriALL Küresel Sendikası ve dünyanın dört bir yanındaki üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun, Birleşik 
Metal İş sendikasının kısmen 29 Ocak 2015′de başladığı ve geri kalanına 19 Şubat 2015′de devam 
edeceği 38 şirketteki grevi, ertelediğini, gerçekte iptal ettiğini öğrenmiş olmaktan dolayı ciddi üzüntü 
içindedir.
30 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararından bahsedildiği şekilde, 
Bakanlar Kurulunuzun grevleri “milli güvenlik” gerekçesiyle yasakladığına inanmakta güçlük çekiyoruz.
Meşru grevleri bu şekilde yasaklıyor olmanızı şiddetle protesto ediyoruz. Biz bu durumu, işçilerin en 
temel haklarından biri olan ve Türkiye cumhuriyeti Anayasası, uluslararası sözleşmeler, ve Uluslararası 
Çalışma Örgütünün (ILO) kararları ile güvence altına alınmış olan grev hakkının açık ihlali olarak gö-
rüyoruz. Hükümetinizin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunundaki ilgili maddeyi düzenli 
olarak amacı dışında kullandığı açıktır, iktidara geldiğinizden bu yana, lastik, cam, madencilik ve metal 
sektörlerinde bir dizi grevi “ulusal güvenlik” gerekçesiyle yasakladınız.
Bu bağlamı kullanarak imalat sektörlerinde grev yasaklamanın herhangi bir mantıksal veya hukuki 
zemini yoktur. Aksine bizim kesin inancımız, Hükümetinizin, işçi haklarını korumaktansa iş dünyasının 
çıkarlarını gözettiği yönündedir.
Türkiye Hükümeti bilmelidir ki, grevleri yasaklama kararı uluslararası işçi hakları norm ve standartla-
rının bir ihlalidir. Aslında ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, Türkiye Hükümetinin, grevleri ulusal 
güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yaptığı yasaklamaların örgütlenme özgürlüğünün temellerine aykırı 
olduğu yönünde karar vermiştir.
Size, aynı ILO Komitesinin, ilgili işkolları (lastik, cam, metal vs.) ile ulusal güvenlik arasında herhangi 
bir belirgin bağ olmadan Bakanlar Kurulunun milli güvenlik gerekçesiyle grevleri askıya almasını üzü-
lerek kayda geçirdiklerini belirtmişti.
Temel işçi haklarına, özellikle de grev hakkına, Türkiye’de saygı gösterilmemektedir. Küresel sendikal 
hareket, Türkiye’de h gerçekleşen ağır işçi hakları ihlallerinin haberlerini her gün almaktadır. Bu durum 
bir son bulmalı. IndustriALL Küresel Sendikası, Türkiye Hükümetini temel işçi haklarına tam saygı 
göstermeye davet etmektedir.
Buna ek olarak, şunu da bilmenizi isteriz ki, IndustriALL Küresel Sendikası ve dünya genelindeki üye-
leri, meşru grev hakları ile daha iyi ücretler için mücadele eden Türkiye’deki grevci metal işçileri ile 
tam dayanışma içindedirler. IndustriALL Küresel Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni bir 
şikayette bulunacaktır. Sizi bir kez daha metal sektöründeki grevi erteleyen kararı geri çekmeye ve 
özgür toplu sözleşme görüşmelerinin gerçekleşebileceği bir ortam yaratmaya çağırıyorum.
Hızlı cevabınızı bekliyorum.
Saygılarımla, 
Jyrki Raina, Genel Sekreter
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Merkez TİS Kurulu Toplantısı

Grup toplu sözleşmesindeki grev yasaklamaları ve önümüzdeki süreçte izlenecek yolu değerlendir-
mek üzere Merkez TİS Kurulumuz 5 Şubat 2015 günü toplandı.

“Grev Hakkını Savunmak İçin Küresel Eylem Günü”!

Ülkemizdeki  “grev hakkı”na yönelik bu saldırı, uluslararası alanda da büyük tepkilere neden oldu. 
Destek ve dayanışmanın boyutları hızla büyüdü. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC,  
dünya genelinde örgütlü sendikalara grev hakkını savunmak için eylem ve etkinlikler düzenleme 
çağrısında bulundu.

ITUC’un çağrısıyla 18 Şubat’ta dünya çapında  “Grev hakkımızdan ellerinizi çekin” eylemleri yapıl-
dı. “Grev Hakkıma Dokunma” demek için biz de 18 Şubat günü Ankara’da Meclis Dikmen Kapısı 
önünde bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamasının ardından:

•  Bu süreçte işyerlerinden toplanan dilekçe ve imzalar Başbakanlık’a iletildi, 
•  Meclis İnsan Hakları Komisyonu ve siyasi parti temsilcileri ile görüşmeler yapıldı.

MESS’den Ayrılmalar Başladı

Grev kararı almamız ve grev oylamalarından başarılı bir şekilde çıkmamamızla birlikte MESS’ten 
ayrılmalar da başladı. Bu dönemde 8 işyeri/işletme MESS’ten istifa etti ve 2 yıllık sözleşmeler im-
zalandı. Bu sözleşmelerle grup sözleşmelerinden alınan zammın çok üzerinde ücret zamları alındı, 
ayrıca sosyal haklarda ve idari maddelerde yeni kazanımlar elde edildi.

MESS’ten ayrılan işyerleri dışında, MESS’ten ayrılmayan çok sayıda işyeri ile protokoller yapılarak 
grup sözleşmesinin üzerinde çeşitli haklar elde edildi. Bazı işyerlerinde saat ücretlerine zam alınır-
ken, bazı işyerlerinde ise ikramiyelerde ve sosyal haklarda artış yapıldı.
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MESS’ten Ayrılan İşyerleri İle Yapılan Toplu Sözleşmeler

    

  

     

     

     

   
   
   
   
   

YHK Kararı

Grup toplu iş sözleşmeleri ile ilgili 29 Ocak 2015’te başlayan grevlerimizin, 30 Ocak 2015 günü 
Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi üzerine, 02.02.2015 tarihinde Danıştay’da dava açıldı ve 
yürütmenin durdurulması talep edildi. Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebimizi 
2’ye karşı 3 üyenin oy çokluğuyla reddetti. Bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na 
itirazda bulunarak yürütmenin durdurulması talep edildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu 
kez 7’ye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla itirazımızı reddetti. 

Bütün eylemlerimiz ve anti demokratik hukuksal süreçler sonucunda, Yüksek Hakem Kurulu, 28 
Mayıs 2015 tarihinde grup toplu sözleşmesini tek taraflı olarak imzaladı.
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2011 ARALIK - 2015 EKİM ARASINDA GREV UYGULANAN İŞYERLERİ
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YÜKSEK HAKEM KURULU TARAFINDAN İMZALANAN İŞYERLERİ KARAR TARİHİ : 
12/05/2015
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HUKUK DAİRESİ RAPORU

Hukuk dairemiz avukatları tarafından Sendikamızın 16-17-18 Aralık 2011 tarihinde yapılan 18. 
Genel Kurulundan sonra bu tarihe kadar yürütülen, yetki tespiti, işkolu ihtilafları, işe iade davaları, 
kıdem - ihbar tazminatı ve sair işçilik alacaklarının tahsili, aidat alacakları, kolektif iş hukukundan 
kaynaklanan uyuşmazlıklar ile ceza davalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

YETKİ UYUŞMAZLIKLARI

l. OLUMLU YETKİ TESPİTLERİNE İTİRAZLAR:

İSTANBUL 1. NOLU ŞUBE :

1. Gürsaş Elektronik Cihaz Kutuları ve Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe.
2. Sanel San. Elek. İm. ve Tic. Ltd. Şti..  
Sonuç: Lehe sonuçlandı, Yargıtay’da. 
3. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç: Devam ediyor.
4. Casper Bilgisayar sistemleri A.Ş. 
Sonuç: Aleyhe.
5. Remeks San. Ürünleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe.
6. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe sonuçlandı, Yargıtay’da.
7. Armsan Silah San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
8. Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Devam ediyor.

İSTANBUL 2. NOLU ŞUBE :

1. MESS (RSA Tesisat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.) 
Sonuç: Aleyhe.
2. Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret Hüsnü Coşkun 
Sonuç: Devam ediyor.
3. Empar Elek. Makine Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
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TRAKYA ŞUBE: 

1. Daiyang. SK Network Metal San. ve Tic. Ltd.   
Sonuç:Lehe
2. Metem Oto. San. Tic. Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe.
3. Vatan Kablo Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.

GEBZE ŞUBE:

1. Mutaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç:Lehe.
2. Tet İç ve Dış Tic. ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe.
3. Çelmer Çelik Endüstri A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
4. Aperam Paslanmaz Çelik San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
5. MKS Transformatör Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe.
6. Fontana Pietro Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
7. MESS (Cengiz Makine San. Tic. A.Ş.) 
Sonuç: Lehe.
8. Federal Mogul Tp Liner Europe Oto. Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe.
9. Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe.
10. Cavo Otomotiv Tic. Ve San. A.Ş. 
Sonuç: İşveren feragat etti, lehe.
11. İnductotherm İndüksiyon Sistemleri San. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
12. Weidmann Transformatör İzolasyon San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 
Sonuç: İşveren feragat etti, lehe.
13. Csun Eurasia Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
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KOCAELİ ŞUBE:

1.MMZ.Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
2. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç: Lehe.
3. Mas Daf Makine San. A.Ş.  
Sonuç: Aleyhe.
4. D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
5. Snop İzmit Metal San. Ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
6. Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
7. İntek Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
8. Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Sonuç: Devam ediyor.
9. Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe bitti, Yargıtay’da.
10. Baysan Trafo Radyatörleri San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe bitti, temyiz aşamasında.
11. Alimex Alüminyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Sonuç: İşveren feragat etti, lehe.
12. M.T. Reklam A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
13. Tekno Maccaferri Çevre Tek. San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: İşveren feragat etti, lehe.

BURSA ŞUBE:

1. Tecasa Isı Kontrol A.Ş.  
Sonuç: Lehe bitti.
2. Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe bitti.
3- Şahinkul Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş 
Sonuç: Lehe bitti.
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ESKİŞEHİR ŞUBE:

1. Toprak Demir Döküm San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
2. ICF Isı Cihazları Fabrikası A.Ş. 
Sonuç: Lehe

İZMİR ŞUBE:

1. MESS (Schneider Elek. San. ve Tic. A.Ş. ) 
Sonuç: Anlaşma sonucu feragat edildi.
2. İmpo Motor Pompa San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
3. HMS Makine San ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Feragat nedeniyle ret, lehe.
4. FTA Havacılık ve Bağlantı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe, işveren temyiz etti, Yargıtay’da
5. Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç: Devam ediyor
6. Ruba A.Ş. 
Sonuç: Lehe

ANADOLU ŞUBE:

1.Mahle Mopisan Konya Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Lehe.
2. Akdeniz Çivi Tel Nak. San. ve Tic. ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe bitti.
3. ODS Ortadoğu Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe bitti.
4. Hidrokon Konya Hidrolik  Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Lehe bitti.
5. Akın Piston San . Tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Devam ediyor.
6. İzopoli Yapı Elemanları Taah. San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.
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ll. OLUMSUZ YETKİ TESPİTLERİNE İTİRAZLAR :

İSTANBUL 1. NOLU ŞUBE :

1. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş.  
Sonuç: Aleyhe sonuçlandı.
2. Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Aleyhe bitti, temyiz ettik Yargıtay’da.
3. Cofle TK Otomotiv Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor.

TRAKYA ŞUBE: 

1. Dinex Egzos ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç : Devam ediyor.

GEBZE ŞUBE:

1. Procast Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe.
2. Mahle Filtre Sistemleri A.Ş. 
Sonuç: Türk Metal Sendikası’na verilen yetki tespitine yaptığımız itiraza ilişkin dava devam 
etmektedir.
3. GEA Klima San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç: Feragat nedeniyle reddedildi.
4. Eku Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş. 
Sonuç: Aleyhe.

KOCAELİ ŞUBE:

1.KTC Kalibre Boru Kesm. San. tic. Ltd. Şti. 
Sonuç: Aleyhe.
3. Nema Makine Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sonuç:Lehe.
4. Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş. 
Sonuç: Devam ediyor

BURSA ŞUBE:

1. Bosch San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Sendikamıza verilen olumsuz tespit ve Türk Metal Sendikası’na verilen olumlu tespit 
yazılarına itiraz edilmiş olup her iki dava da aleyhe bitmiştir.
2. Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 
Sonuç: Aleyhe bitti.
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İZMİR ŞUBE:

Mahle Mopisan Yedek Parça San. ve Tic. A. Ş. 
Sonuç: Bu işyerinde sendikamıza verilen olumsuz tespit, Türk Metal sendikası’na verilen 
olumlu tespit yazılarına itiraz edilmiş, her iki dosya birleştirilmiş olup dava lehe bitmiştir.
Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.  
Sonuç: Devam ediyor.

ANADOLU ŞUBE:

Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.  
Sonuç: Lehe bitti.

Ayrıca Ceha işvereninin, işyerinin işletme niteliğine itiraz davası devam ediyor.

İŞKOLU UYUŞMAZLIKLARI

1. İşyeri  : Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti..  
    Şubesi : İstanbul 1 Nolu Şube 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Lehe.

2. İşyeri  : Casper Bilgisayar sistemleri A.Ş. 
    Şubesi : İstanbul 1 Nolu Şube 
    Bakanlık kararı : Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar 
    Sonuç  : Aleyhe.

3. İşyeri  : Tecasa Isı Kontrol A.Ş.  
    Şubesi : Bursa Şube 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Lehe.

4. İşyeri  : Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. 
    Şubesi : İstanbul 1 Nolu Şube 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Lehe.

5. İşyeri  : Schneider Elek. San. ve Tic. A.Ş. 
    Şubesi : İzmir Şube 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Schneider işverenliğine ait Ankara, İzmir, Kartal ve Kadıköy’de kurulu işyerle-
rinin metal işkolunda kurulu olmadığına ilişkin itirazlarımız anlaşma yapılması nedeniyle feragati-
miz ile nedeniyle reddedilmiştir.  



221

6. İşyeri  : Mahle Filtre Sistemleri A.Ş. 
    Şubesi : Gebze Şube 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Aleyhe.

7. İşyeri  : Sağlık Bakanlığı 
    Şubesi : Anadolu Şube 
    Bakanlık kararı : Sağlık 
    Sonuç  : Aleyhe.

8. İşyeri  : Türk Hava Yolları Teknik A. Ş. 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Lehe.

9. İşyeri  : Weidmann Transformatör İzolasyon San. İç ve Dış Tic. A.Ş. 
    Bakanlık kararı : Metal 
    Sonuç  : Devam ediyor.

SENDİKAMIZI VE ÜYELERİMİZİ TEMSİLEN YÜRÜTÜLEN DAVALAR

Şubelerimize bağlı işyerlerindeki üyelerimiz için açılan işe iade, tazminat ve alacak davalarının, 
diğer konuları içeren davaların, icra takiplerinin ve ceza davalarının sayısı ve sonuçları aşağıdaki 
gibidir: 

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Sinter Metal İmalat San. Tic. A.Ş. firmasında iş sözleşmesi sona erdirilen 291 üyemiz için Üskü-
dar 3. İş Mahkemesinde açılan ve 187’si kazanılan işe iade davalarından (kalan 104 üye davadan 
feragat etmişlerdir) işbaşı yapan 14 üye daha sonra tekrar işten çıkarıldığı için bu işçilerden 12’si 
için açılan fark alacak davaları ile 2 üye işçi için açılan gerçek anlamda işbaşı yaptırılmamaktan 
kaynaklı alacak davaları halen devam etmektedirler. 

* 104 işçi işe iade davasından feragat edip, sendika üyeliğinden istifa etmiş ve  büromuz avukat-
larını azletmişlerdir. Bunlardan 24 işçi için vekalet ücreti ve dava masrafları için icra takibi yapıl-
mıştır. Anılan takiplerden 23’ü itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali davaları açılmıştır. Bu davalarda, 
itirazların iptaline karar verilmiş olup icra takibi devam ediyor. Ardından 57 üye için yapılan icra 
takiplerine de itiraz edilmiş, itirazın iptali talebiyle açılan davalardan, 1 tanesinde işçinin avukatlık 
ücretinden sorumlu olduğu ancak feragatine neden olan işverenin sorumlu olmadığına hükmedil-
miş ve karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Diğer 52 davada da aynı şekilde hüküm kurulmuşsa 
da bu defa Yargıtay 37 dosyada bozma kararı verdiğinden yargılamaya devam edilmiştir. Devam 
eden yargılama sürecinde Sinter firması dava konusu alacakları ödemiş ve dosyalar kapatılmıştır. 
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2. ABB Elektrik işyerinde çıkarılan biri işyeri temsilcimiz olan 2 üye için açılan işe iade davaları 
kazanılmış olup işe geri alınmamışlar ve tazminatları tahsil edilmiştir. 

Yine aynı işverenlik tarafından çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası kabul edilmiştir.

3. Adöksan Döküm işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 2 üyemiz için açtığımız davalarda, üyeleri-
mizin işe iadelerine ve sendikal tazminata hükmedilmiştir. İşveren üyelerimizi işbaşı yaptırmış an-
cak iş vermemiştir. Bu durumun gerçek bir işe başlatma olmaması nedeniyle işe iade davasından 
kaynaklanan alacakları için açılan davalar devam etmektedir. 

4. AKS Otomotivişyerindebir üye için açılan işe iade davası kazanılmış olup işbaşı yaptırılmayan 
üyemizin alacakları tahsil edilmiştir. 

5. Emes Endüstriyel işyerinde örgütlenme safhasında üyelik işlemleri gerçekleşmeden işten çıkar-
tılan  3 işçi için açılan işe iade davaları işçilerin lehine sonuçlanmış olup işçiler işbaşı yapmadılar. 

6. Elmek işyerinden çıkarılan 1 işçi için açılan işe iade davası lehe bitmiş olup işbaşı başvurusuna 
rağmen işe geri alınmamıştır. Tazminat ve alacakları tahsil edilmiştir.

7. Remeks işyerinden çıkarılan 7 üye için açılan işe iade davalar lehe bitmiş olup işverence işbaşı 
yaptırılmadıkları için tazminatları tahsil edilmiştir. 

8. Samka Metal işyerinde örgütlenme aşamasında işten çıkarılan 18 üyemiz için açılan davalardan,  
17 ‘si işe iadelerine ve sendikal tazminata karar verilmiştir. Bu işçilerden işbaşı yaptırılan 2 işçiden 
biri daha sonra tekrar çıkarıldı, bir üyemiz işbaşı yaptırılmak için başvurmadı, diğerlerinin alacakları 
tahsil edildi. Bir üye için açılan dava lehe bitmiş olup işe iade talebi sonucu işbaşı yaptırılmıştır.

9. Civtaş Cıvata işyerinde, işten çıkarılan bir üyemiz için açılan davada, işçinin işe iadesine karar 
verilmiş ancak işverence işbaşı yaptırılmamıştır. Yapılan protokol gereği tazminatları ödenmiştir. 

10. Casper Bilgisayar işyerinde, sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 11 işçi için açılan da-
valardan 7’si, işçilerin feragatleri nedeniyle reddedilmiş, 4’ü ise lehe bitmiştir. İşei iadelerine karar 
verilen 4 üyenin yaptığı başvuru işverence reddedildiğinden alacakları tahsil edilmiştir.

11. Sanel işyerinde sendikamıza üye olduğu için çıkarılan 1 işçi için açılan işe iade davası kabul 
edilmiş olup işverence işbaşı yaptırılmamıştır. Tazminatları tahsil edilmiştir.

12. Tabo Otomotiv işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası kabul edilmiştir. Üye işçi işe 
iade başvurusu yapmıştır. Ancak işe geri alınmamış tazminatları ödenmiştir.

Yine aynı işyerinden 1 üye için açılan işe iade davası devam etmektedir.

13. Has Çelik işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade 
davası kabul edilmiştir. Üye işçi işe iade başvurusu yapmıştır. Ancak işe geri alınmamış tazminatları 
ödenmiştir.
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14. Arobus işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasından işten çıkarılan 26 üyemiz için açılan işe 
iade davaları kazanılmış olup işe geri alınmamışlar ve tazminatları tahsil edilmiştir. 

15. Cofle işyerinden çıkarılan 3 üyemiz için açılan işe iade davalarından 2’si sendikal tazminata 
hükmedilerek lehe bitmiştir. Üyelerimizin yaptığı işbaşı talebi işverence kabul edilmemiş ve alacak-
ları tahsil edilmiştir. Bir üye için açılan dava ise devam etmektedir.

16.Fontana Pietro işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 4 üyemiz için açılan işe iade davaları devam 
ederken 1 işverenlikçe anlaşılarak işe alınmıştır. Diğer 3 üye yönünden açılan davalarda işçilerin 
işe iadelerine karar verilmiş ancak üyelerin işbaşı talepleri işverence kabul edilmemiş ve alacakları 
tahsil edilmiştir. 

17- Armsan Silah San. Ve Tic. A.Ş. işverenliği tarafından işten çıkarılan 4 üye adına açılan işe iade 
davaları sendikal tazminata hükmedilerek lehe sonuçlanmıştır. İşverence temyiz edilen kararlar 
halen Yargıtay incelemesindedir. 

18- Simkab Elektrik işverenliğince işten çıkarılan 6 üye için açılan işe iade davaları halen devam 
etmektedir. 

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Sinter işvereni sendika genel merkez yöneticilerimiz ve toplam 29 üyemiz için yasa dışı grev, 
işgal, zarar iddiasıyla 500.000,00 TL, 200.000,00.TL ve 500.000,00.TL’lik tazminat talepli üç ayrı 
dava açmıştır.  15 üye için açılan dava reddedilmiş ve onanmıştır. 14 üye ve sendika yöneticileri için 
açılan davalar birleştirilmiş, dava reddedilmiştir. Ret kararı süresinde temyiz edilmediğinden tem-
yizin reddine karar verilmiştir. Ancak temyizin reddi kararı temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay’da 
yapılan duruşmada kesinleştirilmiştir.  

* Sinter işverenliği aleyhine 1 üye adına açılan alacak davası kabul edilmiş olup Yargıtay’ca onanıp 
kesinleşmiştir. İşçinin alacağı icra yolu ile tahsil edilmiştir. 

2. ABB işyerinden 1 üyemiz için açılan alacak davası kazanılmış ve üyemizin hak edişleri tahsil 
edilmiştir.

3. Akgün Radyatör işyerinden 4 üyemiz için işçilik haklarından kaynaklanan alacak davalarından 
2’si kazanılmış ve kesinleşmiştir. Diğer 1 dava kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır. 1 üyemizin 
davası devam etmektedir.

4. AKS işyerinde çalışan bir üyemiz için iş kazasından kaynaklı açılan tazminat davası kabul edilmiş 
olup alacakları tahsil edilmiştir.  

5. Gürsaş işyerinden 2 üyemiz için açılan alacak davaları devam etmektedir.

6. Remas Redüktör ve Makine San. A.Ş. işyerinde çalışan bir üyemiz için açılan kıdem tazminatı 
davası kazanılmış, alacakları tahsil edilmiştir.
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7. Samka işyerinden 2 üyemiz için açılan alacak davalarından 1’i kazanılmış ve alacakları tahsil 
edilmiştir. Diğer dava kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır.

8.* Yasan Yassı Metal San. Tic. A.Ş. firmasında çalışan ve ücretleri ödenmediği için İş Yasası’nın 
34. maddesi uyarınca iş görmeme hakkını kullanan 80 üyemizin, işe başlama talebinin kabul 
edilmemesi üzerine kıdem veihbar tazminatı ve alacak davaları açılmıştır. Ancak bu süreçte Yasan 
firması iflas ettiğinden tüm işçi alacakları iflas masasına kaydettirilmiş ve yapılan anlaşma ile ala-
cakların tamamı tahsil edilmiştir.  

* Yine aynı işyerinden çıkarılan iki üyemizin alacağından dolayı haczedilen boru üretim bandı için 
açılan istihkak davaları ile bir üyemiz adına işverene ve Denizbank’a açılan tapu iptali davası  da 
anlaşma nedeniyle takipsiz bırakılmıştır. 

Bu işyerinden çıkarılan ve mahkemece işe iadesine karar verilen bir üyemiz için karar bağlı alacak-
larının ödenmesi talebiyle açılan dava derdesttir.

* Yasan Yassı Metal San. Tic. A.Ş.’nin ödemediği aidat alacakları için icra  takibi yapılmış, takibe 
itiraz mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup takip devam etmekte iken alacağın tamamı  tahsil 
edilmiştir. 

Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:

1.  ABB şirketi tarafından devralınan Elmek işyerinde devir tarihine kadar uygulanan ve tarafı Türk 
Metal Sendikası olan toplu iş sözleşmesinin bu tarih itibarıyla sona erdiği ve Sendikamızın taraf 
olduğu grup toplu iş sözleşmesinin bu işyerinde üye olanlara üyelik bildirimleri ile uygulanması 
gerektiğine dair temsilcimiz üzerinden açılan dava devam etmektedir.

2. Sinter işverenin, bir üyemiz ve sendika yöneticilerimiz ile birlikte noter aleyhine sahte üyelik 
düzenlendikleri iddiasıyla açtığı dava lehimize sonuçlanmıştır.

* İşyerinde 2008 yılı Aralık ayında talebimizin üzerine yapılan inceleme sonucunda iş müfettişleri 
raporlarında, 9 alt işveren ile Sinter arasında ki ilişkinin muvazaalı olduğunu tespit etmiştir. İşve-
renin bu rapora karşı açtığı raporun iptaline ilişkindavalar devam etmektedir.

2. Asıl işveren Casper ile alt işveren Binsal arasında İş Yasası’nın 2. maddesine aykırı olarak ku-
rulmuş olan alt asıl işveren ilişkisinin tespiti talebiyle yaptığımız başvuru üzerine, iş müfettişleri 
düzenledikleri raporda talebimizin yerinde olduğu belirlemişlerdir. İşverenlerin anılan raporun iptali 
istemiyle açtığı davaya müdahale edilmiş ancak müdahale talebimiz kabul edilmemiştir. İşverenin 
açtığı dava yerel mahkemece reddedilmiştir.

Ceza Davaları :

1. Sinter işyerinden 11 üyemiz hakkında, aynı işyerinde çalışan 4 işçiyi kasten yaraladıkları iddiası 
ile açılan dava da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
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* Yine Sinter işyerinden 3 üyemiz için, işyerinde çalışan bir işçinin kendisi yaraladıkları iddiası ile 
yaptığı şikayet üzerine,  açılan davada beraat kararı verilmiştir.

* Sinter işvereninin eşinin 8 üyemiz hakkında hakaret ve tehdit iddiasıyla açılan davada 7 üyemizin 
beraatına diğer 1üyemizin ise hapis ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün açıklanması 
ertelenmiştir.

2. ABB işverenin işyerinde ses kaydı yapan kameralar takmaları nedeniyle 7 işyeri temsilcimiz 
tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda Savcılık suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesi ile 
takipsizlik kararı vermiştir.

3. AKS Otomotiv işyerinden üyemiz Yücel Külekçi’ye işe iade davaları sonucu işbaşı yapacağı gün 
saldıran işverenin özel şoförü hakkında yapılan suç duyurusu sonrası açılan davada sanığa 10 ay 
hapis cezası verilmiş olup ceza ertelenmiştir.

4. ARMSAN işvereni ve yöneticileri hakkında sendikal hakları ihlal nedeniyle yaptığımız suç duyu-
rusunda savcılık takipsizlik kararı vermiştir. Bu karar yaptığımız itiraz rededilmiştir.

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Öznur Kablo ve Ak Kablo aleyhine 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası kazanılmış olup işbaşı 
yaptırılmayan üyemizin alacakları tahsil edilmiştir.

2. Ataylar Makine işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe 
iade davası devam ederken işveren alacaklarını ödediğinden anlaşma ile dava takipsiz bırakılmıştır.

3.Yıldız Kalıp işyerinden çıkarılan 5üye işçi adına açılan işe iade davaları halen devam etmektedir. 

4. Paksan Makine işverenliğince işten çıkarılan 13 üye için açılan işe iade davaları devam etmek-
tedir. 

5. RSA işyerinden çıkarılan 3 üye için açılan işe iade davalarından 1’i kazanılmış olup dosya Yargı-
taydadır. Diğer 2 üye için açılan reddedilmiştir.  

6. Hüsnü Coşkun – Uk Uğur Kaplama işyerlerinden çıkarılan 4 üye için açılan işe iade davaları 
halen devam etmektedir.  

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Ejot Tezmak işyerinde Sendikamıza üye olmasına rağmen işverenin kapsam dışı olduğu iddia-
sıyla TİS’ten yararlandırmadığı 1 üyemiz için açılan dava kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir. 

* Yine aynı işyerinde iş kazası geçiren bir üyemiz için açılan maddi ve manevi tazminat davası 
kazanılmış olup dosya Yargıtaydadır.
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2. As Rabak ve Ege Bakır’dan işten çıkarılan üyelerin ödenmeyen tazminat ve alacakları için icra 
takibi yapılmış ve kesinleşmesi üzerine fabrikadaki menkullere haciz konulmuştur.  Haczedilen 
mallar satılmak suretiyle bir kısım alacaklar tahsil edilmiştir. Kalan alacaklar için taksitlendirme 
yapılmış olup vadesi gelen ilk taksit tahsil edilmiştir. 

Sendika aidat alacağı da tahsil edilmiştir.

3. Gimsan işyerinden 2 üyemiz için açtığımız alacak davaları sonucu bir üyenin alacakları tamamen 
ödendi. Diğer üyenin ise alacakları iflasa kaydedildi.

İşveren hakkında verilen iflas kararı nedeni ile oluşan iflas masasına 51 üye işçi adına ve sendi-
kanın aidat alacağı için kayıt talebinde bulunulmuştur. Kayıt taleplerimiz kabul edilmiş olup tasfiye 
işlemleri devam etmektedir. 

4. Güven Elektrik işyerinde 258 üyemizin tazminat ve diğer işçilik alacakları için yapılan icra takip-
lerinde anlaşmaya varılmıştır. Üye işçilerin alacakları tamamen tahsil edilmiş olup sendikanın ala-
cakları kısmen tahsil edilmiştir. Devam eden ödemelerden öncelikli olarak sendika aidat alacakları 
tahsil edilecektir. 

5. * Pancar Motor işvereninin işyerini taşınma kararı üzerine 60 üyenin kıdem ve ihbar tazminatları 
için icra takibi yapılarak haciz işlemi gerçekleştirilmiştir ve bir kısım alacaklar tahsil edilmiştir. 

* İşçilerin kalan alacakları için yapılan icra takiplerine işveren itiraz etmiş olup itirazın iptali davaları 
kazanılmıştır. 

*Yine aynı işyerinden 7 üyemiz için ihbar ve işçilik alacakları için yapılan icra takibine işverenin 
yaptığı itiraz sonucu açılan dava da kazanılmıştır. 

* Yine aynı işyerinde çalışan 50 işçinin kullanmadıkları yılık izin, ücret ve ikramiye alacakları için 
yapılan icra takibine işveren itiraz etmiş olup bu davalar da kazanılmıştır.

* Pancar Motor’un, ödemediği sendika aidat alacakları için yapılan icra takibinde haciz işlemi ya-
pılmıştır, bir kısım alacak tahsil edilmiş ve takip devam etmektedir.

6. Öznur Kablo’dan 1 üyemiz için alacak davası kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir.

7. Balıkçıoğlu işvereninin aidat borcu için yapılan icra takibi sonucu alacak tahsil edilmiştir.

8. RSA Tesisat Malzemeleri işyerinde 1 üyemizin geçirdiği iş kazası nedeni ile açılmış bulunan 
maddi ve manevi tazminat davası halen devam etmektedir. 

9. Hüsnü Coşkun – Uk Uğur Kaplama işyerinden 2 işçi için açılan sendikal tazminat ve işçilik ala-
cakları davaları halen devam etmektedir.  
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TRAKYA ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. AR Yıldız işyerinden çıkarılan 5 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmış olup işbaşı yaptı-
rılmayan üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir. 

2. Astaş işyerinde sendikamıza üye oldukları gerekçesi ile iş sözleşmesi feshedilen 28 üyemiz için 
açılan işe iade davalarının tamamı sendikal tazminata hükmedilerek lehe bitmiştir. 27 üyemiz iş-
başı başvurusunda bulunmuş olup bunlardan 26 üyemizin alacağı tahsil edilmiş diğer üyemiz ise 
işbaşı yaptırılmıştır. Kalan 1 üyemiz ise iş başı başvurusunda bulunmamıştır.

3. Daiyang işyerinden grev uygulaması sırasında çıkarılan 4 üyemiz için açtığımız işe iade davaları 
işverenle yapılan protokol gereği sona ermiştir. .

4. Dinex işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan işyerinden örgütlenme çalış-
maları sırasında işten çıkarılan 8 üye için açılan işe iade davaları kazanılmıştır. 

Yetki sürecinde işten çıkartılan 12 üye işçi adına açılan işe iade davalarında ise sendikal tazminata 
hükmedilerek lehe sonuçlanmıştır. İşe iade davası kazanılan bu 18 üye işçi de işe geri alınmamış 
ve alacakları tahsil edilmiştir.  

Yine aynı işyerinden 1 üyenin davası ise sendikal tazminata hükmedilerek lehe sonuçlanmış olup 
dosya temyiz aşamasındadır.

5. Epta işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davaları kazanılmış olup, üyeler işe geri alın-
mamış ve alacakları ödenmiştir. 

6. Metem Otomotiv işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade davası işçinin feragati nedeniyle 
takipsiz bırakılmıştır. 

7. Sio Otomotiv işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası reddedilmiştir. Diğer bir 
üye için açılan dava kazanılmış, işe geri alınmadığından alacakları tahsil edilmiştir.

8. Termo Teknik işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan işe iade talepli dava kazanılmış olup işbaşı 
yaptırılmıştır.

9. Disa Ototmotiv işyerinde çıkarılan 27 üye adına açılan işe iade davaların tümünde feshin sen-
dikal nedene dayandığı belirlenmiş ve davalar lehe sonuçlanmıştır. 23 dava Yargıtay tarafından 
onanarak kesinleşmiş, ancak üye işçiler işe geri alınmadığından alacakları tahsil edilmiştir. 4 dava 
ise halen Yargıtay incelemesindedir. 

10. Teknik Alüminyum işverenliğince çıkarılan 6 üye adına açılan işe iade davaları sendikal nedenle 
feshin gerçekleştiği gerekçesi ile yerel mahkemece kabul edilmiştir. İşverenin temyizi üzerine Yar-
gıtay dosyaları eksik inceleme nedeni ile bozmuştur. Yargılama halen devam etmektedir. 
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11. Vatan Kablo işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 17 üye işçi adına açılan 
işe iade davaları halen devam etmektedir. 

12. Kurtul Makine işyerinde üyelik çalışmalarının başlarında işine son verilen iki üye adına açılan 
işe iade davaları kazanılmıştır. Bunlardan 1’inin davası kesinleşmiş ancak işe geri alınmayarak ala-
cakları ödenmiştir. Diğer işçi adına açılan dava ise Yargıtay incelemesindedir. 

13. Trakya Döküm işyerinde Türk Metal’den istifa ederek sendikamıza üye olma ve yetki alım 
sürecine katılmak isteyen 9 işçi adına açılan işe iade davaları kazanılmış olup dosyaların işverence 
temyiz edilme ihtimalleri mevcuttur. 

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Daiyang işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 3 üyemize, kıdemleri 6 aydan az 
olduğu için açılan sendikal tazminat davaları lehe bitmiştir. Üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir.

2. Astaş’tan çıkarılan 1 işçi için açılan kıdem ve ihbar tazminatı davası kabul edilmiş olup alacakları 
tahsil edilmiştir.

3. Sio Aotomotive 1 üyeişçi adına açılan alacak davası yerel mahkemece reddedilmiş olup, tarafı-
mızca temyiz edilmiştir. Dosya halen Yargıtay’dadır. 

4. Vatan Kablo işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan  ve 6 aylık kıdemi dolma-
mış olan 10 üye işçi adına açılan sendikal tazminat davaları halen devam etmektedir.

5. Disa Otomotiv işvereni tarafından işten çıkarılan 7 üye adına açılan sendikal tazminat davaların 
tümünde feshin sendikal nedene dayandığı gerekçesi ile davalar kazanılmıştır. Davalar halen Yar-
gıtay incelemesindedir. 

Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:

1. Daiyang işyerinde grev uygulaması nedeniyle grev ve lokavta katılmayacak işçilerin niteliğini ve 
sayısına ilişkin yaptığımız itiraz henüz sonuçlanmamıştır.

* Yine bu işyerinde greve katılan üyelerimizin yerine başka işçileri çalıştırarak üretimine yasaya 
aykırı olarak devam eden işverenin bu eyleminin engellenmesi talebiyle açtığımız dava devam 
etmektedir.

2. Dinex işyeri için Sendikamıza verilen yetki belgesinin hükümsüz kalmadığının tespiti talebiyle 
açtığımız dava reddedilmiştir.

3. Aryıldız sendikamıza üye olmayan işçilerin toplu sözleşmeden yararlandırılmaları nedeniyle aç-
tığımız dayanışma aidatı talepli dava anlaşma nedeniyle takipsiz bırakıldı.
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Ceza Davaları:

1. Daiyang’ta işveren vekilleri ile ustabaşı olan 7 sanık hakkında, sendikal hakları ihlal ettikleri 
iddiası ile yaptığımız suç duyurusu sonucunda açılan davadan işverenle yapılan protokol gereği 
feragat ile edilmiştir.

* İşverenliğin grev uygulaması sırasında yasa dışı eylemleri nedeniyle Çorlu Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yapılan şikayetten vazgeçilmiştir.

* Grev sırasında meydana gelen olaylar nedeni ile üye işçiler hakkında açılan davalarda 35 dosya-
dan beraat kararı alınmış, 8 dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup 
iki ayrı dosyada üye işçiler hakkında cezaya hükmedilmiştir. 

* Yine aynı işyerinden Daiyang firmasında çalışan 6 üye işçihakkında servis araçlarına zarar ver-
mek suçundan hapis cezası verilmiş ve cezalar kişi başına 3.500,00.-TL para cezasına çevrilmiştir. 
Ceza verilen dosyalar temyiz edilmiş olup halen Yargıtay’dadırlar.   

2. Disa işyerinden 1 üyemiz hakkında idari personelin facebook üzerinden yaptığı yorum ile ken-
dilerini tehdit ettiği iddiasıyla açılan davasında cezaya hükmedilmiştir.

Yine aynı işyerinden6 üyemiz hakkında bir işçiyi tehdit ettikleri iddiasıyla açılan dava beraatla 
sonuçlanmıştır.

Disa işyerinden 1 üyemizin şikayeti ile açılan dava cezaya hükmedilmiş olup hüküm ertelenmiştir.

Disa Otomotiv firmasında çalışan ve sendikamıza üye işçilere hakaret ve tehditte bulunan 1 işçiye 
iki ayrı davada ceza alması sağlanmıştır. Verilen cezalar para cezasına çevrilmiştir. 

3. Dinex Egzozt işyeri fabrika müdürü Özgür Dursun hakkında üye işçilere yaptığı baskılar nedeni 
ile sendikal hakların engellenmesi suçundan hapis cezası verilmiştir. Verilen ceza hakkında hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.   

Aynı işyeri önünde yapılan basın açıklaması sırasında Yönetici ve üyelerimize hakaret eden ve 
fiziksel olarak saldıran Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube başkanı ve yöneticileri hakkında yap-
tığımız suç duyurusu neticesinde açılan dava devam etmektedir.

GEBZE ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. GEA işyerinden çıkarılan 69 üye için açılan işe iade davaları kazanılmıştır. İşe iadesine karar veri-
len üyelerimizden 8’ işverenle anlaşıp alacaklarını aldı. İşbaşı yaptırılmayan 4 üye için açılan alacak 
davaları devam etmektedir olup 3 üye içinse yapılan icra takiplerine işverenin itirazının kaldırılması 
için açılan davalar da devam etmektedir. Diğerleri için iade kararından kaynaklı açılan alacak dava-
larından, işverenle yapılan anlaşma ile alacakların tahsil edilmesi nedeniyle feragat edildi. 



230

2. Çel-Mer işyerinden çıkarılan 14 üye için açılan işe iade davalarından kazanılmış olup işbaşı yap-
tırılmayan üyelerin alacakları için takip başlatılmıştır.  

3. Fontana Pietro işyerinden çıkarılan 4 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmış olup işbaşı 
başvurusu sonucu 2 üyemiz işbaşı yapmış olup diğer 2 üye işbaşı yapmamışlardır.

4. Arpek işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade dava kazanılmıştır. İşveren üyemizi işbaşı 
yaptırmamış ve tazminatlarını ödemiştir.

5. Arfesan işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası reddedilmiştir.

6. Cengiz Makine işyerinde Türk Metal’den istifa edip sendikamıza üye olan ve işten çıkarılan 8 
işçi için açılan işe iade davaları kazanılmıştır. İşveren tarafından işbaşı yaptırılmayan üyelerimizin 
tazminatları tahsil edilmiştir.

7.  Ar Metal çıkarılan 1 üyemiz açtığımız işe iade davası sonucunda işbaşı yapmıştır. Diğer 1 üye 
için açılan dava devam etmektedir.

8. Areva işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası kazanılmış olup alacakları tahsil 
edilmiştir.

9. Körfez Döküm işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası kazanılmış olup işbaşı 
yaptırılmadığı için alacakları ve tazminatları tahsil edilmiştir.

10. Bosal’dan çıkarılan 9 üyemiz için açılan işe iade davalarından, 3’ü reddedilmiş, 6 davadan 
yapılan anlaşma sonucu feragat edilmiştir. 

11. Schenieder işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası kazanılmış olup işveren 
tarafından işbaşı yaptırılmayan üyemizin alacakları tahsil edilmiştir.

12. Evren Zincir işyerinde örgütlenme faaliyetleri sırasında iş sözleşmesi feshedilen 15 üyemiz 
için açılan işe iade davalar lehe sonuçlanmıştır. Bunlardan 2 üyemiz işbaşı çağrısına karşın işe geri 
dönmemiştir. 13 üyemizin işe iade davasından kaynaklı alacakları tahsil edilmiştir. 

13. Akkardan işyerinden iş sözleşmeleri feshedilen 70 üye için açılan işe iade davaları, reddedilmiş, 
tümü Yargıtay tarafından onanmış, yargılama gider ve işveren vekilinin avukatlık ücretleri Sendika 
tarafından taksitler halinde ödenmiştir.

14. Polmet Metal işyerinde iş sözleşmesi feshedilen 1 üyemiz için açılan dava kabul edilmiş, işbaşı 
yaptırılmaması üzerine üyemiz için tazminat davası açılmıştır. Sonuçlanmış ancak iflas ertelemesi 
nedeni ile tahsilâta geçilememiştir.

15. Procast işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 12 üyemiz için açılan dava-
larda işe iadelerine ve sendikal tazminata karar verilmiştir. Kararlar Yargıtay tarafından onanmış 
ancak üye/davacı işçiler iş başı yapmadıklarından fesih geçerli duruma gelmiştir.
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16. Cavo işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında çıkarılan 8 üyemiz için açılan işe iade davala-
rından 1’i kabul edilmiş, 6 üye davalarından feragat etmiş olup diğer dava ise devam etmektedir.

17. Eku Fren işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında iş sözleşmeleri feshedilen top-
lam 16 üyemiz için açılan işe iade davalarından, 15’i lehe bitmiş olup 1 dava reddedilmiştir.

18. Inductotherm işyerinden çıkarılan 11 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmıştır.

19. Alstom işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası reddedilmiştir.

20. İleri Elektronik işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 4 işçi için açılan işe 
iade davaları devam etmektedir.

21. Opaş Otomotiv işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 3 işçi için işe iade talepli açılan davalar 
devam etmektedir.

22. Federal Mogul işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davaları devam etmektedir.

23. CSUN Eyrasia işyerinde örgütlenme döneminde işten çıkarılan 3 üye için açılan işe iade dava-
ları devam etmektedir.

Tazminat ve Alacak Davaları:

1.Acarer Döküm işyerinde işe iade davaları kazanılan 10 üyemiz işbaşı yaptırılmadıkları için açılan 
alacak davalarından 2’ si kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir. Diğer 8 üye için davalar devam 
ederken işveren ile anlaşmaya varılmış ve üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir. 

Yine aynı işyerinde 1 üyemiz için açılan alacak davası reddedilmiştir. 

2. Sismat işyerinden çıkarılan bir üyemizin kıdem ve ihbar tazminatı farkı için açılan dava kazanıl-
mış olup alacakları tahsil edilmiştir.

3. Çel.Mer işyerinde işten çıkarılan 1 üye için işe iade davasından kaynaklı açılan alacak davası  
devam etmektedir. 

* Yine aynı işyerinden 4 üye için açılan bakiye sendikal tazminat talepli davalardan 3’ü kazanılmış 
olup 1’i devam etmektedir.

4. Yücel Boru işyerinden 10 üyemiz için iş kazasından kaynaklanan tazminatları için açılan dava-
lardan 7’si kazanılmış olup 3’ü devam etmektedir.

Yine aynı işyerinden 2 üye için açılan tazminata dayalı alacak davalarından 1’i lehe biterken diğeri 
devam etmektedir.

5. Dostel işyerinden 1 üyemiz için açtığımız iş kazası davası devam etmektedir.  

6. Güngör Otomotiv’den 6 aylık kıdemi olmayan bir üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli 
davada kısmen kabul kararı verilmiştir.



232

* Aynı işyerinden çıkarılan 3 üyemiz için açtığımız kıdem-ihbar tazminatı davaları kazanılmış olup 
alacakları tahsil edilmiştir.

7. Kroman Çelik işvereni aleyhine 1 üyemiz için açılan fark kıdem tazminatı davası reddedilmiştir.

8. Körfez Döküm işyerinde işten çıkarıla 2 işçi için açılan sendikal tazminat davaları kazanılmış ve 
üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir.

9. Akkardan işyerinden 1 üyemiz için açılan kıdem-ihbar tazminatı davası devam ederken üyemiz 
istifa etmiştir.

10. Poly Metal işyerinden çıkarılan bir üye için açılan işe iade davasından kaynaklı alacak davası ile 
başka bir üye için açılan iş kazasından kaynaklı tazminat davası kazanılmış şirket iflas sürecindedir.

11. Mito işvereni aleyhine 11 işçi için açılan ücret alacağı ve sendikal tazminat davalarında ücret 
alacağı talebimiz kabul edilmiş, sendikal tazminat talebimiz ise reddedilmiştir. Ancak şirket kayden 
mevcut olup, tahsil olanağı bulunmamaktadır.

12. Tempa Pano işyerinden işyeri baştemsilcisi Lütfü Erdoğan 1 üyemiz için açılan kıdem ve ihbar 
tazminatı davası, reddedilmiş karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir.

13. Procast işyerinde çıkarılan 2 üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli davalardan lehe bitmiştir. 

14. Eku Fren işyerinden çıkarılan 1üyemiz için açılan kıdem-ihbar tazminatı davası reddedilmiş 
olup tarafımızdan temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’dadır.

Bir başka üyemiz için açılan kötü niyet tazminatı davası kabul edilmiş ve işverenin temyizi nede-
niyle dosya Yargıtay’dadır.

15. Inductotherm işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan sendikal tazminat davalarından 1’i kazanıl-
mış ve üyenin alacakları tahsil edilmiştir. Diğer dava devam etmektedir. Bir üye için açılan alacak 
davası devam etmektedir.

16. GEA Klima işyerinden çıkarılan 1 üye için işe iade davasından kaynaklı tazminat davası devam 
etmektedir.

Diğer Hukuki Uyuşmazlıklar:

1. Tempa Pano işyerinden bir üyemiz aleyhine verilen disiplin kurulu kararının iptali talebiyle açılan 
dava üyemizin lehine bitmiştir karar onanarak kesinleşmiştir.

2. Çel.Mer işverenin 54 üyemiz/işçi  aleyhine açtığı maddi tazminat talepli davası lehimize sonuç-
lanmıştır.

3. Poly Metal işyerinin iflasına karar verilmiş ve fabrika kapanmıştır. 44 üyemizin ve sendikamızın 
aidat alacağı için iflas masasına kaydedilmiştir. Fabrika arazisi satıldı ancak satışa ilişkin ihalenin 
iptali için dava açıldı dava devam ediyor.
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4. Weidmann Transformatör işverenliğinin yetki itirazı davasının uzatmak amacıyla Amerika Birle-
şik Devletleri, Çin ve İsviçre’de bulunan işyerleri ile birlikte Gebze’deki işyerinin işletme oluşturdu-
ğunu tespitine karar verilmesini talebiyle açtığı davada yetkisizlik kararı verilmiştir.

5. Ar Metal işvereninin aynı adreste ve aynı işkolunda olan 3 şirketin daha bulunduğunu ve 4 
firmanın işletme oluşturduğunu tespitine karar verilmesini talep ettiği davada lehimize bitmiştir.

Ceza Davaları :

1. GEA işvereninin şikayeti üzerine,12 işçi hakkında açılan dava Gebze 4.Sulh Ceza Mahkemesinin 
2012/132 esas ile ve beraat ile sonuçlanmıştır. 

2. Procast işvereni ve işveren vekili ile ustabaşları hakkında sendikal hakları ihlal iddiası ile yaptı-
ğımız suç duyurusunda soruşturma devam etmektedir. 

3. Eku işverenliğinin karşı sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi nedeniyle açınla dava 
devam etmektedir.

KOCAELİ ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Crown işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında ve sonrasında hem asıl işveren Crown hem 
de yasaya aykırı şekilde alt işverenlerde gösterilen ve işten çıkarılan toplam 20  üyemiz için açılan 
işe iade davaları kazanılmıştır.

2. Marmara Galvaniz işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan dava kazanılmış olup alacakları tahsil 
edilmiştir.

3. Baysan Trafo’dan çıkarılan 2 üye için açılan işe iade davaları kabul edilmiş olup alacakları tahsil 
edilmiştir.

4. Nema Makine işyerinden örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkarılan 2 üye için açılan işe 
iade davaları kabul edilmiş ve üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir.

Yine aynı işyerinden çıkarılan 6 üye için açılan işe iade davalarından 1’i reddedilmiş olup diğer 4 
dava ise kazanılmıştır.

Aynı işverenlikçe daha sonra üyelerimizin 8’inin iş akitleri feshedilmiş, 1 işçi için işe iade, 7 işçi için 
işe iade ve sendikal tazminat istemli davalar açılmıştır. 2 dava, davanın kabulü ile sonuçlanmış olup 
davalı tarafça temyiz edilmiştir ve Yargıtay’dadır. 6 dava ise devam etmektedir.

5. Mas-Daf işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında iş sözleşmeleri feshedilen 23 üye için açılan 
davalardan işbaşı yaptırılmaları nedeniyle feragat edilmiştir. Daha sonra işveren 104 üyemizi işten 
çıkarmış olup bu üyeler için açılan işe iade davaları kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir.

Aynı işyerinden daha sonra çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası da kazanılmıştır.
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6. Kalibre işyerinden çıkarılan 12 üyemiz için açılan işe iade davalarında 11’inde lehe karar verilmiş 
ve işbaşı yaptırılmışlardır. Bunlardan 3 işçi kısa süre sonra tekrar işten çıkarıldıklarından, işe iade 
tazminatları ile kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için açılan davalar kazanılmış olup alacakların 
tahsilat gerçekleştirilmiştir.  Diğer 1 dava ise reddedilmiştir. 

7. MMZ Onur işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 65 üyemiz için açılan işe iade davalarından, 19’u 
kabul edilmiş, işbaşı yaptırılmamaları üzerine alacakları tahsil edilmiştir.  46 üyemizin davaları red-
dedilmiş tarafımızdan temyiz edilmiş ise de karar kesinleşmiştir.

8. Standart Depo işyerinden 14 üyemiz için açılan işe iade davalarından 10’u kabul edilmiş ve 
alacakları tahsil edilmiştir. 3 işçi davalarından feragat etmiş olup 1 dava sonuçlanmış işe çağrılma-
dığından alacak olarak tahsil edilmiştir.

9. Bekaert işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan davada işe iade kararı verilmiş işe başlatılma-
dığından alacak olarak tahsil edilmiştir.

10. Trakya Sanayi işyerinden 3 üyemiz için açılan iade davalarından biri reddedilmiş, birinden 
üyemiz feragat etmiş, diğer dava kazanılmıştır.

11. Eksen Makine işyerinden sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 7 işçi için açılan dava-
larda, işe iade kararları verilmiştir. İşe başlatılmadığından işe iade tazminatları tahsil edilmiştir.

12. Elkim işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 20 üyemiz için açılan davalar-
dan 1’inde iade kararı verilmiş diğer davalardan feragat edilmiştir.

13. DSC işyerinden sendikamıza üye oldukları için çıkarılan 28 işçi için açılan işe iade davaları so-
nuçlanmış, işe başlatılmışlar ve haricen işveren ile anlaşma ile alacaklarını almışlardır.

14. Snop işyerinde örgütlenme faaliyetleri sırasında iş sözleşmesi feshedilen 14 üyemiz için açılan 
iade davaları sonuçlanmış ve üyelerimizin işbaşı yaptırılma talepleri reddedildiği için alacakları 
tahsil edilmiştir.

Daha sonra çıkarılan 2 üyemiz için açılan davalar reddedilmiştir.

15. Enpay işverenliğince sendikamıza üye oldukları gerekçesi ile işten çıkarılan 243 üye için açılan 
işe iade davaları devam etmektedir.

16. Donghee işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 40 üye açılan işe iade 
davalarınının5’i kabul edilmiş olup bunlardan 4’ü Yargıtay’dadır. Diğer 35 dava ise devam etmek-
tedir.

17. Ferroli işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında iş sözleşmeleri feshedilen 7 üyemiz 
için açılan işe iade davalarından 5’i lehe 2’si aleyhe sonuçlanmıştır.

18. İntek Kalıp işyerinin örgütlenme çalışmaları sırasından işten çıkarılan 4 üye için açılan işe iade 
davaları lehe sonuçlanmıştır.
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İşverence daha sonra çıkarılan 9 üyemizin, işe iade ve sendikal tazminat istemli davalarından 1’i 
hakkında işe iadenin kabulüne, sendikal tazminat talebimizin reddine karar verilmiştir ve dosya 
Yargıtay’dadır. 8 dava ise henüz sonuçlanmamıştır.

19. M.T. Reklam işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında ve sonrasında işten çıkarılan 
37üye için açılan işe iade davalarından13 dava kabul edilmiş olup 24 dava devam etmektedir.

Aynı işyerinde çalışan üyelerimiz için Düzce’de açılan işe iade ve sendikal tazminat istemi ile açtı-
ğımız 31 davadan 21’i sonuçlanmış olup 10’u devam etmektedir. Karar verilen 21 dava Yargıtay’da 
olup bunlardan 2 tanesinde işe iadenin kabulüne ancak sendikal tazminatın reddine, 8 tanesinde 
işe iade ve sendikal tazminatın kabulüne, diğer 11 tanesinde davanın reddine karar verilmiştir. 

20. Anadolu Döküm işyerinden çıkarılan 2 üye için açılan davalardan 1’i reddedilmiş diğeri kabul 
edilmiştir.

21. Elimsan işverenliği tarafından iş sözleşmeleri feshedilen 10 işçi için açılan işe iade davalarından 
4’ü lehe diğer 6’sı aleyhe bitmiştir.

22. Çınar boru işyerinden çıkarılan 9 üye için açılan işe iade davaları kazanılmıştır.

Aynı işyerinden daha sonra çıkarılan 2 üyemiz için açılan işe iade davaları devam etmektedir.

23. Tezcan Galvaniz işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen 1 üyemiz için açılan işe iade da-
vası kazanılmıştır.

24. Alimex işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 üye işçi için açılan işe iade davası devam etmektedir.

25. Mes Mak işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında çıkarılan 1 işçi için açılan işe 
iade davası devam etmektedir.

26. Sarsılmaz Silah Sanayi işyerinde 2 üyemizin işe iade ve sendikal tazminat istemli davası dava-
nın kabulü ile sonuçlanmış olup davalı tarafça temyiz edilmiştir ve Yargıtay’dadır. 

27. Tekno Maccaferri’deki 2 üyemizin iş akdinin feshi üzerine işe iade ve sendikal tazminat talepli 
dava açılmış olup, davaları devam etmektedir.

28. Çokyaşar Halat işyerinde çalışan 1 işçinin iş akdinin feshi üzerine işe iade ve sendikal istemle 
açtığımız dava halen devam etmektedir. 

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Elkim Radyatör işyerinden 368 üyemizin tazminat alacakları ve sendikamızın aidat alacağı için 
icra takibi yapılmış, fabrikada haciz işlemi yapılmış olup satış istenmiştir. Haczedilen menkullerin 
büyük bir bölümü alacağa mahsuben ihale alınmıştır. Bu malların satışından elde tahsil edilen 
miktar işçilere dağıtılmıştır. Bir kısım menkul de icra kanalı ile satılmış, gelen bedel de işçilere 
dağıtılmıştır.
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* Sendika aidat alacağı da işçi dosyasından yapılan takibe dahil edilmiş olup, satışlardan gelen 
bedelden henüz sendikaya ödeme yapılmamıştır. 

* Elkim firmasına ait mallardan ihale ile alınan boya ve izolatörlerin satışı için görüşmeleri devam 
etmektedir. 

2. Crown işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe kıdem-
ihbar davası kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir.

Yine aynı işyerinden çıkarılan ve işe iade kararlarına rağmen işe alınmayan 3 üyemiz için açtığımız 
alacak davaları sulh ile sonuçlanmıştır.

3.Esti işyerinden 1 üye için işverenin üye aleyhine açtığı kıdem tazminat davası reddedilmiştir.

4. Kalibre’den çıkarılan 3 üyemiz için açılan sendikal tazminat davaları kazanılmış olup alacakları 
tahsil edilmiştir.

* 2 üyemiz için açılan alacak davaları sulh ile sonuçlanmıştır. 

5. T.T. Çelikyay’dan çıkarılan 1 üye için açılan kıdem-ihbar ve yıllık izin ücreti alacağı davası lehe 
bitmiştir. Üyemizin alacakları tahsil edilmiştir.

6. Tezcan Galvaniz işyerinden çıkarılan 4 üyemiz için açılan işçilik alacaklarından kaynaklı davalar 
lehe bitmiş olup üyelerimizin alacakları tahsil edilmiştir. 

7. Anadolu Döküm ve Net Elektrik işverenleri aleyhine 1 işçi için iş kazasından kaynaklanan maddi 
tazminat davası açılmıştır. Dava onanmış ve tahsil edilmiştir.

8. Baysan Trafo işyerinden bir üyemiz için Türkiye İş Kurumu aleyhine açılan işsizlik ödeneği da-
vası yerel mahkemece kabul edilmiş ancak Yargıtay tarafından reddedilmiştir

9. Termo Makine işyerinden çıkarılan 6 üye için açılan sendikal tazminat davalarından 5 üyemiz işe 
başlatıldıkları için feragat edilmiştir.

10. Snop işyerinden çıkarılan 5 üye için açılan sendikal tazminat davalarının kabulüne karar veril-
miştir.

11. İntek Kalıp işyerinin örgütlenme çalışmaları sırasından işten çıkarılan 2 üye için açılan kötü 
niyet tazminatı davaları ile 1 üye için açılan sendikal tazminat davası kazanılmıştır.

12. Trakya Sanayi işyerinden 2 üye için açılan sendikal tazminat davası devam etmektedir.

13.Donghee işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 1 üye açılan sendikal tazmi-
nat talepli alacak davası devam etmektedir.  

14. Marmara Siegener işyerinden çıkarılan 1 işçi için açılan işe başlatmama tazminatı ile fark kıdem 
tazminatı talepli dava kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir.

15. Elimsen işyerinden 1 üye için açılan sendikal tazminat talepli dava devam etmektedir.
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16. M.T Reklam işyerinden 1 üyemiz için açılan sendikal tazminat davası devam etmektedir.

Aynı işverenliğe karşı açılan 1 üyemizin sendikal tazminat talepli davası ile 2 üyemizin kıdem-ihbar 
ve sendikal tazminat talebi ile açtığımız davaları devam etmektedir.

17. Tekno Maccaferri’de çalışan 1 üyemizin kıdem-ihbar tazminatına yönelik açtığımız dava kaza-
nılmış olup davalı temyiz ettiğinden halen Yargıtay’dadır.

18. AD Demirel işyerinin kapatma kararı nedeniyle üyelerimizin tazminat alacakları ve sendikamı-
zın aidat alacağı için işverenle yapılan protokol neticesinde alınan senetlerin ödenmemesi sonucu 
tarafımızdan yürütülen toplam dosya üzerinden 5 icra takibi yapılmıştır. Bu dosyalardan öncelikli 
olarak takibi kesinleşen iki dosyada tahsilat yapılmıştır. Sendika aidat alacağı dosyaları tamamen 
tahsil edilerek infaz olmuştur. Diğer icra dosyalarından birine şimdilik  kısmen ödeme yapılmış, 
bakiye kısmı için borç devam etmektedir. Diğer dosyada ise takip devam etmektedir. Takibi ke-
sinleşen dosyalara ödeme yapıldıktan sonra şirketin mal kaçırmasını engellemek için İş Mahke-
mesinden İhtiyati haciz kararı alınmıştır. Aynı zamanda şirket ortakları itiraz ettikleri için itirazın 
kaldırılması davası açılmıştır. Bu davalar sonucunda itirazında kaldırılmasına karar verilmiştir. Kalan 
alacaklar için takip devam etmektedir.

Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:

1. Tezcan işverenin, Şube Başkanı Hami Baltacı aleyhine basın yolu ile hakaret iddiasıyla açtığı 
manevi tazminat davası aleyhimize bitmiştir.Manevi tazminat sendika tarafından ödenmiştir.

* Aynı şahsın Genel Başkan Adnan Serdaroğlu aleyhine basın yolu ile hakaret ettiği iddiasıyla 
açtığı manevi tazminat davası, kısmen kabul edilmiş Yargıtay tarafından onanmış,manevi tazminat 
ödenmiştir.

2. Trakya Sanayi işyerinde 1 üyemiz için verilen disiplin cezasının iptali talebiyle açılan dava kaza-
nılmış olup dosya Yargıtay’dadır.

3. Crown işyerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmaması 
nedeniyle alınan grev kararının ardından  grev oylamasının iptali talebiyle yaptığımız başvuru 
reddedilmiştir.

4. Marmara Siegener işvereninin sendikamıza verilen yetki belgesinin iptali talebiyle açılan dava 
reddedilmiştir.

5. Sendikamız aleyhine Mas-Daf’tan çıkartılan üç işçinin açtığı davada davanın reddine karar veril-
miştir. 2 dava halen Yargıtay’dadır.

6.  M.T. Reklam işyerinde fitil makinesinin işyerinden çıkartılması nedeniyle tespit ve tedbir talebi-
miz kabul edilmiş, işveren vekilinin itirazı üzerine tedbir kararı kaldırılmıştır.

7. İntek Kalıp isimli işyerinde toplu görüşme süreci devam ettiği halde işyerinden makine çıkartmak 
isteyen işveren aleyhine tespit ve tedbir talebimiz Düzce İş Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. 
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Ceza Davaları:

1. Crown işveren vekilleri hakkında sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nedeniyle yaptı-
ğımız suç duyuruları sonucunda Kocaeli ve Osmaniye’de açılan ceza davalarında Osmaniye Asliye 
Ceza Mahkemesi davanın reddine karar verilmiş olup karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.  Kocaeli 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde ki dava ise cezaya hükmedilmiştir.

2. Nema işyerindeki üyemizin yaralanması nedeniyle açılan davda sanığa 2 yıl 13 ay 15 gün hapis 
cezası verilmiş. Karar sanık tarafından temyiz edilmiş ve dosya henüz Yargıtay’dadır.

* İşveren hakkında yaptığımız şikayet sonucu açılan davada beraat kararı verilmiştir. 

* Aynı işyerine ilişkin Telat Çelik ve bir üyemiz hakkında birden fazla kişi ile tehdit iddiası ile açılan 
dava devam etmektedir.

Yine Nema Winkelman işyerinde örgütlenme çalışmaları sürecinde hakkında suç duyurusunda bu-
lunulan Kocaeli Şube Sekreteri Telat Çelik hakkında tehdit suçlaması ile açılan davada hapis cezası 
verilmiştir ve dosya Yargıtay’dadır. Aynı işyeri ile ilgili bir başka davada ise hükmün açıklamasının 
geri bırakılmasına karar verilmiştir. 

3. Mas - Daf işyeri ile ilgili olarak 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet iddiasıyla sendika yöneticilerimiz 
aleyhine açılan davadakovuşturmanın ertelenmesine karar verilmiştir. Mas-daf şikayeti üzerine 
yönetici ve üyelerimiz hakkında  “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali görevi yaptırmamak için direnme, 
kasten yangın çıkarma, iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi suçundan açılan kamu davasında 
beraat kararı verilmiştir.

Mas.Daf işçileri aleyhine açılan mala zarar vermek ve yaralama iddialı dava devam etmektedir.

4. Snop işvereni aleyhine TCK 118. Maddeye muhalefet nedeniyle yaptığımız suç duyurusu sonu-
cunda açılan davada beraat kararı verilmiştir.Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosya Yargı-
tay’dadır.

5. Tezcan A.Ş.’den Sönmez Tezcan’ın  şikayeti üzerine, Şube Başkanı Hami Baltacı ve Şube Sekre-
teri Telat Çelik aleyhine tehdit iddiası ile açılan davada beraat kararı verilmiştir. *Tezcan işverenin 
şikayeti ile Şube Başkanı Hami Baltacı ve 64 işçi aleyhine konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla 
açılan dava Beraat ile sonuçlanmış karşı tarafça temyiz edilmiştir.

6. Elkim işvereni ve işveren vekilleri aleyhine sendikal hakları ihlal etmeleri nedeniyle yaptığımız 
şikayet üzerine açılan davada beraat kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dos-
ya Yargıtay aşamasında iken davalardan feragat edildi.

7. Ferroli işveren vekilleri hakkında, üyelerimize istifa etmeleri konusunda baskı yapması nedeniyle 
yaptığımız suç duyurusu ile ilgili soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmiştir.

8. İntek işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sırasında sendika aleyhine tutum ve davra-
nışları ile suç işleyen işyeri müdürü Murat Canpolat hakkında yaptığımız suç duyurusu neticesinde 
soruşturma devam etmektedir.
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9. Elkim işçilerinin sendika yöneticilerimiz aleyhine yaptıkları suç duyurusuna ilişkin soruşturma 
devam etmektedir.

10. Termo Makina isimli işyeri ile ilgili olarak, şikayetimiz üzerine noter başkatibi hakkında görevini 
kötüye kullanma suçlaması ile açılan davada mahkumiyet kararı verilmiştir.

11. M.T. Reklam isimli işyerinde sendika üyelerimiz hakkında tehdit suçlaması ile açılan davada 
beraat kararı verilmiştir ve dosya Yargıtay’dadır. 11 üyemiz hakkında hakaret ve birden fazla kişiyle 
tehdit suçlaması ile açılan dava ise devam etmektedir. 

BURSA ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Tİ Otomotiv işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 9 üyemiz için açılan davalar-
da, işe iadelerine ve sendikal tazminata karar verilmiş olup işbaşı yaptırılmadıkları ve hak edişleri 
ödenmediği için açılan alacak davaları kazanılmış olup, alacakları tahsil edilmiştir. 

2. Bosch işyerinden işten çıkarılan 11 üyemiz adına açılan işe iade davasından 9’u kazanılmış; 2’si 
reddedilmiş olup dosyalar Yargıtay’ca onanmıştır. Kazanılan davaların 5’ine ilişkin alacaklar tahsil 
edilmiş, 4 dosyada ise üyelerimizin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmediği için alacak davaları 
açılmıştır. Bu davalar devam etmektedir.

3. Bosch Rexroth işyerinde çalışırken iş sözleşmeleri feshedilen 12 üyemiz adına açılan işe iade 
davasının tamamı kazanılmıştır. Söz konusu dosyaların 1’i Yargıtay’da olup, diğer 11 dosya sonuç-
lanmış ve alacaklar tahsil edilmiştir. 

4. Grammer işverenliği tarafından işten çıkarılan 5 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmış 
ve alacaklar tahsil edilmiştir.  

5. NBR Makina işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 16 üyemiz için açılan dava-
ların 5 tanesi feragatle sonuçlanmış, diğer dosyaların tamamı kazanılmış, işçilerin işe iadelerine ve 
sendikal tazminata karar verilmiştir. Alacakların tahsil edilmemesi üzerine 11 üyemiz için icra takibi 
başlatılmış, söz konusu takiplerden 7’si itirazın iptali davasına konu olmuştur. Dosyalar Yargıtay’da-
dır. Ayrıca, NBR Makina işvereni iflas erteleme kararı almıştır.

6. AROBUS işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 7 üyemiz için açılan davalarda, 
işe iadelerine ve sendikal tazminata karar verilmiş alacakları tahsil edilmiştir. 

7. ADARAD işyerinde örgütlenme çalışmasının başlangıcında işten çıkartılan bir işçi için açılan işe 
iade davası kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır. 

8. Çimtaş Boru ve Çelik işverenliği tarafından işten çıkartılan 4 üyemiz için açılan işe iade davala-
rından 1’i reddedilmiş olup karar Yargıtay’ca onanmıştır. 2 dava kazanılmış olup Yargıtay’dadır. 1 
dava devam etmektedir. 
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9. Baykal Makine işverenliği tarafından işten çıkartılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası kazanıl-
mış olup alacak tahsil edilmiştir. 

10. Şahinkul Makina işverenliği tarafından işten çıkartılan 9 üyemiz adına açılan iş iade davala-
rından 1’i reddedilmiş, 4’ü kazanılmış, 1 işçi işbaşı yapmış, alacaklar tahsil edilmiş olup 1 dosya 
Yargıtay’dadır. 4 dosya ise devam etmektedir. 

11. Bilim Makina işverenliği tarafından sendikamızla görüşme aşamasından işten çıkartılan 7 işçi 
adına açılan işe iade davaları kazanılmış, işveren işçileri işe davet etmiş, 1 işçi işbaşı yapmış, 5 işçi 
adına alacak davası açılmıştır. 

12. Tecasa işverenliği tarafından işten çıkartılan 3 üyemiz adına açılan işe iade davalarından 1’i 
feragatle sonuçlanmış, biri kazanılmış olup Yargıtay’dadır. 1 dava ise devam etmektedir. 

13. Otosima işverenliği tarafından işten çıkartılan 2 üyemiz adına açılan işe iade davalarından 1’i 
feragatle sonuçlanmış, biri kazanılmış olup Yargıtay’dadır.

14. Schmitter Oto işverenliği tarafından işten çıkartılan 3 üyemiz adına açılan işe iade davalardan 
1’i sonuçlanmış ve sendikal tazminata hükmedilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 2 dava ise devam 
etmektedir. 

15. Ototrim işverenliği tarafından sendikamızın örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkartılan 56 
işçi adına işe iade davaları açılmış olup davalar devam etmektedir. 

16. Yamas işverenliği tarafından işten çıkartılan 7 üyemiz adına açılan işe iade davaları devam 
etmektedir. 

17. Fimaks işverenliği tarafından işten çıkartılan 7 üyemiz adına işe iade davası açılmış olup dava-
lar devam etmektedir. 

18. Rollmech işverenliği tarafından sendikamızın örgütlenme faaliyeti sırasında işten çıkartılan 22 
işçi adına işe iade davaları açılmış olup davalar devam etmektedir. 

19. Feka işverenliği tarafından sendikamızın örgütlenme faaliyeti sırasında işten çıkartılan 12 işçi 
adına işe iade davaları açılmış olup davalar devam etmektedir. 

20. Miralbueno işyerinde sendikamıza üye olduğu için iş sözleşmesi feshedilen bir üyemiz için 
açılan işe iade davası kazanılmış olup üyemiz işbaşı yapmıştır. 

21. Asil Çelik işyerinden çıkarılan 1 üyemiz ve aynı işyerinden işyerini işgal ettikleri iddiasıyla 4 
işyeri temsilcisinin de aralarında bunduğu 30 üyemiz için açılan işe iade davaları kazanılmış olup 
alacakları tahsil edilmiştir. Çıkarılan 30 işçiye destek verdikleri için iş sözleşmeleri feshedilen 2 
üyemiz için açılan işe iade davaları da kazanılmış ve alacakları tahsil edilmiştir. 
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Tazminat-Alacak Davaları ve İcra Takipleri:

1. Asil Çelik işyerinde uygulanan kısa çalışma sırasında üyelerimize, ikramiye, yakacak ve çocuk 
yardımı alacakları ödenmemiştir. Bu nedenle bir üyemiz üzerinden açılan örnek dava lehimize 
bitmiştir. 

2. Asil Çelik işyerinde uygulanan kısa çalışma sırasında üyelerimize, ikramiye, yakacak ve çocuk 
yardımı alacakları 103 üyemiz için açılan alacak davaları kazanılmış, 101 dosyada alacak miktarı 
temyiz sınırı altında olduğundan kesinleşmiş ve tahsil edilmiştir. Dosyalardan 2’si temyiz sınırının 
üzerinde olup davalı tarafça temyiz edilmiştir.  

3. Eski şube sekreteri aleyhine Sendikamıza yönelik asılsız iddialar içen beyanları nedeniyle açılan 
manevi tazminat davası kazanılmıştır. 

4. Asil Çelik işyeri eski temsilcisi Hüseyin Kurt’un Sendikamız aleyhine yaptığı açıklamalar nede-
niyle açtığımız manevi tazminat davası kazanılmış, Yargıtay’ca bozulması üzerine davanın reddine 
karar verilmiş, dosya tarafımızca temyiz edilmiş olup Yargıtay’dadır.  

5. Asil Çelik işverenliği aleyhine bir üyemiz adına açılmış olan işe iade davasının kazanılması sonu-
cu işverenin kıdem ve ihbar tazminatını ödememesi nedeniyle açılmış olan alacak davası kazanıl-
mış olup, alacak tahsil edilmiştir.  

6. Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 3 üyemiz adına açmış olduğumuz alacak davaları kazanılmış olup 
alacakları tahsil edilmiştir. 

7. Ototrim işverenliği aleyhine 2 üyemiz adına açılan alacak davaları kazanılmıştır.

8. Gotec işverenliğinin sendika aidatı borçlarına ilişkin icra takibi yapılmış, alacak tahsil edilmiştir. 

9. Yamas işverenliğinin iş sözleşmesini sona erdirdiği 7 üyemize ödemediği ücretlerine ilişkin icra 
takibi yapılmış, alacak tahsil edilmiştir. 

10. Tecasa işverenliği 1 üyemize eksik kıdem tazminatı ödemesi üzerine icra yapılmıştır. Alacak 
tahsil edilmiştir.

Hukuki Uyuşmazlıklara İlişkin Diğer Davalar:

1. Bosch işyeri önünde Sendikamızdan istifa ve Türk Metal’e üyelik işlemlerini gerçekleştiren Bursa 
12. Noteri hakkında, disiplin soruşturması yürütülmesi talebiyle Noterler Birliği’ne başvurulmuş, 
Noterler Birliği tarafından disiplin soruşturması sonucunda ceza verilmesine yer olmadığına karar 
vermiştir. Adalet Bakanlığı’na yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. 

2. Bursa Şube eski Sekreteri Erol Bektaş Merkez Disiplin Kurulumuz tarafından verilen geçici işten 
el çektirilme cezası ardından, açtığı alacak davası aleyhimize bitmiştir.

Erol Bektaş’a karşı basın yolu ile Sendikamıza hakaret etmesi nedeniyle açtığımız manevi tazminat 
davasında mahkeme Erol Bektaş’ın tazminat ödemesine hükmetmiş olup bu tazminat kendisinden 
tahsil edilmiştir.
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Ceza Davaları:

1. Asil Çelik işyerinde Türk Metal Sendikası üyesi bir işçiyi tehdit ve darp ettikleri iddiasıyla Şube 
Başkanı Ayhan Ekinci ve işyeri temsilcilerimiz hakkında açılan davada hükmün açıklanmasının 
geriye bırakılmasına karar verilmiştir. 

2. Tİ Otomotiv işveren vekilleri hakkında sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nedeniyle 
yaptığımız suç duyurusu sonucu açılan dava reddedilmiş olup karar tarafımızdan temyiz edilmiş 
olup dosya Yargıtay’dadır.

3. Türk Metal şube başkanı Şevket Yılmaz’a hakaret ettiği iddiasıyla üyemiz Mustafa Şen aleyhine 
açılan davada beraat kararı verilmiş olup karar kesinleşmiştir.  

4. Bosch’ta örgütlenme faaliyetleri sırasında, yapılan toplantıları hukuk dışı davranışlarla engelle-
meye çalışan Türk Metal Sendikası Bursa 2 Şube başkanı ve 8 yöneticisi hakkında yaptığımız suç 
duyurusu sonucunda açılan davada 1 sanık hakkında ceza verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmiş, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir. Karar tarafımızca 
temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

5. Bosch işyeri önünde Sendikamız tarafından yapılan basın açıklaması sırasında yönetici ve üyele-
rimize yapılan saldırı nedeniyle yaptığımız suç duyuruları ve aynı olaya ilişkin Türk Metal Sendikası 
temsilcilerinin DİSK ve Sendikamız yöneticileri aleyhine yaptıkları suç duyurusu sonucunda açılan 
davanın sonucunda DİSK ve Sendikamız yöneticilerinin beraatına, şikayetçi olduğumuz 2 sanığın 
cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Hükmün açıklan-
masının geri bırakılmasına kararlarına tarafımızca itiraz edilmiş, şikayetçisi olduğumuz beraat eden 
sanıklar yönünden karar tarafımızca temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

6. Bosch işyerinde Sendikamızdan istifa ve Türk Metal Sendikasına üyelik işlemlerinin Noterlik 
Kanunu’na aykırı yapılması nedeniyle Bursa 12. Noteri ve katibi aleyhine yaptığımız  suç duyuru-
sunda, katip ve noter hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 

7. Yine Bosch Rexroth işyerinde Noterlik Kanunu’na aykırı üyelik ve istifa işlemlerini gerçekleştiren 
Bursa 3. ve 21. Noterleri ile katipleri aleyhine yaptığımız suç duyurusunda, 3. ve 21. Noter noterler 
ve katipleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.  

8. Bosch işyerinde üyelerimize Sendikamızdan istifa edip Türk Metal Sendikası’na tekrar üye ol-
maları için baskı yapan işveren vekilleri ile anılan sendikanın yönetici ve temsilcileri hakkında 
yaptığımız suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Tarafımızca yapılan 
itiraz reddedilmiştir. 

9. Bosch Rexroth işyerinde işveren vekilleri hakkında üyelerimizi baskı ile istifaya zorlamaları hak-
kında yaptığımız suç duyurusunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Tarafımızca ya-
pılan itiraz reddedilmiştir. 

10. Türk Metal Sendikası tarafından Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş ve Bursa Şube yönetici-
lerimiz aleyhine yapılan resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve sendikal hakları engel-
leme suçlamasıyla suç duyurusu sonucunda Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir.
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11. Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun kişilik haklarına SMS yoluyla yapılan saldırı 
ile ilgili yapılan suç duyurusu sonucunda takipsizlik kararı verilmiştir. Tarafımızca yapılan itiraz 
reddedilmiştir.

12. Bosch işçisi 2 üyemizin darp edilmesi üzerine açılan ceza davasında beraat kararı verilmiş olup 
karar tarafımızca temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

13. Sendikamızın Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci hakkında 1 Mayıs ile ilgili açılan ceza davasında 
beraat kararı verilmiştir. 

14. Arobus işyerinde üyelerimize yapılan baskılarla ilgili 1 üyemiz adına yapmış olduğumuz suç 
duyurusu sonucu açılan ceza davasında beraat kararı verilmiş, karar tarafımızca temyiz edilmiştir. 

15. Sendikamızın Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci hakkında Gezi Olayları ile ilgili açılan ceza 
davasında beraat kararı verilmiştir.

16. Feka işyerinde üyelerimize yapılan baskılarla ilgili üyelerimiz adına yapmış olduğumuz suç 
duyurusu sonucunda Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Karara tarafımızca 
itiraz edilmiştir. 

17. MFK işyerinde üyelerimize yapılan baskılarla ilgili ve 2 üyemiz ve 1 sendika çalışanımıza yönelik 
silahlı tehditle ilgili suç duyurularında bulunulmuş olup soruşturma devam etmektedir.

ESKİŞEHİR ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Mefro Whells Turkey (Tekersan), işyerinde işten çıkartılan 6 üyemiz için açılan işe iade davala-
rından 3 tanesi reddedilmiş olup temyiz aşamasındadır, 3 üyemiz için açılan davalar kazanılmış ve 
işe başlatılmayan üyelerimize tazminatları ödenmiştir. 

2. Renta işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 9 üyemizin açılan işe iade davala-
rında işe iadeye ve sendikal tazminata karar verilmiş ve alacakları tahsil edilmiştir. 

3. ICF Isı Cihazları işyerinde örgütlenme faaliyetleri sırasında işten çıkartılan 62 üyemiz için açılan 
işe iade davalarından 6 tanesi feragat nedeniyle reddedilmiş olup; 13 üyemiz için açılan davalarda 
işe iadeye ve sendikal tazminata karar verilmiştir. Bunlardan 7’si Yargıtay tarafından bozulmuş 
olup ve yargılama devam etmekte, 6 üyemiz açılan dava ise halen Yargıtay’dadır. 43 üyemizin 
davası da halen devam etmektedir. 

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Doruk işverenliği aleyhine 2 üye için açılan TİS’ten kaynaklanan ücret farkı davalarında biri 
devam ederken diğeri kısmen kabul edilmiştir. Temyizimiz üzerine bozulan dosyada bu kez talep-
lerimizin tamamı kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

2. Renta işyerinden çıkarılan 1 üye için açılan sendikal tazminat talepli dava kabul edilmiştir. Dosya 
Yargıtay’dadır.
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Ceza Davaları:

1. Doruk işyerinde grev uygulaması sırasında çadır kurulduğu iddiasıyla Şube Başkanı Bayram Ka-
vak ve Şube Sekreteri Ünal Akaya aleyhine açılan davada hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına 
karar verilmiştir.

2. Eskişehir Şube yöneticilerim ve üyelerimiz aleyhine Bilecik Valiliği önünde yapılan basın açıkla-
ması nedeniyle açılan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Bu karara 
karşı itirazımızın da reddedilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulmuştur. 

Diğer Davalar:

1. Demisaş Döküm A.Ş’de çalışmakta iken kalp krizi neticesinde vefat eden üyemizin ölümünün 
işkazası olarak tespiti istemli davanın kabulüne karar verilmiş olup, dosya Yargıtay’dadır.

İZMİR ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Aykim işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen 1 üyemiz için açılan işe iade davası kabul 
edilmiş ve Yargıtay tarafından da karar onanmıştır.

2. Eltaş işyerinde çalışırken iş sözleşmesi feshedilen 1 üyemiz için açılan dava reddedilmiştir. 

3. Eko işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 4 üye için açılan işe iade davaların-
dan, 1’i reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir. Lehe biten 3 dosya Yargıtay’dadır. 

4. Depar işyerinde örgütlenme aşamasında işten çıkarılan 2 üye için açılan davalarda işe iade 
davaları devam etmektedir. 

5. Schneider işyerinde sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan 5 üyemiz için açılan işe iade 
davalarından 2 tanesi kabul edilmiş, 1 tanesi reddedilmiş olup, reddedilen dava tarafımızdan tem-
yiz edilmiştir ve Yargıtay’dadır. Diğer 2’si devam etmektedir.

6. HMS işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası yerel mahkemede kazanılmış, 
ancak Yargıtay tarafından bozularak ret kararı verilmiştir.

7. İmpo işyerinden çıkarılan 9 üyemiz için açılan işe iade davalarından, 8 işçi davadan feragat 
ederek işe geri alınmışlardır. Bir üyemizin davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir.

8. FCMP işyerinde iş sözleşmeleri feshedilen 1 üyemiz için açılan işe iade davası reddedilmiştir. 
Aynı işyerinde işten çıkartılan 34 üyemiz için işe iade davası açılmış; daha sonra anlaşma gereği 
davalardan feragat edilmiştir. 

9. BMS Çelik işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası kabul 
edilmiş ve kesinleşmiştir. 
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10. Teknik Otomat işverenliği tarafından işten çıkarılan 10 üyemiz için açtığımız işe iade davaları 
devam etmektedir.

11. CMS Cant işverenliği tarafından işten çıkarılan 1 işçi için açtığımız işe iade davası devam et-
mektedir.

12. Senkromeç işyerinde işten çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası kabul edilmiş, işve-
ren temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’dadır.

13. ABB Elektrik tarafından işten çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası lehe bitmiştir ve 
dosya Yargıtay’dadır.

14. Volt Elektrik işvereni işten çıkarılan 8 üyemiz için açtığımız işe iade ve sendikal tazminat talepli 
davada 1 üyemizin işe iadesine, 7 üyemiz için de işe iade ve sendikal tazminata karar verilmiştir. 
İşveren kararları temyiz etmiş olup dosyalar Yargıtay’dadır.

15. Ar-Elektronik işverenince işten çıkarılan 38 üyemiz için açtığımız işe iade davasından 25 dava 
lehe sonuçlanmış ve işveren tarafından temyiz edilmiştir. Bu 25 dosya halen Yargıtay’dadır. 5 
üyemiz için açılan dava feragat nedeniyle reddedilmiş olup, 8 üyemizin için açılan davalar devam 
etmektedir. 

16. Mepa işverenince işten çıkarılan 5 üyemiz için açtığımız işe iade davasından 3 dava kabul edil-
miştir ve Yargıtay’dadır. 2 üyemiz için açılan dava devam etmektedir. 

17. Luna işyerinde işten çıkarılan 6 üyemiz için açtığımız işe iade davasından 4 dava kabul edilmiş-
tir ve Yargıtay’dadır. 2 üyemiz için açılan dava devam etmektedir. 

18. FTA Havacılık işverenince işten çıkarılan 6 üyemiz için açtığımız işe iade davası devam etmek-
tedir. 

19. Bursan A.Ş. işyerinde işten atılan 1 üyemiz için açtığımız işe iade davası kabul edilmiştir. 

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Sağlık Bakanlığına bağlı işyerinde çalışan bir üyemiz için açılan kötüniyet tazminatı davası red-
dedilmiştir.

2. Enercon işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açılan işe iade davasından kaynaklanan alacakları için 
açılan dava kabul edilmiştir.

3. Dekorpan işyerinden çıkarılan 3 işçi için açılan kıdem-ihbar tazminatı alacağı talepli davalardan 
birisi kabul edilmiş, diğeri reddedilmiştir. 

4. Eko işyerinde 7 işçi adına sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan ve 6 aylık kıdemleri 
olmadığı için açılan sendikal tazminat davalarından 6’sı kabul edilmiş olup dosyalar Yargıtay’dadır. 
Bir üyenin davası ise reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir. 
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Yine bu işyerinden çıkarılan ve işe iadelerine karar verilen 2 üyemiz için açtığımız işe iadeye ilişkin 
alacak davaları devam etmektedir.

Aynı işyerinden 1 üyemiz için açınla alacak davası da devam etmektedir. 

5. Abalıoğlu Boru işyerinden çıkarılan 5 üyemiz için açılan alacak davalarından 2’si reddedilmiş, 2’si 
kabul edilmiş olup dosyalar Yargıtay’dadır. Diğer dava kısmen kabul edilmiştir. 

6. Schneider işyerinden 1 üyemiz için açılan maddi-manevi tazminat davası devam etmektedir.

7. HMS işyerinden çıkarılan ve işe iade davası kabul edilen üyemiz için açtığımız alacak davası 
kabul edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır.

8. BMS Çelik işyerinden çıkarılan bir üyemiz için açılan sendikal tazminat davası reddedilmiştir.

9. Ar-Elektronik tarafından işten çıkarılan 22 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli da-
valardan, 10 tanesi lehe sonuçlanmış ve işveren tarafından temyiz edilmiştir. Bu dosyalar Yar-
gıtay’dadır. 6 üyemiz için açılan dava feragat nedeniyle reddedilmiş olup, 6 üyemizin için açılan 
davalar devam etmektedir. 

10. FCMP işyerinden çıkartılan 3 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli davalardan 2’si 
kabul edilmiştir ve şu anda Yargıtay’dadır. 1 üyemiz için açtığımız dava ise  reddedilmiş ve bu karar 
Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşmiştir.

11. Senkromeç işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız tazminat davası devam etmektedir. 

12. Manisa Ruba işyerinden çıkarılan 1 üyemiz için açtığımız alacak davası devam etmektedir. 

13. Çukurova Jeneratör işyerinden 7 üyemizin alacakları nedeniyle başlattığımız icra takibi devam 
etmektedir.

14. Luna işvereni tarafından işten çıkarılan 20 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli 
davalardan, 12 tanesi lehe sonuçlanmış ve işveren tarafından temyiz edilmiştir. Bu dosyalar Yar-
gıtay’dadır. 3 üyemiz için açılan dava feragat nedeniyle reddedilmiş olup, 5 üyemizin için açılan 
davalar devam etmektedir. 

15. Mepa tarafından işten çıkarılan 7 üyemiz için açtığımız sendikal tazminat talepli davalardan, 
4 tanesi lehe sonuçlanmış ve işveren tarafından temyiz edilmiştir. Bu dosyalar Yargıtay’dadır. 2 
üyemiz için açılan dava feragat nedeniyle reddedilmiş olup, 1 üyemizin için açılan davalar devam 
etmektedir. 

Ceza Davaları:

1. Eko işverenin Şube Başkanı Ali Çeltek ve 2 üye aleyhine yaptığı suç duyurusu sonucu açılan 
dava da beraat kararı verilmiştir.

2. Eko işveren temsilcilerinin sendikal hakların kullanılmasını engellemeye yönelik eylemleri nede-
niyle yaptığımız suç duyurusu sonucunda açılan davada beraat kararı verilmiştir.
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3. FCMP yöneticileri aleyhine bir üyemiz için sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nede-
niyle yaptığımız suç duyurusu sonucunda beraat kararı verilmiştir.

4. FCMP yöneticileri aleyhine sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nedeniyle yaptığımız 
suç duyurusundan, yapılan anlaşma gereği feragat edilmiştir.

5. Luna yöneticileri aleyhine bir üyemiz için sendikal hakların kullanılmasını engellemeleri nedeniy-
le yaptığımız suç duyurusu sonucunda açılan davada 1 yöneticiye para cezası verilmiştir.

Diğer Davalar:

1. Senkromeç işletmesinin, sendikamız hakkında açtığı kanunsuz eylemin tespitine ilişkin davadan, 
işveren yapılan anlaşma gereği feragat etmiştir. 

ANADOLU ŞUBE:

İşe İade Davaları:

1. Çukurova İnşaat (Çimsetaş)’tan çıkartılan 1 üyemiz için açılan işe iade davası devam etmektedir. 

2. Crown Bevcan Osmaniye işyerinde işten çıkartılan 4 üyemiz için açılan işe iade davalarından 1 
tanesi kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır. Diğer 3 dava devam etmektedir. 

3. Başöz Enerji aleyhine 2 üyemiz için açtığımız iade davalarından 1 tanesi reddedilmiş olup dosya 
Yargıtay’dadır. Diğer dava devam etmektedir. 

4. Antalya Wagner Kablo aleyhine 3 üyemiz için açtığımız iade davası devam etmektedir.

5. Hidrokon Konya işverenliği tarafından işten çıkarılan 17 üyemiz için açtığımız iade davalarından 
6 tanesi kazanılmış olup dosya Yargıtay’dadır. 11 üyemizin davası devam etmektedir. 

6. Galipoğlu Hidromas işvereni tarafından işten çıkarılan 13 üyemiz için açtığımız iade davalarından 
4 tanesi üyelerimizin feragati nedeniyle reddedilmiş olup, 9 üyemizin davası devam etmektedir. 

7. Akın Piston işyerinde işten çıkarılan 4 üyemiz için açtığımız iade davaları devam etmektedir. 

8. Ceha Büro Mobilyaları işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 19 üyemiz için 
açılan işe iade davaları lehimize sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. 

9. Kaysu işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 11 üye için açılan işe iade 
davaları kazanılmış olup alacakları tahsil edilmiştir.

Tazminat ve Alacak Davaları:

1. Sağlık Bakanlığı aleyhine 6 üyemiz adına açılan alacak davalarında, TİS’ten kaynaklı 1 alacak da-
vası ile 1 fazla mesai alacağı davası kabul edilmiş, karar kesinleşmiştir. 2 fazla mesai alacağı davası 
devam etmekte olup, 1 üyemiz adına açılan dava lehimize sonuçlanmış ve şu an Yargıtay’dadır. 
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Yine Sağlık Bakanlığı aleyhine Erzurum baştemsilcisi adına açılan TİS’ten kaynaklanan alacak ve 
ücretlerinin ödenmesi davası reddedilmiş olup, temyizimiz üzerine dosya Yargıtay tarafından da 
onanmıştır. 

2. Ceha Büro Mobilyaları işyerinden örgütlenme çalışmaları sırasında işten çıkarılan 1 üyemiz, işe 
iade davasını kazandıktan sonra işyerinde kısa bir süre çalıştırılıp yeniden işten çıkarılmıştır. Bu 
üyemiz için açılan sendikal tazminat talepli dava lehe sonuçlanmış ve şu an Yargıtay’dadır. 

Ceza Davaları:

1. Akdeniz Çivi işyerinde örgütlenme sonrasında işten çıkarılan işçiler ile şube yöneticilerinin de 
arasında bulunduğu 59 kişi hakkında CHP Mersin İl binasında eylem yaptıkları iddiasıyla açılan 
davada beraat kararı verilmiştir.

2. Tega işyerinde uygulanan grev sırasında sendika uzmanı ve işyeri temsilcilerine saldırıda bulu-
nan özel güvenlik görevlilerinin yargılandığı davada beraat kararı verilmiş olup, temyiz ettiğimiz bu 
karar Yargıtay’ca onanmıştır.

* Tega Mühendislik işyerinde bir üyemiz hakkında yaralama iddiasıyla açılan davada verilen hapis 
cezası tarafımızca temyiz edilmiş olmasına rağmen karar onanmıştır. 

* Tega işyerinde bir üyeye karşı sendikal hakların engellenmesi nedeni ile açılan davada, üyemiz 
ceza almış ancak bu ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle ertelenmiştir.

4. Ceha işyerinde örgütlenme çalışmaları sırasında üyelerimiz ve sendika uzmanımız aleyhine açı-
lan hakaret davasından üyelerimiz ve uzmanımız beraat etmiştir. 

* Yine aynı işyerinin örgütlenme faaliyetleri sırasında şube yöneticilerimiz ve sendika uzmanı 
hakkında açılan hakaret davası sonuçlanmış, para cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmiştir. 

* Sendika yöneticilerimiz ve sendika uzmanımıza Ceha Büro Mobilyaları işvereninin yönlendirmesi 
ile yapılan saldırı sonucunda açılan davada sanıklar hakkında ceza verilmiş ve hükmün açıklanma-
sının geri bırakılmıştır. 

5. Konya Mahle işyerinden 4 üyemiz aleyhine, Türk Metal Sendikası üyesi 3 işçiyi darp edip hakaret 
ettikleri iddiasıyla açılan dava şikayetin geri alınması nedeniyle düşmüştür.

6. Sanıkları arasında Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin 
Gülengül’ün de bulunduğu 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlaması ile açılan davada tüm sanıklar 
beraat etmiş olup, karar kesinleşmiştir.

8. Müştekisi Türk Metal-Pevrul Kavlak, sanığı Genel Başkan Adnan Serdaroğlu olan ve hakaret 
suçlaması ile açılan dava beraatla sonuçlanmıştır ve dosya Yargıtay’dadır.
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MESS GREVLERİ

1. MESS grup toplu iş sözleşmeleri sonucu 29 Ocak 2015’te başlayan grevlerimizin, 30 Ocak 2015 
günü Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmesi üzerine, 02.02.2015 tarihinde Danıştay’da dava açıl-
mış ve bu davada yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Yürütmenin durdurulması talebimiz 
Danıştay 10. Dairesi tarafından 2’ye karşı 3 üyenin oy çokluğuyla reddedilmiştir. Bu karara karşı 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itirazda bulunarak yürütmenin durdurulmasını talep ettik. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kez 7’ye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla itirazımızı reddet-
miştir. Davanın esastan görüşülmesi devam etmektedir.

2. Mevzuatımıza göre grev ertelemesi kararından sonra tekrar greve çıkabilmenin tek yolu  
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürüt-
meyi durdurma talebimizi reddetmesi nedeniyle, grev ertelemesi grev yasağına dönüştüğünden 
ve başkaca bir iç hukuk yolu kalmadığından 27.08.2015 tarihinde sendika tüzel kişiliğimiz adına 
Anayasa Mahkemesi’ne tarafımızdan başvurulmuştur. Başvurumuzla, Anayasa’nın Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin sendika hakkına, toplu sözleşme hakkına ve grev hakkına ilişkin temel hak-
larımızın ihlal edildiğini ortaya konmuştur. Başvurumuza ilişkin süreç devam etmektedir.

3. MESS, grev döneminde Paksan işverenine karşı MESS’ten istifa etmesi yönünde çağrı yapıldığını 
iddia ederek,  İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Yılmaz Bayram hakkında suç duyurusunda bu-
lunmuştur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda “işverenin sendikal haklarının 
ihlal edildiği” iddiasıyla şube başkanımızın sanık olduğu davanın açılmasına karar vermiştir. Dava 
Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir. 

* MESS’in Ejot Tezmak işverenine yönelik sendikal hakları ihlal iddiasıyla İstanbul 2 Nolu Şube 
Başkanımız hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 
başlatılan soruşturma ise devam etmektedir. 

4. MESS grup toplu iş sözleşmeleri sonucu 2015 grevleri döneminde Mersin’deki ÇİMSATAŞ işye-
rindeki mamul ve yarı mamul malların tedbir amacıyla tespiti yapılmıştır. 
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DİĞER DAVALAR:

1. THY Teknik A.Ş. işyerinde Sendikamıza tebligat yapılmadığı için öğrenme tarihinden sonra 
açtığımız Çelik-İş sendikası lehine olumlu yetki tespitine itiraz ettiğimiz davada mahkeme, mahke-
menin yetkisizliğine karar verdi, dosya Yargıtay’da. 

Anılan işyerinde Çelik-İş Sendikası için kesin yetki belgesi düzenlenmiş olup, yetki belgesinin iptali 
istemiyle açtığımız dava, yetki tespitine itiraz davası açtığımız için derdestlik iddiasıyla reddedilmiş-
tir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosa Yargıtay’dadır. 

2. Sinter Metal İmalat San. A.Ş.’nin, 2009 yılı Ocak ayı istatistiğine yaptığı itiraz davasında lehimize 
karar verilmiştir.

3. Eski Genel Başkan Ziya Yılmaz’ın Sendikamız ile Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve basın/yayın 
uzmanı Sebahattin Gerçeker’e karşı açtığı manevi tazminat davası aleyhimize bitmiştir.

4. Ziya Yılmaz’ın şikayeti üzerine Genel Merkez Yöneticilerimiz ve sendika basın/yayın uzmanımız 
aleyhine, basın yolu ile hakaret ettikleri iddiasıyla açılan ceza davasında davanın ertelenmesine 
karar verilmiştir. 

5. Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde şikayetimiz üzerine havaya ateş açmak suretiyle 
genel güvenliği tehlikeye sokan Mehmet Kabataş hakkında hapis cezası verilmiş olup hükmün 
açıklanması ertelenmiştir.
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BİREYSEL VE KOLLEKTİF İŞ HUKUKUNU DÜZENLEYEN  
TEMEL YASALARDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 

7 Kasım 2012 tarihinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yasa 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. Yasa ile sendikaların kuruluş ve 
faaliyetlerini temel olarak sendika tüzüklerine bırakmış ve bu alanda olumlu düzenlemeler içer-
mekte ise de, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanununda yer alan örgütlenme, 
toplu sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve grev hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlayıcı ve 
yasaklayıcı hükümleri aynen muhafaza etmiştir. 

Dolayısıyla işçiler özgürce sendika kurabilecekler ama ne örgütlenme haklarını ne de grev haklarını 
özgürce kullanamayacaklardır.  Yasada öne çıkan temel değişiklikler aşağıda ele alınmıştır:

İşkolları

Yasanın meclise sevkedilen halinde sendikaların sadece işkolu esasına göre kurulmaları hususun-
da değişiklik yapılmış, işyeri ve meslek sendikası kurulmasının da öngörülmüşken Resmi Gazete’de 
yayımlanan son halinde yine eskisi gibi sendikaların sadece işkolu esasına göre kurulacağı düzen-
lemesi yer almıştır.

Yasa’da 28 olan işkolu sayısının 20’ye düşürülmüştür. Birleştirilen işkolları aşağıda sayılmıştır:

•  Gıda ve şeker işkolu, 
•  Dokuma ile deri iş kolu,
•  Ağaç ile kağıt işkolu
•  Basın ve yayın işkolu ve gazetecilik işkolu
•  Kara taşımacılığı işkolu, demiryolu taşımacılığı işkolu, hava taşımacılığı işkolu,
•  Gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolu

İşkolu tespiti hususunda yapılan olumlu düzenlemeye göre artık sendikanın yetki tespiti başvuru-
sundan sonra talep edilen işkolu tespitleri veya bu tespitlere ilişkin açılan davalar, yetki prosedü-
ründe bekletici mesele sayılmayacaktır. 

Sendika Organları

Yasa’da konfederasyon ve sendikaların yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının, oluşumu, gö-
revleri ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin Sendika tüzüklerinde yapılması düzenlenmiştir. Yasada 
kurullara ilişkin sınırlama sadece kurulların üye sayılarına getirilen asgari ve azami sınırlamalardır. 
Yasa’nın 9. maddesine göre konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi 
ikiden fazla olamayacağı, şube kurullarının üye sayısının üçten az beşten fazla olamayacağı, diğer 
kurulların ise üye sayısının üçten az dokuzdan fazla olamayacaktır.
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Genel Kurullar ve Seçimlere Yapılacak İtirazlar

Genel kurullar yine en geç dört yılda bir toplanacaktır. Ancak 2821 sayıl Yasa’da şubenin üye sayı-
sının 500’ü aşması halinde şube genel kurulunun, sendikanın üye sayısının 1000’i aşması halinde 
de merkez genel kurulunun delege esası ile toplanması zorunluluğu bulunurken yeni Yasa’da bu 
zorunluluk kaldırılmıştır. Yasa’nın 10. maddesine göre genel kurulların üye veya delegelerden olu-
şup oluşmayacağı sendika tüzüğünde belirlenir.

Yasa’nın 12. maddesine olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin talep dilekçesine alan yönetim 
kurulu 60 gün içinde olağanüstü genel kurulu toplayacaktır.

Yine Yasa’nın 16. maddesine göre genel kurullarda yapılacak delege seçimlerinin yanı sıra genel 
kurul dışında ki yani işyerlerinde yapılan delege seçim sonuçlarına da itiraz hakkı getirilmiştir. 
İşyerlerinde yapılan delege seçimlerine ilandan itibaren iki gün içinde iş mahkemesine itiraz edi-
lebilecektir. Seçimlerin mahkeme kararı ile iptali halinde 15 gün içinde seçimler yenilenecektir.

Üyelik ve İstifa E-Devlet Sisteminden Yapılacak

Yasa’nın yapım aşamasında en çok tartışılan hususlardan biri de üyelik konusudur. Üyelik işlem-
lerinde noter koşulu kaldırılmıştır. İstifa yoluyla sendika üyeliğinden ayrılabilmek için noter şartı-
nı arayan düzenlemeye son verilmiştir. Üyelik yaşı 15’e düşürülmüştür. Üyelik ve istifa işlemleri 
e-devlet sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Üyelik ve dayanışma aidatı miktarına kuruluşların tüzüklerine bırakılmıştır. Yalnız dayanışma aidatı 
miktarı üyelik aidatı miktarından fazla olamayacaktır. 

Yöneticilerin, Temsilcilerin ve Sendikal Özgürlüğün Güvenceleri

Yasa’nın 23. maddesine göre sendika yöneticilerin iş sözleşmesi askıda olacaktır. Kurulda görev 
alan yönetici, işten ayrıldığı tarihte veya yöneticilik süresi içinde iş sözleşmesini feshederse kıdem 
tazminatı fesih tarihindeki emsal ücreti üzerinden hesaplanarak ödenecektir. 

Yasa’nın 24. maddesine göre işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmeleri ancak haklı bir nedenle, 
yazılı olarak, fesih nedeni açık ve kesin şekilde belirtilmek suretiyle feshedilebilecektir. Sözleşmesi 
feshedilen temsilcinin açtığı işe iade davasının kabul edilmesi halinde,  fesih geçersiz sayılarak, 
fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenecektir. 

Temsilcinin, kararın kesinleşmesinden itibaren altı işgünü içinde işe başvurması ve başvurudan 
itibaren altı işgünü içinde işe başlatılmaması halinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek, 
ücreti ve diğer hakları ödenmeye devam edilecektir. Bu hüküm yeniden temsilci atanması halinde 
uygulanacaktır. Sendika temsilcilerinin belirttiğimiz güvencelerinden, işyerinde çalışmaya devam 
eden yani görevlerini amatör olarak yürüten yöneticiler de yararlanacaktır.

Yine Yasa’nın 25. maddesine göre sendikal nedenlerden dolayı feshedilen işçi, 4857 Sayılı İş 
Yasası’nda aranan otuz işçi ve altı aylık çalışma süresi koşulları gerçekleşmişse işe iade davası 



253

açabilecektir. Tasarı’da otuz ve daha az işçinin çalıştığı işyerinde çalışan ve kıdemi altı aydan az 
olan işçilere de sendikal fesih halinde işe iade hakkı tanınmışken meclis genel kurulunda bu madde 
önerge ile değiştirilmiştir.   Bu hususta Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermişse de karar henüz 
yayınlanmadığından yürürlüğe girmemiştir. Otuz ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerinde çalışan ve 
kıdemi altı aydan fazla olan işçilerin açtıkları işe iade davalarında davanın kabulüne karar verilmesi 
halinde, mahkemece tespit edilen sendikal tazminat işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması ya 
da başlatmaması koşuluna bağlı olmaksızın ödenecektir. Ayrıca işe iade davası açmayan işçiye salt 
sendikal tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. 

Yasada bir yenilik olarak, sendika tüzüğünde temsilcilerin seçimle belirleneceği esası getirilmişse, 
seçilecek üye temsilci olarak atanacağı hususunun düzenlenmesidir.

Mali Müşavir Denetimi      

Sendikal özgürlüklerin genişletilmesinin amaçlandığının iddia edildiği Yasa’da eski yasada olmayan 
bir düzenleme yapılarak, sendikaların mali denetiminin denetleme kurulunun yanında yeminli mali 
müşavirlerce yapılması hükmü getirilmiştir.

Devir

Yasa’da işyerinin devri düzenlemesine yer verilmiştir. 38. maddeye göre işletme toplu iş sözleşmesi 
kapsamında olan veya toplu iş sözleşmesi bulunan işyerinin veya bir bölümünün, işyeri ya da iş-
letme toplu iş sözleşmesinin tarafı işverence devralınması halinde devralınan işyerinde uygulanan 
TİS’ten doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam edecektir. 

Devralan işverenin işyeri veya işyerlerinde toplu sözleşme yok ise devralınan işyerindeki toplu iş 
sözleşmesi yeni bir toplu sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder. 
Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesinin tarafı olan bir işveren-
ce devralınması halinde devralınan işyeri işletme toplu sözleşmesi kapsamına girer. 

Barajlar

Yasa’nın yapılması sırasında en çok tartışılan nokta barajlar olmuştur. Yasa’nın 41. maddesinde 
toplu iş sözleşmesi yetkisi için aranan işkolu barajını yüzde üçe olarak belirlenmiş ardından 2014 
yılı Eylül ayında yapılan değişiklik ile işkolu barajı yüzde bire indirilmiştir. Yasa’da işyeri barajı da 
korunmuştur. İşyeri için yarıdan fazla işçinin üyeliği şartı aranırken, işletmelerde ise baraj %40’ının 
üyeliği olarak tespit edilmiştir. Yasa’ya göre işletmelerde birden çok sendikanın %40 veya daha 
fazla üyesinin olması halinde en çok üyesi olan sendika yetki alacaktır. Ancak bu sendikaların üye 
sayısının eşit olması durumunda her iki sendikaya da yetkisizlik verilecektir.

2822 Sayılı Yasa’da olduğu gibi yüzde bir işkolu barajının tespitinde, Bakanlığın her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında yayınladıkları istatistikler esas alınacaktır.

Olumlu ve olumsuz yetki tespitine itiraz prosedürü yürürlükteki yasadaki şekliyle aynen korun-
muştur. 
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Toplu Görüşme Prosedüründe Esaslı Değişiklik Yapılmamıştır

Toplu görüşme prosedüründe toplu görüşmenin süresi yürürlükteki yasada olduğu gibi ilk toplantı 
tarihinden itibaren altmış gün olarak sınırlandırılmıştır.  

Toplu görüşmelerde uyuşmazlığın yansıtıldığı görevli makam altı işgünü içinde taraflardan en az 
birinin katılımı ile veya katılım olmazsa res’en bir arabulucuyu  görevlendirecektir. Yapılan değişik-
likle, mahkemenin arabulucuyu seçmesi prosedürü kaldırılmıştır. 

Toplu sözleşmeden yararlanma hususunda yapılan olumlu değişikliğe göre toplu iş sözleşmesinin 
imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında işyerinden ayrılan üyeler de iş sözleşmelerinin sona erdiği 
tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklar. 

Greve İlişkin Yasaklar Devam Etmektedir

Grev hakkının kullanılması hususunda sadece uyuşmazlık tutanağının alındığı tarihten itibaren 
altı işgünü geçmesi beklenmeyecek, altmış günlük süre içinde kalmak koşuluyla grev kararı ve 
uygulama kararı alınabilecektir. Bunun dışında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Anayasa değişikliğine 
rağmen siyasi grev, dayanışma grevi veya genel grev yapılması halen yasaktır.

Yasa’da yapılan değişikliğe göre grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğun-
luğunun greve hayır oyu kullanması halinde grevin uygulanmayacağı hükmü, oylamaya katılanla-
rın salt çoğunluğunun hayır oyu kullanması şeklinde değiştirilmiştir.  

Grev yasakları Yasa’da aynen muhafaza edilmiştir. Sadece noterlik hizmetlerinde, eğitim ve öğre-
tim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerine ilişkin grev yasağı kaldırılmıştır. Hava 
ulaşımı alanında faaliyet gösteren işyerleri veya işletmelerde uygulanan grev yasağı Yasa’da yer 
almadığından bu işlerdeki grev yasağı Yasa’nın yayımı ile birlikte ortadan kalkmıştır. 

Grevin uygulanmasında engelleyici hükümler değiştirilmediği gibi daha önce 2822 Sayılı Yasa’da 
yer almayan ancak Yargıtay kararlarında belirtilen,  grev başlamadan önce üretilen ürünlerin satı-
labileceği ve işyeri dışına çıkarılabileceğine ilişkin düzenleme yeni Yasa’da hüküm altına alınmıştır.

Grev gözcülerinin sayısı ve yetkilerinde değişiklik önerilmemiş, sadece grev uygulanan işyeri önün-
de kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtalarının kurulamayacağına dair düzenleme çıkarıl-
mıştır. 

Grevin uygulanmasına ilişkin kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılmasından ziyade Yasa ile bu düzenleme-
ler arttırılmıştır. Yeni değişikliğe göre başvurusu üzerine, grev uygulayan sendikanın yetki tespit 
başvuru tarihinde üyesi olan işçilerin dörtte üçünün üyelikten ayrıldığının belirlenmesi halinde 
grev, mahkeme kararı ile sona erdirilecektir. 2822 Sayılı Yasa’da Yetki tespit başvuru tarihinden, 
grev uygulanma aşamasına gelinceye kadar geçen uzun süreçte, sendikanın başvuru tarihindeki 
üyelerinin çalışmaya devam etmesi, özellikle yeni örgütlenilen işyerleri için mümkün olmadığından, 
yapılan düzenleme grev hakkının kullanılmasının önünde önemli bir engel oluşturacaktır.



255

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 Sayılı İş Yasası’nda son dört yıl boyunca torba yasalarla bir çok değişiklik yapılmıştır. 

6353 sayılı Kanun ile yapılan ve 12.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, yasanın 30’uncu 
maddesinin birinci fıkrasına ek yapılmış ve “eski hükümlü işçi” çalıştırma zorunluluğuna ek olarak 
“terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların” çalıştırılması 
düzenlenmiştir. 

6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 30.12.2012 tarihinden 
itibaren 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.Aynı yasa ile İş Kanununun; 
7’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Geçici iş ilişkisi 
kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.” 

İşverenin haklı fesih hakkını düzenleyen 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin 
(d) alt bendinde yer alan “veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi” ibaresi “işyerine sarhoş 
yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde 
değiştirilmiştir.

6462 sayılı Kanun ile yapılan ve 03.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle yasanın bazı 
maddelerinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir. 

6552 sayılı Kanun ile yapılan ve 19.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, yasanın 18 
inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve “Yer altı işlerinde çalışan işçiler” için işe iade davası 
açmak üzere gerekli 6 aylık kıdem şartı kaldırılmış, bu işçilerin fazla çalışma yapması yasaklanmış, 
yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılmış, yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altın-
daki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat, günlük altı saatle sınırlandırılmıştır. 6645 sayılı 
Kanun ile yapılan ve 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle de yer altında maden işlerin-
de çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat 
olmuştur. Maden Kanununa eklenen madde gereği “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, 
yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücretin asgari ücretin iki katından az olamayacaktır.

6552 sayılı Kanun ile yapılan ve 19.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonucu, asıl iş-
verenlerin, alt işveren işçilerinin ücretinin ödenip ödenmediğinin denetlenmesi ve ödenmemişse 
hakedişlerden ödenmesi şartı getirilmiş; alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı 
işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler 
dikkate alınarak hesaplanacağı düzenlemesi yapılmıştır. Aynı yasa ile 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalış-
tırılan işçilerin kıdem tazminatlarından; kamu kuruluşunu sorumlu tutan düzenleme yasalaşmıştır. 
6645 sayılı Kanun ile yapılan ve 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, yedibuçuk saati 
geçemeyen gece çalışmalarına istisna getirilmiştir. Buna göre; turizm, özel güvenlik ve sağlık 
hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilir.



256

Aynı yasa ile on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocukların 
çalıştırılmasının önü açılmıştır. 

Aynı torba yasada mazeret izinleri de yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, işçiye; evlenmesi veya 
evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, 
eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında 
engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve ça-
lışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler 
hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu” metnine göre iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut şartlarının iyileştirilmesini 
amaçlamaktadır. Ancak yasa da işçilerin karşılaştığı risklerin azaltılmasına yönelik yeni bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Adeta mevcut İş Yasası’nda var olan düzenlemelerin birer tekrarı halinde 
olan yasa, her yıl yüzlerce işçinin ölümüne, yaralanmasına veya meslek hastalığına maruz kalma-
sına neden olan iş kazaları ve işyerinde ki risklere karşı etkin çözüm ve yaptırımlar içermemektedir. 

Yasa kapsam maddesi dahi bu eleştirimizi doğrulamaktadır. Ev hizmetleri işleri ile cezaevlerinde 
yapılan meslek edindirmeye yönelik işler bu yasa kapsamına alınmamıştır. Dolayısıyla bu işlerde 
çalışan işçiler, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerden yararlanamayacaklar.  Bununla da yeti-
nilmeyip 2014 yılı Eylül ayından denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer işle-
rinde çalışanlarda kapsam dışına alınmışsa da Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmiştir.

İşverenin yükümlülükleri yasa da iş sağlığı ve güvenliği hususlarında eğitim vermek, her türlü 
tedbiri almak, gerekli araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını 
denetlemek, risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak olarak sayılmıştır. İşveren çalışanları 
arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmelidir. İsterse 
bu hizmeti yasa öncesi olduğu gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alımı yöntemi ile 
de yerine getirebilecektir. 

İşyeri tehlike sınıfları;  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun da belir-
lenen prim oranları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Yasanın 13. maddesinde ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güven-
liği Kurulu’na, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin talep edebilir. Aksi bir durumda gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçi çalışma-
ma hakkını kullanabilecektir. Bu süre içinde ücreti işlemeye devam edecektir. 

Yasa’ya göre çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitimler doğrultusunda hareket 
etmek, alınan tedbirlere riayet etmek, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımı  kullanmak 
zorundalar.
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Yasa da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcilerinin seçileceği ve bunların işverene öneri-
de bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahip olacağı düzenlenmiştir. İşyerinde 
yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev 
yapacaktır. Ancak işverenin temsilcilerin öneri ve isteklerini yerine getirmemeleri halinde nasıl bir 
yaptırım uygulanacağı hususu yasada yer almamıştır. 

Yasa ile Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulması öngörülmüştür. Bu konseyiş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerini belirleyecektir. İş Yasası’nda yer aldığı gibi elli ve daha 
fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan daha fazla süren işlerde işçi iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
oluşturulacağı belirtilmiştir. Yine temsilcilikte olduğu gibi bu kurula görevini etkin şekilde yerine 
getirmesini sağlayacak haklar tanınmamıştır. 

Yasa’nın 25. maddesinde işyerinde hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu teh-
like giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacaktır. İşveren işin 
durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücret ödemek veya başka iş vermek yükümlülüğü 
vardır.

Yasa esasen yukarıda belirttiğimiz gibi 4857 sayılı İş Yasası’nda yer alan iş sağlığı ve güvenliği 
maddelerinin tekrarı niteliğinde olduğundan, İş Yasası’nda ki bu mükerrer hale gelen hükümler 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

Kanun’un 48. Maddesinde yapılan değişiklik ile aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve prog-
ramların İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı ibaresi eklenmiştir. 

Yine Kanunda 2014 yılında yapınla değişiklik ile korumalı işyerlerinde çalışan ve iş gücü piyasası-
na kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası işveren payı Hazine 
tarafından karşılanacağı düzenlemesi getirilmiştir. Yine aynı değişiklik ile 4857 sayılı İş Kanununun 
21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik 
ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

2011 yılında yapılan Genel kurulumuzdan sonra çıkarılan çok sayıda torba yasa ile İşsizlik Sigortası 
Kanunu’na yeni ek ve geçici maddeler eklenmiştir. Bu maddelerin tamamına yakını işverenlerin 
teşvik edilmesi yolu ile fonun gelirlerinin işçilere değil işverenlere aktarılmasının ve çok sayıda işçi-
nin ölmesine ve yaralanmasına neden olan madenlerde yaşanan faciaların faturasının fon aracılığı 
ile yine işçiye kesilmesinin önünü açmıştır.

2014 yılında eklenen Geçici madde ile Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde 
l3/5/2014 tarihi itibarıyla, sigortalı olanlara; işyerinin kapalı olduğu dönemlerde işveren tarafından 
ödenmeyen ücretlerinin Fondan ödeneceği düzenlemesi getirilmiştir. 

2015 yılında çıkarılan torba yasa ile Kanuna 2 ek madde ile 3 geçici madde eklenmiştir. 
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Ek madde 3’e göre tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirti-
len mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelen-
dirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar 
belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile 
sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanacaktır.  Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin 
yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla 
belirlenecek olup bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. 

Yine Ek Madde 4’te ise  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta 
yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuç-
lanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik 
olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacak olup 
ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden 
aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecektir. 

Geçici maddede 13’te 28/10/2014 tarihinde maden kazasının meydana geldiği Ermenek’teki ma-
den ocağı işyerinde sigortalı olanlar ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine altı ay 
süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında Fondan aylık ödeme yapılacağı ve kapalı olan diğer 
işyerlerinde çalışan sigortalılara; ödenmeyen net ücretleri, üç ayı geçmemek üzere Fondan aylık 
olarak ödenir denmiştir. 

Geçici Madde 15’teyasaya göre genç işçi sayılanların Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 
tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların işe alındıkları işyerinin imalat 
sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile sigorta 
primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre Fondan karşılanacaktır. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Özelikle torba yasalar ile birçok maddesi değiştirilen diğer bir yasada 5510 Sayılı Yasa’dır.  Yasa 
çıkarılırken herkesin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacağı ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz 
olacağı yalanı ile reklam edilmişti. Burada temel amaç işçilerin tepkilerini dindirmekti. Yasa ilk 
hali ile dahi bu amaçları yerine getirmeyeceğini ortaya koymuşken özelilikle torba yasalar ile yasa 
emekliliğin zorlaştırıldığı ve sağlığın daha da paralı hale getirildiği bir hal almıştır. 

Yapılan değişiklikler ile Kurum tarafından daha önce bedeli ödenen bazı sağlık hizmetlerinin bu 
kapsamdan çıkarıldı, ayakta tedavi, diş muayenesi, protez ve ortezler ile reçetelerde yazılan ilaç-
lardan katılım payı kat be kat artırıldı.

Kurumun sağladığı sağlık hizmetleri daraltılırken devlet yetkililerinin emekli aylıklarının düzenlen-
mesi yasa koyucunun işçi lehine çalışmadığının kanıtıdır. 

Emeklilerin beklediği intibak yasası bir türlü çıkarılmazken işverenlere yönelik genç ve kadın işçi 
ile engelli işçi çalıştırmaya teşvik adı altında muafiyetler artırılmıştır. Bunun yanı sıra idari para 
cezaları azaltılarak yasaya aykırı davranan işverenler neredeyse ödüllendirilmiştir.
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İşverenlere torba yasa ile getirilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş 
puanlık prim teşvikine ilave olarak daha sonra başka bir torba yasa ile sigorta primine esas kazanç 
alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki 
ile ayrıca daha önce uygulanmayan, işverenlerin yurt dışındaki işyerlerine çalıştırılmak üzere yurt 
içinden götürülen sigortalılar için sigorta primine esas kazanç üzerinden ödenecek Genel Sağlık 
Sigortası primi  işveren hissesinin beş puanlık kısmının hazinece karşılanacağı hükmü getirilmiştir.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU

Sermayenin vahşi kar düzeni ve iktidarın onun önünü açan yasa ve uygulamaları son on yılda işçi 
sağlığı güvenliği sorununu sınıflar mücadelesinin en sıcak çarpışma mevzilerinden birisi haline 
getirdi. geçtiğimiz 13 yıldaneredeyse 15 bin işçi önlenebilir iş kazalarında hayatını kaybetti. Tersa-
neler, inşaatlar ve madenlerde yaşanan ölümlü iş cinayetleri ile işçi sağlığı ve güvenliği konusuna 
dair toplumda oluşan duyarlılık biz sendikalar tarafından örgütlü mücadelenin konusu haline ge-
tirildi. Ancak bu duyarlılık sermaye ile sınıfın doğrudan karşı karşıya geldiği bu cephe için henüz 
yeterli değil.

Her yıl onlarca işçinin hayatına mal olan iş cinayetlerinin özelleştirme, taşeronlaştırma ve güven-
cesizleştirmeye dayalı çalışma rejiminin kaçınılmaz sonucu olduğu da ortadadır.

İşçilerin yaşamı, can güvenliği ve en temel hakları sermaye için bir maliyet unsuru, daha fazla 
kar için ilk fırsatta vazgeçilen maliyet faktörüdür. İnsan hayatı mı kar mı sorusu karşısında onların 
kar tercihi yapmasının önü bizzat hükümetler tarafından açılmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi 
belgesi ile aleni bir biçimde ortaya koyulduğu üzere iktidar esnek ve güvencesiz çalışmayı kural 
haline getirmek için çabalamakta, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere çalışma 
hayatı üzerinde denetleyici ve düzenleyici konumdaki devlet kurumları yasaların çiğnenmesi ve 
hak ihlalleri karşısında seyirci kalmaktadır.

Etrafı güvencesizlikle kuşatılan milyonlarca işçi en doğal koruması olan sendika hakkına ise eri-
şememektedir. Taşeron çalışmanın, özelleştirmenin yıkımı karşısında sesimizi daha gür çıkarmalı, 
sendikal yasaklara, tehditlere ve barajlara karşı bunları aşacak daha mücadeleci çizgiyi güçlendir-
meliyiz. Bu noktada sermayeden ve devletten bağımsız sendikal mücadele anlayışımız her zaman-
kinden fazla önem kazanmaktadır.

İş kazalarına dair resmi veriler bile Türkiye’de işçi kırımı yaşandığını göstermektedir. Emek meslek 
odaları ile basından derlenen rakamlara göre 2015 yılının ilk on ayında  en az 1461 işçi önlenebilir 
iş kazalarında hayatını kaybetmiştir.

İşçi sağlığı İş güvenliği mevzuatlara hapsedilen teknik meseleler olmanın ötesinde sınıf mücadele-
lerinin önemli bir alanı olarak her zaman var olmuştu ancak günümüzde daha da büyük bir önem 
taşımaktadır, çünkü bu çalışma düzeni işçilerin hayatı pahasına süren bir düzendir. 

Elbette bizler bu vahşi çalışma düzenini değiştirebilecek güce tarihsel birikime ve iradeye sahibiz. 
Sendikamız Birleşik Metal İş bu bağlamda yalnızca örgütlü olduğu iş yerlerindeki üyelerine karşı 
değil örgütsüz binlerce metal işçisine karşı da sağlıklı ve güvenli işler mücadelesini yükseltmek 
durumunda olduğunun bilincindedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim çalışmaları ile bu mücadele 
cephesini güçlendirmektedir. Bugün bilmekteyiz ki işçilerin en önemli örgütlenme talebinden bir 
tanesi de sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmaktır.
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Birleşik Metal İş Sendikası ve Alman Sendikalar birliği 
(DGB) ortaklığında yapılan işçi sağlığı ve iş güvenliği eği-
timleri de sendikamızda örgütlü olan işçiler ile örgütsüz 
metal işçilerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki talep-
lerine cevap olabilmeye çalışmaktadır.

Birleşik Metal İş Sendikası ve Alman Sendikalar Birliği (DGB) Arasında  
Yürütülen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları

Mart 2013 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anması ile beraberişçi sağlığı ve iş güvenliği sunumu 
Gebze şubesinde yapıldı. 

Haziran 2013

Gebze şubesi temsilci eğitiminde, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yapıldı. 
Transnationals Information Exchange (TİE)proje ortaklığı ile İşçi sağlığı ve iş güvenliği vücut 
haritalaması metodeğitimi yapıldı. 

Eylül 2013

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile ortak yapılan proje kapsamında kadın işçi sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimi örgütlenme ve güvencesizlik konuları da dahil edilerek Birleşik Metal İş 
Sendikası yürütücülüğünde yapıldı.

Ekim 2013
Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim konuları işlendi. 
Genç İşçi Eğitimi’nde genç işçilerin çalışmaya bağlı karşılaştıkları- karşılaşacakları sorunların 
çerçevesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim konuları işlendi. 

Kasım 2013
Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitim konuları işlendi. 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliklerinde“Kadına Karşı Şiddete Son” 
başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansta kadına yönelikekonomik psikolojik fiziksel ve 
cinsel şiddet biçimleri üzerine sunumlar yapıldı.
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Şubat 2014
Birleşik Metal İş - Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) ile yapılan ortak eğitimde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sunum yapıldı. 

Mart 2014
8. Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği programa dahil edilen işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği eğitimi ile yapıldı. 
Alman Sendikalar Birliği (DGB) ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında “1. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Eğitimci Eğitimi” yapıldı. 

Nisan 2014
İstanbul 1 Nolu Şube’ye bağlı olan Penta işyerinde çalışan kadınlarla işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği eğitimi yapıldı. 
Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile ortak yapılan proje kapsamında genç işçi eğitimi, işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği eğitimi yapıldı.

Mayıs 2014
Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığında eğitim konuları işlendi. 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi’nden hekimler ile meslek hastalıkları eğitimi yapıldı. 

Haziran 2014
İşyeri İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul üyelerinin eğitiminde işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığı 
işlendi.

Eylül 2014
Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile ortak yapılan proje kapsamında Kadın İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği eğitimi örgütlenme ve güvencesizlik konuları da dahil edilerek Birleşik Metal İş 
Sendikası yürütücülüğünde yapıldı.
Genç İşçi Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığında eğitim yapıldı.

Ekim 2014
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile ortak yapılan eğitimde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimi yapıldı. 
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Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile ortak yapılan proje kapsamında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Ergonomi eğitimi Birleşik Metal İş Sendikası yürütücülüğünde yapıldı.

Kasım 2014

Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği başlığında eğitim yapıldı. 

Aralık 2014

Birleşik Metal İş - Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV)  ve TİE ile yapılan ortak genç 
işçi eğitimde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sunum yapıldı. 

Şubat 2015

Birleşik Metal İş - Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) ile yapılan ortak eğitimde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sunum yapıldı. 

Mart 2015

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi 2. NoluŞube’de şubeye bağlı iş yerleri temsilcileri ile bera-
ber yapıldı. 

Nisan 2015

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında 1. İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Eğitimci Eğitimi yapıldı. 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Marmara Bölgesi İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Eğitiminde eğitimci olarak katılındı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “DİSK’li Kadınlar Buluşuyor!” eğiti-
minde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği başlığına eğitimci olarak katılındı.

Mayıs 2015

Genç İşçi Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yapıldı.
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Alman Sendikalar Birliği (DGB) ortaklığında gerçekleştirilen Genç İşçi Eğitimi’nde işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konuları işlendi. 
İstanbul 1 Nolu Şube’ye bağlı olan Penta işyerinde çalışan kadınlarla işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği eğitimi yapıldı. 
Yeni Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği temel eğitim konuları işlendi. 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölgesi İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Eğitiminde eğitimci olarak katılındı.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İzmir Bölgesi İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Eğitiminde eğitimci olarak katılındı.

Eylül 2015

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile ortak yapılan proje kapsamında Kadın İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği eğitimi Birleşik Metal İş Sendikası yürütücülüğünde yapıldı. Eğitime Kıbrıs Türk Amme 
Memurları Sendikası (KTAMS) üyeleri de katıldı.
Yeni Temsilci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği temel eğitim konuları işlendi. 

Kasım 2015

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Proje 2. Eğitimci Eğitimi’nde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
eğitim konuları işlendi. 
DİSK’e bağlı Dev Maden İş Sendikası ve Hollanda Sendikalar Konfederasyonu (FNV) ile 
yapılan ortak eğitimde “Eleştirel Bir Bakışla Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ile ilgili 
sunumyapıldı.
DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun kendisine bağlı sendikalardan 
çalışan kadın işçilerle yapılan eğitimde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yapıldı. 

Şikayet Kurulu Çalışması 

2013

Ocak 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında Alman Sendikalar Birliği (DGB) ortak çalışması olarak 
sendikaya bağlı iş yerlerinde çalışan üyelerin çalışma ortamına bağlı sağlık ve güvenlik sorunları 
ile ilgili bir şikayet kurulu oluşturulması kararı alındı. 

Sendika eğitimlerine katılan üyelere temsilcilere (özellikle baştemsilcilere) iş yerlerinde ayda bir 
defa toplanan isig kurulları raporlarını, notlarını ve ferdi-toplu şikayetlerinibizimle paylaşması neti-
cesinde gerekli iyileştirmeler için sürekli bir koordinasyon sağlanmaya çalışıldı. 

2013 yılı sonrasında da şikayet kurulu çalışması düzenli olarak İSİG kurul raporlarının arşivlenmesi 
ve iş yerlerinden gerek eğitimlerde gerekse genel merkezle doğrudan iletişim kuran üyelerimiz ile 
devam etmektedir.
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Risk Değerlendirmesi Çalışması 

2013 – 2014

Ocak-Şubat 2013’tesendika çalışmalarının yürütüldüğü şube binalarında risk değerlendirmeleri ya-
pıldı. Risk değerlendirmeleri İstanbul 1. Nolu Şube, İstanbul 2 Nolu Şube, Bursa Şubesi, Eskişehir 
Şubesi,  İzmir Şubesi, Trakya Şubesi, Kocaeli Şubesi, Anadolu Şubesi ve Gebze Şubesinde yapıldı.

Mayıs – Haziran 2014’te Birleşik Metal İş Sendikası Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesisleri ile Birleşik 
Metal İş Sendikası Kemal Türkler Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde risk değerlendirmesi yapıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kısa Film Çalışmaları 1

2013-2014

2013 Mayıs ayında çalışmalarına başlanıp Haziran 2013’te çekilen sendika tanıtımı/ örgütlenme 
konulu 2 adet kısa film hazırlanmıştır. Bu çalışma Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından des-
teklenmiş olup sosyal medyada ve web sitemizde yayınlanmıştır. Kısa filmlerin sloganları aşağıdaki 
gibidir;

“Gücünün farkına Var! Metal Sendikayla Ağırdır. Birleşik Metal İş’te Sendikalı Ol.”
“Sağlığın ve Güvenliğin İçin: Birleşik Metal İş’te Sendikalı Ol”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kısa Film Çalışmaları 2

2014-2015

2014 Eylül ayında çalışmalarına başlanıp Aralık 2014 ayında çekilen işçi sağlığı ve iş güvenliği ana 
konusu ile üç kısa film hazırlanılmıştır. Bu üç kısa film devamı 2016 yılında çekilmek üzere Alman 
Sendikalar Birliği (DGB) tarafından desteklenmiş olup proje ortakları sendikaların ortak çalışması-
dır.Sosyal medyada yayınlanan kısa filmlerin sloganları aşağıdaki gibidir; 

“Geleceğin İçin Sendikalı Ol” 
“ 8 Saatlik İş Günü Ve Ücretli Mesai Hakkın İçin Sendikalı Ol “
“Sağlığın Ve Güvenliğin İçin Sendikalı Ol”
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kitapçığı Çalışması 

2014 - 2015

2014 yılı Mayıs ayında “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Hak ve 
Ödevlerimiz” konulu broşür çalışması Alman Sendikalar 
Birliği desteği ile proje bileşeni sendikalarla Birleşik Me-
tal iş öncülüğünde tartışılıp programa alındı. 6331 sayılı 
kanun hükümleri, ilk yardım çalışmalarını, genel haklar ve 
borçlar kitapçığın içeriğini oluşturmaktadır. 

İşçi Sağlığı  ve İş Güvenliği Şube Eğitimleri 

2015-2016

2015 yılı ikinci yarısı ve 2016 yılı ilk yarısı için planlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği şube eğitimleri-
nin ilki İstanbul 2 Nolu şubede şubeye bağlı iş yerleri temsilcileri ile gerçekleştirildi.

Üye Kimlik Araştırması Çalışması 

2015

2015 Eylül Ayında ön çalışmasına başlanan anket soruları hazır olup yönetim kuruluna sunulacak-
tır. Anket çalışmasında tesadüfi bir örneklem ile 9 şubeye bağlı yaklaşık 132 fabrikada 1000 işçiye 
ulaşarak; işçilerin iş yerlerinde karşı karşıya kaldıkları sorunlar, sendikal konulara yaklaşımları yani 
kısaca ekonomik ve sosyal durumlarını da kapsayacak şekilde daha önceden yapılan çalışmalar da 
rehber alarak hazırlandı.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Sanayi İşçileri Küresel Sendikası kuruldu : IndustriALL

Dünya çapında örgütlü metal, tekstil, kimya, enerji ve maden sendi-
kalarını biraraya getiren yeni Küresel Federasyon “IndustriALL Küresel 
Sendikası” 18-20 Haziran 2012 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag 
kentinde düzenlenen kongreyle kuruluşunu ilan etti. Kongreye Birleşik 
Metal İş Sendikası adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel 
Sekreter Selçuk Göktaş katıldı. 

Kuruluş Kongresinde sendikamızın üye olduğu “Uluslararası Metal İş-
çileri Federasyonu” (IMF), Uluslararası Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu” (ICEM) ve 
“Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu” (ITGLWF) ile IndustriALL Küresel Sendika 
çatısı altında birleşti. 

140 ülkeden 50 milyon işçiyi temsil eden  IndustriALL Küresel Sendikası, metal, otomotiv, gemi 
yapımı, uzay endüstrisi, kimya, petrol, gaz, maden, elektrik, lastik, selüloz, kağıt, tekstil,  giyim, 
deri ve ayakkabı sektörlerinde çalışacak işçilerin hakları için mücadele edecek. 

IndustriALL’un Türkiye’den 19 üyesi var. DİSK üyesi sendikalardan, Birleşik Metal İş, Lastik İş, 
DİSK/Tekstil ve Tümka İş, IndustriALL Küresel Sendikası üyesidir. 

IndustriALL kuruluş kongresinde Genel Başkanlığa IMF ve Almanya’dan IG Metal Sendikası Genel 
Başkanı Berthold Huber getirilirken, Genel Sekreterliğe IMF Genel Sekreteri Jyrki Raina getirildi. 
Genel Sekreter yardımcılıklarına ise, ICEM adına Kemal Özkan, IMF adına Fernando Lopez ve 
ITGLWF adına Monika Kemperle seçildiler. 

Kongre, İspanyol maden işçilerinin eylemlerini desteklerken, Türkiye’deki grev yasaklarını kınadı 
ve 7 Ekim tarihini “Güvencesiz Çalışmaya Karşı” küresel eylem günü ilan etti. Ayrıca kongrede, 
dünya çapında tutuklu sendikacılarla dayanışma faaliyetleri düzenlenmesi kararı alınırken, işçi sağ-
lığı ve işçi güvenliği, küresel çerçeve sözleşmeleri, çevre dostu teknolojiler ve kadın işçilere yönelik 
çalışmalara odaklanılması da kongre kararları arasında yer aldı. 

IndustriALL Başkanı, Berthold Huber, kongrede yaptığı konuşmasında, “tarihi bir ana tanıklık edil-
diğini” belirterek, sermayenin küreselleşmesine gereken yanıtın verilmesi için böylesi bir birleşme-
nin zorunlu olduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanında işçi haklarına saldıran sermayeye karşı 
mücadele edilmesi için birlikte mücadele etmekten başka bir çıkar yol olmadığını belirtti. 

Küresel düzeyde yaşanan birleşmeye paralel olarak Avrupa’da 
ise, 15-16 Mayıs 2012 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen 
kongreyle, üç Avrupa sektör federasyonu; Avrupa Metal İş-
çileri Federasyonu (EMF), Avrupa Maden, Kimya, Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF), Avrupa 
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Tekstil, Giyim, Deri Federasyonu (ETUF-TCL) bir araya gelerek IndustriALL Avrupa Sendikasını 
oluşturdular. Kongreye sendikamız adına, Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel Sekreter Sel-
çuk Göktaş katıldı. 

Yeni Avrupa federasyonunun merkezi Brüksel olacak ve 230’dan fazla sendikada yer alan 7 milyon 
işçiyi temsil edecek. Yeni federasyonun başkanlığına Michael Vassiliadis, genel sekreterliğine ise 
Ulrich Eckelmann seçilirken, genel sekreter yardımcılığı görevlerine, Luc Triangle, Sylvian Lefebre, 
Bart Samyn getirildi. 

2011-2015 Uluslararası sendikal ilişkiler:
• Sendikamız ile Hollanda’dan TIE ve FNV Bondgenoten sendikalarının ortaklaşa düzenlediği 

İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği semineri 19-20-21 Temmuz 2013 tarihlerinde Hollanda Tata 
Çelik fabrikasında sendika işyeri temsilcisi olan Bert Zonneveld ve TIE’den Marten Van Der 
Berge’nin katılımıyla, Sapanca Eğitim tesislerinde yapıldı.

• 2012’de fabrikada düzenledikleri eylemden sonra işten atılan Renault işçileriyle dayanışmak 
amacıyla Fransa CGT sendikası Renault işyeri temsilcileri, Bursa’ya gelerek bir basın toplantısı 
düzenlediler.

• IndustriALL Avrupa Sendikası, 30 Eylül – 1 Ekim 2013 tarihlerinde, Skramanga tersanesindeki 
işçilerin, ücret alacakları ile ilgili savunma bakanlığı önünde yaptıkları eylemden sonra tutuk-
lanmalarını protesto etmek ve davalarına katılmak amacıyla, Atina’da bir toplantı düzenledi. 
Toplantıya ve duruşmaya sendikamız adına Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş katıldı.

• Hollanda’dan FNV Bondgenoten Sendikası, TIE Netherlands ve sendikamızın ortaklaşa düzen-
lediği eğitim etkinliklerinin bir parçası olarak, 8 - 14 Aralık 2013 tarihlerinde sendikamızdan 
8 kişilik bir grup Amsterdam’da eğitimlere katıldı. Hollanda’da emek tarihi müzesi, FNV Kon-
federasyonu ve FNV Bondgenoten sendikalarına gerçekleştirilen ziyaretler ve orada Hollanda 
sendikal hareketiyle ilgili eğitimlerin yanısıra, 9 000 işçinin çalıştığı Tata Çelik fabrikasına da 
bir ziyaret yapılarak oradaki sendika üyeleriyle bilgi alışverişinde bulunuldu.

• İspanya, Polonya, Sırbistan, Romanya’dan sendikalarla birlikte sürdürdüğümüz, “FORWARDS, 
Çelik Sektörünün Geleceğinde Endüstri İlişkileri” başlıklı projenin ilk toplantısı Polonya’nın 
Krakow şehrinde, 22-23 Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Sendikamızdan 5 kişinin katıldığı 
toplantıda, katılımcılar önce kendi ülkelerindeki sendikal hakları ve ekonomik durumu anlatıp, 
ardından çelik sektörünün durumuna değindiler.

• Sendikamızın Hollanda’dan FNV Bondgenoten sendikası ve TIE-Netherlands ile sürdürdüğü 
işbirliği kapsamında, ortak örgütlenme eğitimi 14-16 Şubat 2014 tarihleri arasında tarihlerin-
de, FNV Bondgenoten sendikası Tata Steel işyeri temsilcisi ve sendika yönetim kurulu üyesi 
Klaas Zwart ve Diebolt işyeri temsilcisi Imelda Tjong’un katılımıyla Sapanca tesislerimizde 
gerçekleştirildi

• İtalyan Metal İşçileri Federasyonu, FIOM’un 10-12 Nisan 2014 tarihleri arasında İtalya’nın 
Rimini kentinde yapılan genel kuruluna sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Adnan Ser-
daroğlu katıldı.
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• Sendikamızın İspanya’dan CC.OO Federacion de Industria, Polonya’dan ZZPE, Sırbistan’dan 
SSMS ve İtalya’dan CGIL Lombardia sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğü Sendikalararası Ulu-
sötesi İletişimin Güçlendirilmesi projesi kapsamında, İspanya’nın Madrid ve İtalya’nın Milano 
ve Bulgaristan’ın Sofya kentlerinde yapılan ortak eğitimlere çeşitli işyerlerinden temsilcilerimiz 
katıldı. 

• Labourstart internet sitesi üzerinden, M&T Reklam AŞ müşterilerine yönelik, 11 dilde süren 
bir imza kampanyası düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından 6000’den fazla kişi hem M&T 
Reklam AŞ’ye hem de önemli müşterilerine mesaj göndererek işten atılan işçilerin geri alın-
masını istediler. 

• 11-12 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan Fransa CGT-FTM, Metal İşçileri Federasyonunun 
40. Kongresinde bir konuşma yapan Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş, kongre delegelerini 
Soma’da yaşamını kaybeden maden işçileri anısına saygı duruşuna davet etti.

• 26 Eylül 2014 tarihinde, Almanya’dan IG Metall Sendikası, Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang 
Lemb, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Öztürk, Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Horst Mund 
ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Andre Gunia, sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye’deki sendikal 
hareket ve ortak örgütlenme imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu. 

• Romanya FNS Solidaritatea Metal Sendikası Genel Başkanı Gheorge Sora ve Yönetim Kurulu 
üyeleri sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye’deki ve Romanya’daki sendikal durum hakkında 
ve iki sendika arasında ileride geliştirilebilecek ortak faaliyetler konusunda görüş alışverişinde 
bulundular. 

• Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu - CGT, Uluslararsı İlişkiler Dairesi Müdürü Wolf 
Jacklein ve Türkiye ve Ortadoğu Bölge Sorumlusu Özlem Yıldırım, Soma’ya yaptıkları daya-
nışma ziyaretinin ardından sendikamızın Genel Merkezini ziyaret ettiler. Soma ile dayanışma 
amacıyla neler yapılabileceği ve Türkiye’deki sendikal hareketin durumu ile ilgili görüş alışve-
rişinde bulundular.

• Belçika, FGTB - Metallos Wallonie Bruxelles Metal Sendikasının kongresine Genel Başkanımız, 
Adnan Serdaroğlu katıldı. Kongrede sendikanın başkanlığına Nico Cue seçildi.

• IndustriALL Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle, sendikamızı ziyaret ederek, Tür-
kiye’deki sendikal hareketin durumu hakkında bilgi aldı. Ardından ise Gebze’de M&T Reklam 
direnişi 100. Gün eylemine geçerek, M&T Reklam işçilerine dayanışma mesajlarını iletti.

• Polonya, İspanya, Sırbistan ve Romanya sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğümüz Çelik Sektö-
rünün Geleceği projesinin son toplantısı ilgili ülkelerden sendika temsilcilerinin ve sendikamı-
zın işyeri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı. 

• IndustriALL Küresel Sendikası yürütme kurulu toplantısı 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde, Tunus’un 
başkenti Tunis’da yapıldı.

• Grev yasağıyla ilgili çeşitli Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Dietmar Köster, Evelyn Regner, 
Merja Kyollenen, Jude Kirton Darling, Jutta Steinruck basın açıklaması yaparak, yazılı protesto 
mesajı gönderdiler. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Gabrielle Preuss, İsmail Ertuğ 
ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Komisyonuna bir yazılı soru 
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önergesi vererek, Komisyonun Türkiye’de sendikal haklara saygı gösterilmesi için neler yap-
mayı planladığını sordular.

• 4-6 Şubat 2015 tarihleri arasında, Fransa CGT, İspanya CC.OO, Portekiz CGTP, Yunanistan 
POEM, Belçika FGTB-MWB sendikalarından bir heyet, grev yasağına karşı sendikamızı ziyaret 
ederek bir basın toplantısı düzenlediler. 

• Grev yasağının ardından, IndustriALL Avrupa aracılığıyla, MESS’in de üyesi olduğu Avrupa 
Metal İşveren Federasyonu, CEEMET’e, MESS’in grev hakkının kullanımına yönelik engelleriy-
le ilgili bir mektup gönderildi.

• IndustriALL Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle ile bir dizi görüşme yapılarak, 
Türkiye’de metal sektöründeki sendikaların referandum ilkesini kabul etmesini öngören bir 
anlaşma taslağı hazırlandı.

• Avrupa Sendikalar Enstütüsü (ETUI), Genç Liderler Eğitimi: Avrupa Sendikalar Enstitüsü 
(ETUI) ile ortaklaşa düzenlediğimiz, üç farklı ayaktan oluşan “Avrupa Genç Sendika Liderleri” 
eğitiminin ilk ayağı, Avusturya, Finlandiya, Latvia, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, 
İngiltere, Portekiz, İtalya’dan genç sendikacıların katılımıyla  6-11 Ekim 2014 tarihleri ara-
sında Gönen’de yapıldı. Eğitimin 23-28 Mart 2015 tarihlerinde Brüksel ve 8-13 Haziran 2015 
tarihlerinde Lizbon’da yapılan kısımlarına ise sendikamız adına 4 üyemiz katıldı.

• Bulgaristan Podkrepa Sendikası Eğitim, Sofya, 21-22 Nisan 2015: Sofya’da Bulgaristan Podk-
repa Sendikası ile ortak düzenlenen eğitime sendikamız adına 4 üyemiz katıldı.

• Uluslararası İşçi Hakları Komisyonu (ICLR) adına, Bosch’da yaşanan işçi hakkı ihlallerini araş-
tırmak ve bir rapor hazırlamak amacıyla, ABD, Hindistan ve Almanya’dan hukukçular ve öğre-
tim üyelerinden oluşan bir heyet, 20-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Bursa’yı ziyaret ederek, 
Bosch işçileri ile görüştü. 

• 28 Nisan 2015’de yapılan KTAMS kongresine, Genel Başkan Adnan Serdaroğlu katıldı
• 28 Nisan 2015’de, Fransa’daki Renault sendika işyeri temsilcisi Xavier Reynaud ve Fransa’daki 

CGT Sendikasından Nail Yalçın, Renault’da eylemler devam ederken, Bursa’yı ziyaret ettiler 
ve Renault işçileriyle görüşerek eylemler hakkında bilgi alarak, Fransa’da Renault yönetimi 
ile yaptıkları görüşmede Bursa’daki Renault işçilerinin taleplerini şirket yönetimine aktardılar. 
Bursa’daki görüşmelerinin ardından, Bursa şubesinde bir basın toplantısı düzenlendi. 

• IndustriALL Küresel Sendikasının Yönetim Kurulu 19-20 Mayıs tarihlerinde Stokholm’de ya-
pıldı. Sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun katıldığı toplantıda, Ekim 
2016’da yapılacak olan IndustriALL Küresel Sendikası Kongresinin organizasyon detaylarının 
ve IndustriALL Küresel Sendikasının son 6 ay içindeki faaliyetlerinin tartışıldığı toplantıda, aynı 
zamanda Türkiye’de metal işçilerinin sarı sendikaya karşı başlattıkları direnişle bir dayanışma 
bildirgesi de Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi.

• Hollanda’dan FNV sendikasıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, FNV Sendikası 
Uluslararası Dayanışma Komisyonu Başkanı ve Tata Steel çalışma konseyi temsilcisi Klaas 
Zwart, Prysmian-Draka çalışma konseyi başkanı Bruno Baterman, Bosch Termoteknik işyeri 
baştemsilcisi Wiegert Postema ve TIE-Hollanda temsilcisi Marten van der Berge, 20 Haziran 
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Cumartesi günü Hollanda’da da fabrikası bulunan işyerlerinden üyelerimizle buluşarak, fikir 
alışverişinde bulundu

• IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu toplantısı 9-10 Haziran 2015 tarihlerinde Brüksel’de ya-
pıldı. Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş’ın katıldığı toplantıda, direnen 
metal işçilerine yönelik şiddet kınanırken, işçilerin kendi sendikal tercihlerini belirtmelerinin en 
uygun yolunun yapılacak bir gizli oylama olduğu belirtilen bir dayanışma metni kabul edildi.

• Ford Otosan’da eylemler sürerken, Ford Avrupa Çalışma Konseyi ve çeşitli ülkelerdeki Ford 
sendikalarından dayanışma istendi. Ford Avrupa Çalışma Konseyi, şirketin genel merkezine bir 
mektup göndererek, işçilerin kendi sendikalarını tercih hakkına saygı gösterilmesini talep etti.

• İtalya FIOM Sendikası Heyeti Bursa Ziyareti, 22-25 Haziran 2015: İtalya FIOM sendikası, Av-
rupa sorumlusu Valentina Orazzini ve FIAT Grup Kordinatörü Michele de Palma, Bursa’da bir 
basın toplantısı düzenleyerek, FIAT Grubuna ait olan, Magneti Marelli, Türk Traktör ve Tofaş 
işçilerine dayanışma mesajlarını ilettiler.

• FNV-TIE Hollanda Ortak Eğitim, Amsterdam, 5-10 Ekim 2015: Hollanda FNV Sendikası ile 
sürdürülen projenin bir parçası olarak, hem Türkiye’de hem de Hollanda’da üretimi olan iş-
yerlerinden işçilerin bir araya gelmesi ve ortak sorunlarını tartışması amacıyla Amsterdam’da 
yapılan toplantıya, Türkiye’den ve Hollanda’dan Mahle, Bosal, Cem-Bialetti, Tata Çelik, Leg-
rand, Powerpacker, Prysmian ve ABB işçileri katıldı.

• Hollanda FNV sendikası ve TIE Netherlands işbirliğiyle süren projenin bir parçası olarak, 
OECD şikayeti hazırlama süreci, ILO şikayetleri ve uluslararası mekanizmalar ile ilgili üç adet 
yayın Türkçe’ye çevrildi.

• Türk Traktör, Ford, Tofaş fabrikalarında eylemlerin ardından yaşanan işten çıkarmalarla ilgili, 
söz konusu şirketlerin kredi kullandığı Avrupa İmar ve Yatırım Bankası (EBRD) şikayette bu-
lunuldu. Ayrıca Avrupa Parlamentosundan üç milletvekili, EBRD Başkanına bir mektup gön-
dererek, işten çıkarılan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gereken hassasiyetin 
gösterilmesini istedi. 

• CGT(Fransa) Renault Baştemsilcisi, Bursa Ziyareti, 3-5 Kasım 2015: Fransa CGT sendikası 
Renault Grubu Baştemsilcisi Fabien Gache, Bursa’da Renault işçileri ile buluştu, ardından bir 
basın toplantısı düzenledi.

• Crown Bevcan işyerinde yaşanan örgütlenme hakkı ihlalleriyle ilgili ABD’deki OECD Ulusal İle-
tişim Noktasına şikayette bulunuldu. ABD Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW) üyesi Crown 
işçileri iki kez Kocaeline gelerek, dayanışmalarını ortaya koydular.

• Almanya IG Metall Sendikasının Frankfurt’da yapılan kongresine, Genel Başkan Adnan Ser-
daroğlu katıldı. Kongre sırasında Ford Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı ve Koordinatörleri ile, 
Ford Otosan’da yaşanan gelişmeler ve ileride nasıl işbirliği içinde çalışabileceğimiz konuşuldu. 

• Koç Grubuna ait işyerlerinde yaşanan işten çıkarmalar ve diğer işçi hakkı ihlalleri ile ilgili, 
Koç Holding’in imzacısı olduğu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ofisine şikayette 
bulunuldu. Birleşmiş Milletler şikayeti yerinde bularak, Koç Holding’den iddialara cevap ver-
mesini istedi.
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• IndustriALL Küresel Sendikasının 19-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan Yönetim kurulu 
toplantısına, sendikamız adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu katıldı. 

• Arobus işyerinin örgütlenmesi sırasında yaşanan hak ihlalleri ile ilgili, Daimler ve Renault gibi 
ilgili şirketin müşterileri ile iletişime geçildi ve buralarda örgütlü olan sendikalardan dayanış-
ma istendi.

• Cofle, Daiyang, Dinex, Disa, ENPAY, FCMP, Ferroli, ICF, İntek, M&T Reklam, Luna Sayaç, Mah-
le, Tekersan, Armsan, Senkromeç işyerlerinde yaşanan sorunlarla ilgili, ilgili firmaların müşte-
rileri ve bu işyerlerinde örgütlü diğer sendikalarla iletişime geçilmiş ve dayanışma alınmıştır. 

• İspanya’dan CC.OO, Avustralya’dan AMWU, Brezilya’dan CNM-CUT ve Fransa’dan CGT sen-
dikalarının ortak çağrısını yaptıkları “Industriall Küresel Sendikasının Geleceği” toplantısına 
katılındı.

Alman Sendikalar Birliği DGB-Eğitim Merkezi İle Yaptığımız Ortak Eğitim 
Çalışmaları

Alman Sendikalar Birliği Eğitim Merkezi (DGB-BW) ve kardeş sendikamız IG Metal ile yürüttüğü-
müz ortak eğitim çalışmaları devam ediyor.  

2012-2013 yılları arasında oluşturulan eğitim planlamasında işçi haklarının güçlendirilmesi çerçe-
vesinde işçilerin sendikal haklar, yasal haklar ve örgütlülük konusunda bilinç seviyelerinin yüksel-
tilmesinin hedeflendiği çalışmalar gerçekleştirildi. 

Bu çalışma döneminde özellikle sendika baş temsilciliği yapan üyelerin katıldığı amatör örgütçü 
ve amatör eğitimci eğitimleri ön plana çıkarıldı.  Kademe halinde yapılan bu eğitimlerde sendikal 
haklardan, yasal haklara, toplu iş sözleşmesinden iç örgütlülüğe kadar çeşitli konular ele alındı. 

Daha önce seçilmiş ve yeni seçilen işyeri temsilcilerine, kadın ve genç işçilere yönelik yapılan 
eğitimlerde ise; iç örgütlülüğün geliştirilmesi, kadın üyelerin işyerlerinde yaşadığı ayrımcılıklar ve 
buna karşı mücadele biçimleri, genç işçilerin yaşadığı zorluklar konusunda verimli eğitim çalışma-
ları yapıldı.

Oluşturulan eğitim programında sadece sendikal sorunlar değil aynı zamanda ırkçılık, şovenizm ve 
ayrımcılık gibi toplumsal sorunların da ele alındığı eğitimler organize edildi. İşçilerin memnuniyetle 
karşıladığı bu tür eğitimlerin, işçi sınıfı içerisindeki ayrımcı yaklaşımlara ve her türlü ayrımcılığa 
karşı mücadele edilmesi ve bu mücadelenin ortaklaştırılması açısından faydalı olduğu görüldü. 

Bu çalışma döneminde Genel Merkez ve şube yöneticilerinin katıldığı ve yasal değişiklerin ele alın-
dığı bir konferans, işçilerin kendi ülkelerindeki mücadele deneyimlerini paylaştıkları ve işçi sınıfının 
uluslararası mücadelesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği yurtdışı eğitimleri gerçekleştirildi.
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2012-2013 yılları arasında “İşçi Haklarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılan 
eğitim/konferans ve katılımcı listesi: 

 

 
 

Alman Sendikalar Birliği ile yürüttüğümüz ortak eğitim projesinin 2014-2015 yılı arasındaki döne-
mini “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ana başlığı oluşturdu. Bu ana başlık çerçevesinde, genel olarak 
tüm üyeleri, özel olarak ise işyerlerinde İSİG Komisyonlarında yer alan temsilcileri, kadın ve genç 
işçileri ilgilendiren tüm konularda eğitimler verildi. 

Bu eğitimler;  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda muhalif bakış açısına sahip akademisyenlerle,halk 
sağlığı dalında uzman doktorlarla, sendikamızın uzmanları ve yurtdışından kardeş örgütümüz IG 
Metal Sendikasının uzman desteğiyle gerçekleştirilen eğitimler oldu.  

İSİG Yasası, yönetmelikler, meslek hastalıkları, kimyasallar, ergonomi, performans, risk analizi gibi 
alanlar, üzerinde durulan alanların esasını oluşturdu.  

İşçilere yönelik bu eğitimlerin yanı sıra gerek üniversitelerle gerekse parlamenter düzeyde ilişkiler 
geliştirmek ve ortak çalışmayı örmek amacıyla ağ toplantıları gerçekleştirildi. 

Yılda iki kez düzenli aralıklarla yapılan bu toplantılara çok sayıda sendikadan genel merkez ve şube 
yöneticilerinin ve sendika temsilcilerinin yanı sıra, akademisyenlerin, milletvekillerinin, iş müfettiş-
lerinin ve İSİG uzmanlarının katıldığı, işçilerin işçi sağlığı iş güvenliği sorunlarının tartışıldığı, ortak 
çözüm ve ortak mücadelenin zeminlerinin arandığı verimli çalışmalar oldu. 
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Yine proje çerçevesinde rapor döneminde; Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’ın hazırladığı, “Temiz enerji 
ile temiz üretim”,  Dr. Murat Özveri’nin hazırladığı “Sendikal haklar: 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş sözleşmesi yasası ve sendikamızın hazırladığı “İşçi Sağlığı – İş Güvenliği Hak ve ödevlerimiz” 
başlıklı kitap çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca sendikal örgütlülüğe dair çok sayıda bildiri, broşür 
çıkartıldı.

2014-2015 Ekim ayına kadar “İşçi Sağlığı İş Güvencesi Projesi” kapsamında yapılan 
eğitim/konferans ve katılımcı listesi:

 

Daha önce Tekstil İşçileri Sendikası ile ortak yürüttüğümüz eğitim projesine 2014 yılı itibariyle 
Konfederasyonumuza bağlı Sosyal İş, Enerji Sen ve Dev-Sağlık İş Sendikaları dahil oldular. Proje 
eğitim çalışmasında yer alan tüm sendikalar olanakları çerçevesinde bu çalışmalara katkıda bu-
lundular.  Bu şekillenme, sendikalar arasında karşılıklı saygıya dayalı ortak çalışmanın mümkün 
olduğunu göstermesi açısından önemli bir deneyim oldu.

2012-2015 Ekim ayı sonuna kadar Proje içerisinde yer alan sendikaların toplam  
dağılımı şöyledir:
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MALİ DAİRE ÇALIŞMA RAPORU

2012-2015 YILLARINA GENEL BAKIŞ 
VE SENDİKAMIZ AÇISINDAN EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ  

Ekonomide 2012 yılı Türkiye açısından ekonominin yavaşladığı ve bir anlamda ‘’yumuşak inişin’’ 
yaşandığı yıl oldu.
Küresel ekonomide ise 2012 yılına derinleşen Avro Bölgesi krizi damga vurdu. Birçok Avrupa ülkesi 
teknik olarak resesyona girdi, gelişmiş ülkelerin borçluluk ve işsizlik oranları arttı. Avro Bölgesi’nde 
yaşanan ekonomik krizin yol açtığı dış talep daralması Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracatın azal-
masına neden oldu. 
2012’de Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde yüksek büyüme hızları yerini dü-
şük büyümeye bıraktı. Türkiye’nin ekonomik büyümesinde net ihracat etkili olurken, iç tüketimde 
ise ciddi bir düşüş görüldü. 
Sendikamız bu süreçte her yönüyle işçi sınıfı mücadelesini sürdürürken ekonomik koşullarını da 
hem kontrol etmek hem de ihtiyaçların karşılanması noktasında kontrollü davranma ilkesini de bir 
tarafa bırakmadan hareket etmiştir. 
Mümkün olduğu kadar ihtiyaçlar karşılanırken aynı zamanda ciddi örgütlenme çalışmalarını da 
aksatmadan sürdürme noktasında ekonomik olarak her türlü katkı sağlanmış ve ekonomik olarak 
bu süreçlerin kesintiye uğramaması için her türlü tedbir alınmıştır.
Belki çalışma arkadaşlarımız ve profesyonel yöneticiler belli bir süre sıkıntı yaşasalar da eğitim ve 
örgütlenme çalışmaları aksatılmadan yürütülmüş ve gerekli tedbirler alınmıştır.
Bu dönem başında yasal uygulama zorunluluğundan kaynaklı olarak (K2 belge zorunluluğu) Gerek 
ihtiyaçların karşılanması gerekse ekonomik oluşu nedeni ile bir yıl önce alınan şube araçlarımız 
değiştirilmiştir.
Özellikle BOSCH örgütlenmesi ekonomik olarak sendikamızı zorlamış gibi görünse de doğru yöne-
tim sayesinde zorlanmadan atlatılmış ve süreç başarıyla tamamlanmıştır.
Şube ve genel merkezimizde lüzumlu olan bakım tamir ve onarım ile demirbaş alımları yapılmıştır. 
Ekonomik olarak görüntüde kemer sıkma politikası uygular gibi görünse de ihtiyaçlar noktasında 
talepler mutlaka karşılanmıştır.
2013 riskli bir yıl olarak yaşandı ancak sendikamızın bu dönemi önceden tahmin ederek gerekli 
tedbirleri almış olması 2010 sürecinden başlayarak ortaya koyduğu davranış metodu beraberinde 
tedbirli olmayı da getirdiği için ortaya çıkan durum bizim için sürpriz olmadığı gibi önceden tedbir 
almış olmak bazı hareket rahatlığını da beraberinde getirmiştir.
Bu dönemde belli altyapı yatırımları yapılmış özellikle merkezi anlamda ve gönen tesislerimizde 
ciddi yatırımlar yapılmıştır. Merkez binamızı genel merkez binasına yakışır hale getirmek için belli 
tadilat ve değişimler yapılmış, telefon sistemindeki değişiklik merkezi anlamda faturada ciddi an-
lamda düşüş sağlamıştır. 
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2013 sendikamızda demirbaş ve gayrimenkul alımı noktasında ciddi adımların atıldığı sürecin baş-
langıç noktası olmuştur. Özellikle gönen tesislerimizin gerek mesafe gerekse altyapı sorunlarının 
mevsimsel etkilere bağlı olarak zaman zaman olumsuzluklar ortaya koyması özellikle üye ağırlığı-
mızın bulunduğu Marmara bölgesinde yeni bir eğitim ağırlıklı sosyal tesisi zorlamış ve bu amaçla 
da Sapanca’da bir tesis alınmış ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Tesisimiz mümkün olduğunca modern dizayn edilmeye çalışılmış özellikle eğitim ve sosyal ihti-
yaçlar anlamında çıta mümkün olan en üst düzeyde düşünülmüş ve üyelerimizden ciddi takdir 
toplamıştır.
Gönen tesislerimizde bu süreçte göz ardı edilmemiş özellikle bloklardaki eksiklikler tamamlanarak 
otel odaları seviyesine çıkarılmış çatı tamiratları, sıcak su, ısıtma ve soğutma eksikleri tamamlana-
rak tercih edilir hale getirilmiştir. Yine tesislerimizin ihtiyacı olan araç gereçlerin ekonomik ömrünü 
tamamlayanları uygun şartlarda yenilenerek hareket kabiliyeti artırılmıştır. Elektrik altyapısındaki 
sorunlar çözülmüş ve sıkıntılar mümkün olan minimum seviyeye getirilmiştir. Yine personel anla-
mında dönem içi gereklere göre davranılmış ve sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbir alınmış 
mümkün olduğu kadar profesyonel bir bakışla olaylara yaklaşılmış ve memnuniyet sağlanmaya 
çalışılmıştır. 
2013 yılı ortalarına doğru sapanca tesislerimizin bulunduğu sitede bulunan 4 adet villa satın alın-
mış iki tanesinin iç dizaynı yapılarak yatak kapasitesi artırılmış diğer ikisi satılarak iç dizaynı yapılan 
villaların ekonomik finansmanı temin edilmiştir.
Bu dönemde bir önceki dönemde yapılamayan yılbaşı eşantiyonları ile ilgili çalışma ciddiyetle ele 
alınmış ve üyelerimizin hem beğenisini kazanan hem de her dönem yaşanan adet sorunları orta-
dan kaldırılmıştır.
Ülkemizde ki  Son 10 yılda hızlı büyümenin ana dinamiğini GSMH’ın yüzde 70’ini oluşturan iç 
tüketim harcamaları oluşturdu. İnsanlar ATM’lerden, cep telefonlarından SMS ile kredi alır hale 
gelmesi kişisel kredileri patlattı. İlaveten kredi kartlarıyla borçlanma 2010-2013 arasında yüzde 
77 yükseldi.
Düşük faiz ve kredi balonu, iç tüketimi patlatırken tasarruf oranı son 30 yılın en düşük seviyesine, 
yüzde 12.6’ya indi. IMF’ye göre gelişmekte olan ülkelerde tasaarruf oranı ortalama yüzde 33.5.
Düşük faiz politikası, 2005’ten bugüne mortgage kredilerini altıya katlıyarak emlak sektöründe bü-
yük bir balona yol açtı. 2009’dan bu yana emlak fiyatlarının yüzde 53 artması bu durumu açıklıyor. 
2013’teki emlak satışlarının yüzde 78’7’si mortage kredileriyle finanse edildi.
Dev alışveriş merkezleri gökdelenler, oteller, havaalanları agresif projeleri kapsayan inşaat sektörü 
de bu balonun bir başka yüzü. 2013’te yüzde 42.9 büyüyen inşaat bazlı krediler, ülkenin kredi 
balonunun en önemli unsuru.
Kesin bir zaman vermek zor, ama en geç iki üç yıllık bir süreçte; Öncelikle krediler ödenemez hale 
gelecek. Sayısız inşaat ve emlak projesi bir başağrısına dönüşecek. Pek çok banka ve emlak şirketi 
batacak. Dövizle borçlanan şirketler borçlarını ödeyemez hale gelecek. Yine aşırı borçlu tüketici-
ler borçlarını ödeyemeyecek. Büyüme küçülmeye dönüşürken işsizlik patlayacak. Rating şirketleri 
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Türkiye’nin notunu düşürecek. Emlak, TL, borsa ve tahvil fiyatları keskin bir şekilde düşecek. 
Mevcut liderlere karşı siyasi bir tepki oluşacak ve protestolar yaygınlaşacak diye düşünüyoruz.
2014 ve 2015 yıllarında da yine dikkatli davranılmış ancak örgütlenme ve eğitim başta olmak üzere 
taleplerin karşılanması noktasında hiç bir fedakârlıktan kaçınılmayan bir dönem olmuştur. Merkez 
binamızın doğramaları değiştirilmiş, ciddi anlamda ısıtma ve soğutmada tasarruf sağlanmıştır. 
Yine 2017 ye kadar yasal zorunluluk olarak ortaya çıkan enerji bakanlığı düzenlemesine uygun 
olarak binanın mantolama işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Yine bu dönemin ciddi yatırımları bağlamında İzmir ve Gebze şubelerimize yeni şube binaları 
alınmıştır. Her iki şubemizde hem görünüm hem de yeterlilik anlamında sendikamıza yakışır şube 
binaları üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Gerek alım işlemleri gerekse eski binalarımızın satışı 
noktasında son derece dikkatli hareket edilmiştir. 
Alımlarda minimum fiyatlarda alımlar yapılırken satışlarda maksimum fiyatlar hedeflenmiştir. 
Alımlarda ödemeleri sendikamızı zora sokmayacak kredi seçenekleri kullanılmıştır. Uygulanan kredi 
sistematiğine göre taksitler ödenirken anaparanın kullanılmadan ayrıca gelir getirecek bir sistem 
seçilmiş olup sürecin sonunda anapara yerinde dururken artı gelir getirerek artan miktar olarak 
kasamızda kalmıştır.
Aynı yöntem Sapanca tesisimiz alınırken de uygulanmış çekilen kredi ödeme dönemi bittiğinde 
%15 fazlasıyla kasamızda kalmıştır. 
Kısacası şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki alımlarda kasamız zorlanmamış aksine artan miktarla 
dönüş sağlayacak yöntemler uygulanmıştır.
Yine yılbaşı eşantiyonlarında geçtiğimiz dönem dikkat edilen kurallar uygulanmış ve gerek mem-
nuniyet gerekse yeterlilik konusundaki hoşnutluk üst düzeyde tutulmuştur.
En önemlisi bu dönem sözleşme yılı olması itibarıyla daha hassas davranılması gereken bir yıl ol-
muştur. Sözleşme döneminin hassasiyetleri en ince ayrıntısına kadar incelenmiş ve gerekli tedbir-
lerin dairemizi ilgilendiren taraflarında hassas bir tutum takınılmıştır. Bu hassasiyetin ilk etapta ne-
deni çok algılanamamış olmasına rağmen sürecin bizi getirdiği noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. 
Bu dönem örgütümüzün işçi sınıfına önderliğinin en üst seviyeye çıktığı dönem olmuştur. Greve 
kadar uzun ve meşakkatli yol hiç tökezlenmeden ve tereddüt etmeden başarıyla yürünmüştür. 
Gerek sözleşme görüşmeleri gerekse grev aşamasında merkezi ve şubeler anlamında tüm ekono-
mik talepler karşılanmıştır. 
Türkiye dünyada para bolluğunun biteceğine dâir sinyallerin verildiği Mayıs 2013’ten beri her sa-
hada geriliyor ve Dolar arttıkça enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel göstergelerde hesaplar 
altüst oldu. 2013 ve 2014’te cari açık 80 milyar dolar eşiğinden 45 milyar dolara kadar düştü. Bu 
sefer iktisadi kalkınmanın kolu kanadı budandı. Büyüme gemisi yüzde 2 limanına yanaştı. Haliy-
le işsizlik yeniden tırmanışa geçti. Ocak 2015 itibarıyla 3,4 milyon (yüzde 11,3) kayıtlı işsiz var. 
TÜİK’in hesaplama yöntemine sihirli dokunuşu ile 500 bin işsiz istatistiğe de giremedi.
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MALİ DAİRE HESAP RAPORU

Mali daire raporundaki dört yıllık ekonomik analiz, dünya ve ülkemizdeki ekonomi analizinden de 
anlaşılacağı gibi, bu ekonomi sürecinin etkileri tüm ülkeyi ve sendikamızı etkilemiştir. 

Bu dört yıllık sürede 17 iş yeri bu ekonomi, süreçten etkilenip kapanmıştır. Sendikamız bu dö-
nemde 17 işyerini kaybetmiştir. Yine bu dönemde 59 işyerinde örgütlenme çalışmaları yapmıştır. 
26 işyeri toplu sözleşme görüşme aşamasına gelmiş ve 14 işyerinde sözleşme bağıtlanmıştır. 19 
işyerinde ise hala görüşmeler devam etmektedir. 

Kapanan işyerlerinden dolayı kaybedilen üye sayısı bu yeni işyerlerinin sendikamıza katılması ile 
büyümüş,  aidatlı üye sayısı % 30 civarında artmıştır. Aidat gelirlerinde de aynı oranda artış sağ-
lamıştır. 

Sendika giderleri içinde önemli bir gider kalemi olan üyelik ücreti de sendikalar kanununda yapılan 
değişiklik ile 2013 yılı sonunda kaldırılmıştır. Tüm bu gelişmeler gelir gider dengesi  ve  mali duru-
mu olumlu etkilemiş. Bu olumlu gelişme süreci sendikamızın yeni yatırımlar yapmasını sağlamıştır.

Örgütlenme dairemiz tarafından aşağıda gösterilen grafikten de anlaşılacağı gibi; 18. Genel Ku-
rulunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren geçen dört yıllık süre içinde aidatlı üye sayısını % 31,5 
oranında arttırmıştır.

(Grafik 2.7.1; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır.)

Bu dönemin en etkin faaliyetlerinden biride sendika bünyesinde bulunan iki adet Eğitim ve Din-
lenme Tesislerinin Sendikaya bağlı İktisadi İşletme şekline dönüştürülmesidir. Bu iki tesisin fa-
aliyetlerinin dışa açılmasının önünde bulunan engel kaldırılmış. Üye dışında da hizmet vermesi 
sağlanmıştır. 

Sendika hesap raporlarında bu büyümenin sonuçlar görülmektedir.

Ayrıca 2012-2013-2014 ve 2015 yıllarında  gerçekleşen durumun kısa bir özeti şöyledir:
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2012 YILI
• Gelir Gider açısından aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzeri rahat bir yıl olmuştur.
• 2012 yılı başlarında 5 merkez yöneticisinin aracı, 1 hizmet aracı, 9 Şubenin aracı  ve Kemal 
Türkler Eğitim Tesislerinde kullanılan bir adet aracın yenilemesi yapılmıştır. 
• Sendikanın Pendik de bulunan  binası ve Ankara’daki iki adet daire satılmış, Sapanca da 
kaba inşaat halinde bulunan eğitim tesisi ve arazi satın alınmıştır.
• Merkez ve şubelerdeki klimaların çoğunluğu, bilgisayarlar, fotoğraf makinası ve baskı maki-
nası yenilenmiştir.
• Kemal Türkler Eğitim ve Tatil sitesinin eksik olan demirbaş vb. ihtiyaçları giderilmiştir. 
• Genel Merkez binasında kalorifer sistemi ve su boruları yenilemesi yapılmıştır.

2013 YILI
• Sapanca da alınan,Tesisin Eğitim tesisi olarak yapılmasına karar verilmiş ve yapımına baş-
lanmıştır. Bitişiğinde bulunan arazi ise satılıp, yine aynı site içinde YKB Leasing den  4 adet 
villa üyelerimizin konaklamalarında kullanılmak üzere satın alınmıştır.
• Kadıköy de kirada bulunan bina satılmıştır.
• Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesinde bulunan traktör satılıp yerine kullanıma uygun 
traktör alınmıştır.
• Ses aracı ve aynı zamanda hizmet aracı olarak kullanılmak üzere Fıat Double araç alınmıştır.
• Genel merkez binasında tüm camlara stor perde yapılarak, merdiven küpeşteleri yenilenmiş 
ve bakım yapılmıştır.        
• Santral sistemi değiştirilmiş tüm şubelerle internet üzerinden ücretsiz haberleşme sağlaya-
cak sistem kurulmuştur.
• Tüm şubelere laptop alınmıştır

2014 YILI
• Genel Merkez binasının tüm camları ısıcam ve çerçeveleri pimapen yapılmıştır.
• Genel Merkez binası dış cephe montalaması yasal zorunlulukdan yapılmıştır.
• Genel Merkez binası tüm bina boya ve bakımı yapılmıştır.
• Gebze şube bina alımı
• İzmir şube bina alımı
• 2013 yılında yapımına başlanan Sapanca Eğitim Tesislerinin yapımı ve demirbaş alımları 
devam etmiş, Tesis 2014 Mayıs ayında hizmete başlamıştır.
• Yeni alınan İzmir şubenin bina tadilatı yapılarak tüm mobilya ve benzeri malzemeler yeni-
lenmiş ve hizmete açılmıştır.

2015 YILI
• Yeni Alınan Gebze şubenin tadilatı yapılmış. Tüm mobilyaları yenilenmiş ve 2015 yılı ortala-
rında hizmete açılmıştır.
• Genel merkez binasında bulunan büro malzemeleri yenilenmiştir.
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GELİRLER GİDERLER
Üyelik ve Dayanışma Geliri 1.432.008,33 Yönetici Ücret Giderleri 362.623,20

Mal Varlığı Gelirleri 13.376,00 Personel Ücret Giderleri 272.537,84

Demirbaş Satış Geliri 945,32 Merkez İdari Giderler 332.323,25

Faiz Gelirleri 16.245,58 Şube İdari Giderler 195.991,03

Sosyal Faaliyet Gelirleri 79.935,80 Kemal Türkler Eğt.Tesis 65.466,74

Diğer Gelirler 16,25 Üst Kuruluş Giderleri 215.000,00

Eğt.Basın Yayın Giderleri 6.558,35

Yatırım Giderleri 246.642,23

Döviz Kur Farkı Giderleri 971,47

GİDER FAZLASI 155.586,83

GENEL TOPLAM 1.698.114,11 GENEL TOPLAM 1.698.114,11

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.11.2011-31.12.2011 GELİR-GİDER TABLOSU
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AKTİF PASİF
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YAB.KAY

A-HAZİR DEĞERLER 1.739.265,19 A-DİĞER BORÇLAR 750.086,18

1-Kasa 468,03 1-A.Depozito ve Tem. 8.732,00

2-Bankalar 1.566.937,16 2-G.Tahakkuk borcu 24.435,74

3-Alınan Çekler 171.860,00 3-Şube. İş ve Diğer Avanslar 704.242,69

4-Verilen Çek ve öd.emir. 12.675,75

B-T.ALACAKLAR 755.858,30

1-Gelir Tahakkukları 755.858,30 B-ÖD VERGİ VE DİĞ.YÜK 206.557,28

1-Öd. Vergi Sigorta 206.557,28

C-DİĞER ALACAKLAR 21.943,68

1-Diğ. Çeşitli Alacaklar 21.943,68 UZUN VADELİ YAB.KAY

A- MALİ BORÇLAR 287.509,01

D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 655.247,51 1-Banka Kredileri 234.000,00

1- Şube. İş ve Diğer Avanslar 655.247,51 2-Fonlar 53509,01

DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR 3.964.174,98

A-MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.034.146,34 A-BİLANÇO DEVİR HESABI 3.472.910,49

1-Sabit Kıymetler, Taşıtlar ve 
Demirbaşlar

2.034.146,34 B-DÖNEM GELİRİ 491.264,49

B-TİCARİ ALACAKLAR 1.828,69

1-V. Depozito ve Teminat. 1828,69

C-DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 37,74

A-B. Kredileri 10,53

b-Öd. diğer yükümlülükler 27,21

AKTİF TOPLAMI 5.208.327,45 PASİF TOPLAMI 5.208.327,45

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.01.2011-31.12.2011 BİLANÇOSU
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
 01.01.2012-31.12.2012 GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER GİDERLER

Üyelik ve Dayanışma Geliri 7.644.862,47 Yönetici Ücret Giderleri 1.990.438,06

Mal Varlığı Gelirleri 59.923,92 Personel Ücret Giderleri 2.000.150,79

Sabit Kıymet Satış Geliri 1.514.144,72 Merkez İdari Giderler 1.561.572,19

Demirbaş Satış Geliri 270,00 Şube İdari Giderler 1.915.133,46

Faiz Gelirleri 181.318,07 Kemal Türkler Eğt.Tesis 571.622,51

Sosyal Faaliyet Gelirleri 788.679,26 Üst Kuruluş Giderleri 500.167,01

Diğer Gelirler 20.658,94 Eğt.Basın Yayın Giderleri 213.769,25

Yatırım Giderleri 84.385,69

GELİR FAZLASI 1.372.618,42

GENEL TOPLAM 10.209.857,38 GENEL TOPLAM 10.209.857,38
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.01.2012-31.12.2012 BİLANÇOSU

AKTİF PASİF
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YAB.KAY
A-HAZİR DEĞERLER 2.497.472,34 A-DİĞER BORÇLAR 556.584,20
1-Kasa 2.266,64 1-A. Depozito ve Tem. 8.900,00
2-Bankalar 2.415.405,70 2-G. Tahakkuk borcu 115.698,67
3-Alınan Çekler 79.800,00 3-Şube. İş ve Diğer Avanslar 131.246,07

4-Verilen Çek ve öd. emir. 43.467,07
B-T. ALACAKLAR 725.259,12 5-Üst Kuruluş Aidat Borcları 257272,39
1-Gelir Tahakkukları 725.259,12

B-ÖD VERGİ VE DİĞ.YÜK 158.517,19
C-DİĞER ALACAKLAR 55.754,98 1-Öd. Vergi Sigorta 158.517,19
1-Diğ. Çeşitli Alacaklar 55.754,98

UZUN VADELİ YAB.KAY
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.185.281,27 A- MALİ BORÇLAR 930.014,73
1- Şube. İş ve Diğer Avanslar 1.185.281,27 1-Banka Kredileri 712.041,87

2-Fonlar 217972,86
DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.516.471,69 ÖZKAYNAKLAR 5.336.793,40
1-Sabit Kıymetler, Taşıtlar ve 
Demirbaşlar

2.516.471,69 A-BİLANÇO DEVİR HESABI 3.964.174,98

B-DÖNEM GELİRİ 1.372.618,42
B-TİCARİ ALACAKLAR 1.642,91
1-V. Depozito ve Teminat. 1642,91

C-DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 27,21
1-Öd. diğer yükümlülükler 27,21

AKTİF TOPLAMI 6.981.909,52 PASİF TOPLAMI 6.981.909,52
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
 01.01.2013-31.12.2013 GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER GİDERLER

Üyelik ve Dayanışma Geliri 9.386.897,47 Yönetici Ücret Giderleri 2.228.020,18

Mal Varlığı Gelirleri 27.225,00 Personel Ücret Giderleri 2.640.080,04

Sabit Kıymet Satış Geliri 1.156.927,50 Merkez İdari Giderler 1.283.584,52

Faiz Gelirleri 160.756,75 Şube İdari Giderler 1.265.286,30

Sosyal Faaliyet Gelirleri 694.721,21 Kemal Türkler Eğt.Tesis 513.394,81

Döviz Kur Farkı Geliri 881,23 Sapanca Sardunya Eğt.tesis 235.495,01

Diğer Gelirler 66.302,36 Üst Kuruluş Giderleri 287.094,43

Eğt.Basın Yayın Giderleri 178.384,24

Yatırım Giderleri 271.567,10

GELİR FAZLASI 2.590.804,89

GENEL TOPLAM 11.493.711,52 GENEL TOPLAM 11.493.711,52
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.01.2013-31.12.2013 BİLANÇOSU

AKTİF PASİF
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YAB.KAY
A-HAZİR DEĞERLER 3.510.074,51 A-DİĞER BORÇLAR 631.505,21
1-Kasa 4.488,73 1-A.Depozito ve Tem. 1.105,00
2-Bankalar 3.447.085,78 2-G. Tahakkuk borcu 1.625,08
3-Alınan Çekler 58.500,00 3-Şube.İş ve Diğer Avanslar 254.318,31

4-Verilen Çek ve öd.emir. 19.863,83
B-T. ALACAKLAR 892.225,42 5-Üst Kuruluş Aidat Borcları 354592,99
1-Gelir Tahakkukları 892.225,42

B-ÖD VERGİ VE DİĞ.YÜK 187.235,65
C-DİĞER ALACAKLAR 115.305,98 1-Öd. Vergi Sigorta 187.235,65
1-Diğ. Çeşitli Alacaklar 115.305,98

UZUN VADELİ YAB.KAY
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.473.071,06 A-MALİ BORÇLAR 439.535,89
1- Şube. İş ve Diğer Avanslar 1.473.071,06 1-Banka Kredileri 367.301,74

2-Fonlar 72234,15
DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR 3.193.304,79 ÖZKAYNAKLAR 7.927.598,29
1-Sabit Kıymetler, Taşıtlar ve 
Demirbaşlar

3.193.304,79 A-BİLANÇO DEVİR HESABI 5.336.793,40

B-DÖNEM GELİRİ 2.590.804,89
B-TİCARİ ALACAKLAR 1.866,07
1-V. Depozito ve Teminat. 1866,07

C-DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 27,21
1-Öd. diğer yükümlülükler 27,21

AKTİF TOPLAMI 9.185.875,04 PASİF TOPLAMI 9.185.875,04
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
 01.01.2014-31.12.2014 GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER GİDERLER

Üyelik ve Dayanışma Geliri 10.613.698,11 Yönetici Ücret Giderleri 2.342.651,07

Mal Varlığı Gelirleri 19.320,00 Personel Ücret Giderleri 2.452.014,78

Sabit Kıymet Satış Geliri 196.823,88 Merkez İdari Giderler 1.917.272,15

Faiz Gelirleri 339.135,15 Şube İdari Giderler 1.210.577,50

Sosyal Faaliyet Gelirleri 120.912,00 Kemal Türkler Eğt. Tesis 132.214,60

Döviz Kur Farkı Geliri 914,01 Sapanca Sardunya Eğt.Tesis 167.949,01

Diğer Gelirler 31.550,15 Üst Kuruluş Giderleri 315.176,04

Eğt. Basın Yayın Giderleri 220.193,74

Yatırım Giderleri 1.622.574,78

GELİR FAZLASI 941.729,63

GENEL TOPLAM 11.322.353,30 GENEL TOPLAM 11.322.353,30
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.01.2014-31.12.2014 BİLANÇOSU

AKTİF PASİF
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YAB. KAY
A-HAZİR DEĞERLER 4.001.503,95 A-DİĞER BORÇLAR 652.285,67
1-Kasa 6.654,95 1-Verilen Çek ve öd.emir. 45.183,60
2-Bankalar 3.939.621,32 2-Satıcılar 222.734,08
3-Alınan Çekler 55.227,68 3-Üst Kuruluş Aidat Borcları 384.367,99

B-T.ALACAKLAR 1.254.394,83 B-ÖD VERGİ VE DİĞ.YÜK 185.825,66
1-Gelir Tahakkukları 1.254.394,83 1-Öd. Vergi 75.407,21

2-Öd. Sigorta 108.987,69
C-DİĞER ALACAKLAR 126.901,23 3-Öd. Ücretler 1.430,76
1-Diğ. Çeşitli Alacaklar 126.901,23

UZUN VADELİ YAB. KAY
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 811.353,38 A-MALİ BORÇLAR 1.851.592,66
1- Şube. İş ve Diğer Avanslar 811.353,38 1-Banka Kredileri 1.791.606,84

2-Fonlar 59.985,82
DURAN VARLIKLAR
A-MALİ DURAN VARLIKLAR 581.482,98 ÖZKAYNAKLAR 8.869.327,92
1-Bağlı Ortaklıklar 200.000,00 A-BİLANÇO DEVİR HESABI 7.927.598,29
2-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 381.482,98 B-DÖNEM GELİRİ 941.729,63

B-MADDİ DURAN VARLIKLAR 4.782.634,47
1-Sabit Kıymetler, Taşıtlar ve 
Demirbaşlar

4.782.634,47

C-TİCARİ ALACAKLAR 761,07
1-V. Depozito ve Teminat. 761,07

AKTİF TOPLAMI 11.559.031,91 PASİF TOPLAMI 11.559.031,91
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
 01.01.2015-31.10.2015 GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER GİDERLER

Üyelik ve Dayanışma Geliri 10.553.887,04 Yönetici Ücret Giderleri 2.515.228,63

Mal Varlığı Gelirleri 8.830,00 Personel Ücret Giderleri 2.284.394,49

Sabit Kıymet Satış Geliri 385.000,00 Merkez İdari Giderler 1.077.172,33

Faiz Gelirleri 351.970,38 Şube İdari Giderler 1.112.129,30

Döviz Kur Farkı Geliri 2.344,97 Kemal Türkler Eğt.Tesis 6.835,09

Diğer Gelirler 15.582,73 Sapanca Sardunya Eğt.Tesis 158,50

Üst Kuruluş Giderleri 253.303,00

Eğt.Basın Yayın Giderleri 391.119,71

Yatırım Giderleri 345.629,19

GELİR FAZLASI 3.331.644,88

GENEL TOPLAM 11.317.615,12 GENEL TOPLAM 11.317.615,12
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BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
01.01.2015-31.10.2015 BİLANÇOSU

AKTİF PASİF
DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ YAB. KAY
A-HAZİR DEĞERLER 5.679.070,46 A-DİĞER BORÇLAR 574.707,79
1-Kasa 4.582,79 1-Verilen Çek ve öd.emir. 844,00
2-Bankalar 5.631.687,67 2-Üst Kuruluş Aidat Borcları 436.410,99
3-Alınan Çekler 42.800,00 3-Satıcılar ve İş Yapanlar 137.452,80

B-T.ALACAKLAR 1.749.135,48 B-ÖD VERGİ VE DİĞ.YÜK 579.130,22
1-Gelir Tahakkukları 1.749.135,48 1-Öd.Vergi ve Fonlar 104.570,04

2-Öd.Sosyal Güv.kesintileri 127.099,14
C-DİĞER ALACAKLAR 62.898,92 3-Öd.Ücretler 347.461,04
1-Diğ.Çeşitli Alacaklar 62.898,92

UZUN VADELİ YAB.KAY
D-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.149.833,35 A-MALİ BORÇLAR 1.489.081,97
1- Şube.İş ve Diğer Avanslar 1.149.833,35 1-Banka Kredileri 1.342.278,18

2-Fonlar 146.803,79
DURAN VARLIKLAR
A-MALİ DURAN VARLIKLAR 1.185.392,38 ÖZKAYNAKLAR 12.200.972,80
1-Bağlı Ortaklıklar 200.000,00 A-BİLANÇO DEVİR HESABI 8.869.327,92
2-Bağlı Ortaklardan Alacaklar 985.392,38 B-DÖNEM GELİRİ 3.331.644,88

B-MADDİ DURAN VARLIKLAR 5.016.801,12
1-Sabit Kıymetler, Taşıtlar ve 
Demirbaşlar

5.016.801,12

C-TİCARİ ALACAKLAR 761,07
1-V. Depozito ve Teminat. 761,07

AKTİF TOPLAMI 14.843.892,78 PASİF TOPLAMI 14.843.892,78
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GELİR/GİDER TABLOLARI 

GELİRLER 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI OCAK/EKİM 
2015

ÜYELİK VE DAYANIŞMA  
GELİRLERİ

7.644.862,47 9.386.897,47 10.613.698,11 10.553.887,04

İst.1.Nolu Şube 674.263,90 879.170,14 1.081.796,77 1.235.703,92
İst.2.Nolu Şube 268.635,15 235.158,53 247.331,18 228.536,09
Gebze Şube 2.259.465,17 3.005.010,56 3.341.809,12 3.327.784,58
Kocaeli Şube 881.625,27 877.510,37 899.918,03 734.155,09
İzmir Şube 1.646.760,72 2.104.357,31 2.564.597,12 2.550.268,61
Anadolu Şube 537.301,39 615.551,19 677.524,00 652.073,04
Bursa Şube 491.677,48 671.886,59 586.877,84 692.578,05
Eskişehir Şube 565.460,88 700.273,89 966.265,28 911.590,57
Trakya Şube 290.994,20 266.974,09 214.045,44 192.083,15
Yönetici Aidat Geliri 28.678,31 31.004,80 33.533,33 29.113,94
FAİZ GELİRLERİ 181.318,07 160.756,75 339.135,15 351.970,38
Vadeli Mevduat, Yatırım Hesap. 144.126,83 146.942,87 336.449,06 335.309,59
Aidat Faiz Geliri 37.191,24 13.813,88 2.686,09 16.660,79
SABİT KITMET GELİRLERİ 1.574.338,64 1.184.152,50 216.143,88 393.830,00
Sabit Kıymet Satış 1.514.144,72 1.156.927,50 196.823,88 385.000,00
Demirbaş Satış 270,00
Kira Geliri 59.923,92 27.225,00 19.320,00 8.830,00
SOSYAL FAALİYET  
GELİRLERİ

788.679,26 694.721,21 120.912,00 0,00

KEMAL TÜRKLER EĞT. SİTESİ 788.679,26 614.041,37 108.900,00 0,00
Arazi Kira Geliri 100.000,00 65.000,00 65.000,00
Konaklama Geliri 651.181,26 528.021,37 43.200,00
Kantin Satış vb. giderler 37.498,00 21020 700,00
SAPANCA SARDUNYA EĞT.
TESİS

80679,84 12012

Konaklama Geliri 79443,1 12012
Resturant vb. Gelirler 1.236,74
DÖVİZ HESAPLARI KUR FARKI 881,23 914,01 2344,97
DİĞER GELİRLER 20658,94 66302,36 31550,15 15582,73
GELİRLER TOPLAMI 10.209.857,38 11.493.711,52 11.322.353,30 11.317.615,12
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GİDERLER 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI OCAK/EKİM 2015

ÜCRET GİDERLERİ 3.990.588,85 4.868.100,22 4.794.665,85 4.799.623,12
MERKEZ ÜCRET GİDERLERİ 1.813.804,54 2.344.850,11 2.236.310,30 2.131.892,99
Merkez Yönetici 436.712,27 491.312,58 534.342,62 503.933,30
Merkez Personel 1.377.092,27 1.853.537,53 1.701.967,68 1.627.959,69
ŞUBE ÜCRET GİDERLERİ 2.176.784,31 2.523.250,11 2.558.355,55 2.667.730,13
İst.I.Nolu Şube 208.988,85 238.223,61 256.599,91 296.223,90
Yönetici Giderleri 169.967,36 192.638,42 208.272,71 250.772,15
Personel Giderleri 39.021,49 45.585,19 48.327,20 45.451,75
İst.II Nolu Şube 123.821,69 140.647,28 180.131,89 126.492,79
Yönetici Giderleri 85.104,44 95.525,57 104.137,16 83.688,32
Personel Giderleri 38.717,25 45.121,71 75.994,73 42.804,47
Gebze Şube 353.123,37 385.174,76 419.367,72 440.781,12
Yönetici Giderleri 256.906,34 284.623,52 312.938,76 337.241,83
Personel Giderleri 96.217,03 100.551,24 106.428,96 103.539,29
Kocaeli Şube 215.314,23 244.325,54 272.997,04 304.217,27
Yönetici Giderleri 172.582,77 193.774,33 211.090,03 227.650,52
Personel Giderleri 42.731,46 50.551,21 61.907,01 76.566,75
İzmir Şube 293.738,21 332.873,41 349.088,65 382.872,56
Yönetici Giderleri 254.611,28 286.634,35 300.037,01 335.636,28
Personel Giderleri 39.126,93 46.239,06 49.051,64 47.236,28
Anadolu Şube 220.314,11 266.379,14 294.547,81 307.012,50
Yönetici Giderleri 172.038,38 196.229,48 211.538,45 227.041,80
Personel Giderleri 48.275,73 70.149,66 83.009,36 79.970,70
Bursa Şube 245.868,40 308.041,00 316.498,07 372.563,63
Yönetici Giderleri 172.672,56 194.129,88 210.245,67 277.304,37
Personel Giderleri 73.195,84 113.911,12 106.252,40 95.259,26
Eskişehir Şube 189.020,46 242.672,96 265.959,68 313.484,49
Yönetici Giderleri 147.275,51 193.636,27 209.746,79 238.805,52
Personel Giderleri 41.744,95 49.036,69 56.212,89 74.678,97
Trakya Şube 103.112,96 118.038,28 47.290,33 45.752,04
Yönetici Giderleri 84.255,01 58.533,45
Personel Giderleri 18.857,95 59.504,83 47.290,33 45.752,04
Manisa Bölge Temsilciliği 36.197,36 43.603,14 46.855,32 45.175,29
Personel Giderleri 36.197,36 43.603,14 46.855,32 45.175,29
Mersin İrtibat Bürosu 48.899,73 54.958,85 44.840,80 0,00
Personel Giderleri 48.899,73 54.958,85 44.840,80
Kemal Türkler Eğt.Tesisleri 100.072,80 107.329,81 24.056,46 0,00
Personel Giderleri 100.072,80 107.329,81 24.056,46
Amatör Ücret Giderleri 38.312,14 40.982,33 40.121,87 33.154,54
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GİDERLER 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI OCAK/EKİM 2015

GİDERLER 5.883.230,74 4.924.712,01 7.317.463,62 3.186.347,12
MERKEZ İDARİ GİDERLER 1.561.572,19 1.283.584,52 1.917.272,15 1.077.172,33
ŞUBE İDARİ GİDERLER 2.486.755,97 2.014.176,12 1.510.741,11 1.119.122,89
İst. I.Nolu Şube 62.638,27 93.149,22 78.589,40 87.248,62
İst.II.Nolu Şube 68.777,73 45.791,77 45.289,48 43.102,85
Gebze Şube 207.895,26 172.439,25 108.290,47 118.887,57
Kocaeli Şube 156.591,04 152.878,98 183.697,95 213.725,87
İzmir Şube 170.551,67 229.087,66 325.882,92 158.323,53
Anadolu Şube 143.683,29 105.255,44 108.509,76 154.813,20
Bursa Şube 885.100,25 200.118,43 119.538,65 124.361,90
Eskişehir Şube 114.808,61 160.832,62 177.678,22 101.678,43
Trakya Şube 105.087,34 105.732,93 63.100,65 109.987,33
K.Türkler Eğt.Tesis 571.622,51 513.394,81 132.214,60 6.835,09
Sapanca Sardunya Eğt. 235.495,01 167.949,01 158,50
ÜST KURULUŞ GİDERLERİ 500.167,01 287.094,43 315.176,04 253.303,00
IMF (INDUSTRIALL) 12.025,00 14.495,00 34.312,23
EMF 13.676,26 15.916,68
DİSK 474.465,75 256.682,75 280.863,81 253.303,00
EĞİTİM VE BASIN YAYIN 
GİDERLERİ 213.769,25 178.384,24 220.193,74 391.119,71

Eğitim Giderleri 24.807,04 23.924,98 44.365,00 200.664,59
Basın Yayın Giderleri 188.962,21 154.459,26 175.828,74 190.455,12
YATIRIM GİDERLERİ 1.120.966,32 1.161.472,70 3.354.080,58 345.629,19
DEMİRBAŞ 86.380,25 487.530,16 228.505,80
SABİT KIYMET ALIMLARI 650.000,00 320.000,00 1.460.000,00
ARAÇ ALIMI 300.200,38 82.375,44 43.000,00
MALİ YATIRIMLAR 84.385,69 271.567,10 1.622.574,78 345.629,19
Sapanca Sardunya Eğt. 84.385,69 250.489,07 994.877,99 276.024,18
S. Sardunya İki adet Konak.
Bina 344.790,43

İzmir Şube Yeni Bina Tadil. 282.906,36 2.316,69
Gebze Şube Yeni Bina 
Tadilatı 67.288,32

D.Mali Yatırımlar 21.078,03
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01/01/2015-31/10/2015 TARİHLİ BİLANÇO AÇIKLAMALARI

AKTİF HESAPLAR

DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DEĞERLER

• KASA ; 31.10.2015 tarih itibariyle kasada bulunan nakit mevcutdur.
• BANKALAR ; 31.10.2015 tarih itibariyle Bankada VADELİ, VADESİZ ,YATIRIM FONLARI 

VE DÖVİZ Hesaplarının bakiyesidir.
• ALINAN ÇEKLER: 31.10.2015 tarih itibariyle ödeme güçlü çeken işyerlerinden Aidat 

Borcu karşılığı, İşyerlerin den alınmış, henüz vadesi gelmemiş çektir.
T. ALACAKLAR

• GELİR TAHAKUKLARI: 31.10.2015 tarih itibariyle Üye Aidatlarını zamanında öde-
meyen, ödemelerde güçlük çeken işyerlerine açılan davalardaki aidat alacağımızı 
göstermektedir.

D. ALACAKLAR
• D. ÇEŞİTLİ ALACALAR: Kiraya verilen Gayrimenkullerden kira alacağımızı ve sendika-

lardan alacağımızı göstermektedir.
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

• ŞUBELER İŞVE D.AVANSLAR:
1) Şube Avansları 38.934,79 TL şube giderleri  için ödenmiş masraf belgeleri 
henüz gelmemiş avansdır.
2) Avukatlar Dava Avansı: 761.700,19TL İşten atılan üyelerin , Aidat Alacağı dava-
ları ve yetki tespit davaları için ödenen avanslar.
3) Diğer Avanslar:236.500,00TL İş yaptırılan firmalara verilen iş avansları
4) Personel ve Yönetici Avansları: 112.698,37TL Maaş avanslarıdır.

DURAN VARLIKLAR
MALİ DURAN VARLIKLAR

•  BAĞLI ORTAKLIKLAR: İktisadi İşletmenin kuruluşunda ödenmiş SERMAYE dir.
•  BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR:  İktisadi işletmenin sermaye yetersizliği nedeni 

ile faaliyetlerini idam ettirebilmesi için yapılan finansman desteğin karşılığı,  sendikanın 
alacağını göstermektedir.

MADDİ DURAN VARLIKLAR
• SABİT KIYMETLER : Sendikanın gayri menkullerini , bina arazilerini göstermektedir.
• TAŞITLAR: Sendikanın kayıtlı araçlarını göstermektedir
• DEMİRBAŞLAR: Sendikanın Demirbaş defterine kayıtlı demirbaşlarını göstermektedir.

TİCARİ ALACAKLAR
•  DEPOZİTO VE TEMİNATLAR: Elektrik Su ve Doğal gaz için verilmiş Depozitolardır.
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PASİF HESAPLAR

KISA VADELİ YAB.KAYNAK

DİĞER BORÇLAR

• V.ÖDEME EMİRLERİ ÇEKLER VB: Sendika kredi kartının taksitlerini göstermektedir.
• ÜST KURULUŞ AİDAT BORÇLARI: Üst kuruluşumuz DİSK’e olan aidat borçlarını göster-

mektedir.
• SATICILAR VE İŞ YAPTIRILAN : Mal ve hizmet alımı yapılan firmalara olan borçları 

göstermektedir.
ÖD. VERGİ SİGORTA VE DİĞER YÜKÜMLÜKÜLER

• ÖDENECEK VERGİLER: 2015 Ekim ayına ait ödenecek Gelir Vergisi,SMM Stopajı, Kira 
Stopajı  ve Hizmet Stopajı toplamıdır.

• ÖDENECEK SGK PİRİMLERİ: 2015 Ekim ayının ödenecek sigorta primlerini göstermek-
tedir.

• ÖDENECEK ÜCRET VE DİĞER: 2015 Ekim ayının ücret ödemeleri ve ödenecek Kıdem 
Tazminatlarını göstermektedir.

UZUN VADELİ YAB.KAYNAK

MALİ BORÇLAR

• BANKA KREDİLERİ: Vakıflar Bankasında kullanılan iki adet krediyi göstermektedir.
• FONLAR: 

1) Grev Fonu; Yönetici ve Personelin ödediği grev fonu ödemesini göstermektedir.
2) Industrıall ile yürütülen ortak eğitim için gönderilen tutarı göstermektedir.

ÖZKAYNAKLAR

• BİLANÇO DEVİR HESABI: Sendikanın Öz varlıklarını ifade etmektedir.
• DÖNEM GELİRİ: 2015 yılı on aylık dönemdeki gelir fazlasını göstermektedir.



301

EKLER



302



303



304



305



306



307



308



309



310



ÖRGÜTLENME  SEKRETERLİĞİ
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ÖRGÜTLENME DAİRESİ ÇALIŞMA RAPORU

1. Giriş
2. Birleşik Metal-İş Sendikası Örgütlülük Rakamları

2.1. Toplam üye sayısı ve değişimi (Bakanlık istatistikleri)
2.2. Kadın-erkek üye dağılımı (Bakanlık istatistikleri/sendika kayıtları)
2.3. Üyelerin şubelere göre dağılımı (aidatlı)
2.4. Üyelerin bölgesel dağılımı (aidatlı)
2.5. Üyelerin kamu-özel sektör dağılımı (aidatlı)
2.6. Dönem boyunca toplam üye hareketi (1 Ocak 2012- 10 Kasım 2015 arası)
2.7. Dönem boyunca toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısı değişimi

2.7.1. Birleşik Metal-İş Sendikası üye sayısı değişimi
2.7.2. Toplam büyümede şube payları
2.7.3. Anadolu şube üye sayısı değişimi
2.7.4. Bursa Şube üye sayısı değişimi
2.7.5. Eskişehir Şube üye sayısı değişimi
2.7.6. Gebze Şube üye sayısı değişimi
2.7.7. İstanbul 1 Nolu Şube üye sayısı değişimi
2.7.8. İstanbul 2 Nolu Şube üye sayısı değişimi
2.7.9. İzmir Şube üye sayısı değişimi
2.7.10. Kocaeli Şube üye sayısı değişimi
2.7.11. Trakya Şube üye sayısı değişimi

3. Kurul toplantıları
3.1. Şube genel kurulları
3.2. Başkanlar Kurulu toplantıları
3.3. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantıları
3.4. Genel Temsilciler Kurulu toplantıları
3.5. Merkez Komisyon ve Büro toplantıları

4. Örgütlenmede işyeri detayları
4.1. Dönem içinde örgütlenip toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri
4.2. Dönem içinde örgütlenen diğer işyerleri (prosedürü devam eden, etmeyen)
4.3. Dönem içinde kapanan ya da sendikasızlaştırılan işyerleri
4.4. Önceki dönemlerden devredip bu dönem dosyası kaldırılan işyerleri

5. Grevler
6. Direnişler
7. Eylem ve etkinlikler
8. Bosch örgütlenmesi
9. Renault örgütlenmesi
10. THY örgütlenmesi
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Ateşle

Otomotiv işçilerine...

Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “balataları yağlarken” daha dün
parmaklarından akan kanla sarmıştı
umudun ve inancın yaralarını

Günlerden direniş bugün
çalıştır “ateşleme sistemi”ni
mavi tulumun çoğaltsın gökleri

Günlerden direniş bugün
vidalarını yağla “fren sistemi”nin
nasırlı ellerin uyandırsın denizleri

Gücüne güç kattı işte
gece vardiyası da
seninle yürüyor zaman
çünkü sensin umman

Alınterindir şimdi acıyı onaran

Günlerden direniş bugün
korkuya aldanma
mavi tulumun derlesin afişleri

Günlerden direniş bugün
direnişinde boğulacaktır
sarı sendika
ve alınterini çalan bezirgân

Bak nasıl onurunla bezendi
bütün fabrika

Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “emek”in kaportasında daha dün
damarlarından sızan terle onarmıştı
hayatın melhem tutmaz yaralarını

Ateşle, bir daha kırılsın korkunun dalları

Refik Durbaş
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1-GİRİŞ

2011 yılının sonunda yapılan 18.Genel Kurulumuz ardından 19.Genel Kurulumuzu gerçekleştirdi-
ğimiz 2015 yılı sonuna kadar geçen dört yıl, sendikamızın örgütlenme çalışmaları önemli sonuçlar 
verdi.

Raporun ilerleyen bölümlerinde bu sonuçlar ayrıntılarıyla yer alıyor.

2014-2016 dönemi MESS grevleri, Bosch örgütlenmesi ve onlarca fabrikada verilen sendikalaşma 
mücadelesi bu 4 yılın öne çıkan gündemleri oldu. Elbette metal işçilerinin “metal fırtına” olarak ni-
teledikleri sarı sendikadan istifa dalgası da 2015 yılında ülke gündemindeydi. 19.Genel Kurulumuz 
toplanırken hareketin amiral gemisi Renault işçilerinin sendikamıza üye olmasıyla yeni bir evreye 
ulaşan bu hareketin, önümüzdeki dönem de gündemdeki yerini koruyacağı çok açık. 

2012-2016 dönemine sığan bu gündemler, Birleşik Metal-İş’in metal işçileri için tek adres ve tek 
sendika olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Sendikamız da bunun hakkını vermeye çalışıyor.

Sadece bu dönem içinde toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayımızda (aidatlı üye 
sayısı) artış %32 oranında arttı. 

Aidatlı üye sayısındaki bu artış, hem oransal hem rakamsal olarak 1980’den sonra gerçekleşen en 
yüksek artıştır.

Devamı mutlaka gelecek.

Birleşik Metal-İş, metal işçilerinin sadece aklında ve gönlünde olan sendika değil, fiilen çatısı al-
tında buluştuğu ve birliğini sağladığı sendika olarak yoluna devam edecek. Geçirdiğimiz dönemin 
başarısı, bizlere bu sorumluluğu yüklüyor.
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2. ÖRGÜTLÜLÜK RAKAMLARI

2.1. Toplam üye sayısı ve değişimi (Bakanlık istatistikleri)
Sendika üyeliğinde ve üyelikten çekilmede noter şartının kaldırılarak e-devlet sisteminin uygula-
maya girdiği 7 Kasım 2013 tarihinden sonra, Bakanlık istatistiklerinde metal işkolunda çalışan top-
lam işçi sayısı, sendikamızın üye sayısı ve işkolu barajı değişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

E-devlet uygulaması sonrası Bakanlık ilk istatistiği Ocak 2013 tarihinde açıkladı. Genel Kurulumuz 
öncesi açıklanan son istatistik ise Temmuz 2015 tarihliydi. Bu dönem boyunca metal işkolun-
daki toplam çalışan sayısı 100.806 artışla 1.468.064’e, sendikamızın üye sayısı ise 5.005 artışla 
31.066’ya yükseldi. Sendikamızın işkolu baraj yüzdesi ise % 2,12 olarak gerçekleşti.

Grafik 2.1’de ise e-Bakanlık istatistiklerinde sendikamızın toplam üye sayısındaki değişim yer al-
maktadır.

Grafik 2.1
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2.2. Kadın-erkek üye dağılımı
Sendikamızın kadın üyelerinin şubelere göre dağılımı grafikte yer almaktadır. Kadın üyelerin oranı 
% 4,8’dir. Bu oran bir önceki dönem % 6,4 idi.

(Grafik 2.2; TİS kapsamındaki üye sayıları baz alınmıştır. 10 Kasım 2015)

2.3. Üyelerin şubelere göre dağılımı
Sendikamız üyelerinin şubelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

(Grafik 2.3; TİS kapsamındaki üye sayıları baz alınmıştır. 10 Kasım 2015)



319

2.4. Üyelerin bölgesel dağılımı

Sendikamız üyelerinin coğrafi bölgelere dağılımı grafikte verilmiştir. 

(Grafik 2.4; TİS kapsamındaki üye sayıları baz alınmıştır. 10 Kasım 2015)

2.5 Üyelerin kamu-özel sektör dağılımı
Sendikamız üyelerinin tamamı özel sektörde çalışmaktadır.

(Grafik 2.5; TİS kapsamındaki üye sayıları baz alınmıştır. 10 Kasım 2015)
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2.6. Dönem boyunca üye hareketi

18. Genel Kurul sonrası dönemde sendikamıza toplam üye kaydı, istifa, işten çıkış ve emeklilik 
olarak kayda geçen üye hareketleri grafikte gösterilmiştir.

(Grafik 2.6; 1 Ocak 2012- 1 Kasım 2015 arası. TİS kapsamında olan ve olmayan tüm işyerlerini 
kapsar. Rakamlar üyelik-istifa ve işten çıkış “hareket sayısını” gösterir. Birden fazla üye olan, 

istifa eden ve işten çıkışlar için mükerrerlik içerir)

2.7. Dönem boyunca “toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye  
sayısı” değişimi
1 Ocak 2012- 10 Kasım 2015 tarihleri arasında sendikanın “toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye 
sayısı” (aidatlı üye) değişimi, şube detaylarını da içerecek biçimde aşağıdaki alt başlıklarda veril-
miştir. Değişim, Ocak 2012=100 endeksi ile verilmiştir.
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2.7.1 Birleşik Metal-İş Sendikası üye sayısındaki değişim

Sendikamız, 18.Genel Kurulunu gerçekleştirdiği tarihten itibaren geçen dört yıllık süre içinde aidat-
lı üye sayısını % 31,5 oranında arttırmıştır.

(Grafik 2.7.1; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır.)

2.7.2 Toplam büyümede şube payları

Sendikamızın toplam büyümesinde bölgelerin (şubelerin) payı ise Grafik 2.7.1.2’de gösterilmiştir.

(Grafik 2.7. 2; TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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2.7.3 Anadolu Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.3; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)

2.7.4 Bursa Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.4; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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2.7.5 Eskişehir Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.5; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)

2.7.6 Gebze Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.6; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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2.7.7 İstanbul 1 Nolu Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.7; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)

2.7.8 İstanbul 2 Nolu Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.8; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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2.7.9 İzmir Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.9; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)

2.7.10 Kocaeli Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.10; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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2.7.11 Trakya Şube üye sayısındaki değişim

(Grafik 2.7.11; Endeks 2012 Ocak=100, TİS kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı baz alınmıştır)
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3- KURUL TOPLANTILARI

3.1. Şube Genel Kurulları
Dönem içinde toplanan şube genel kurulları ve tarihleri aşağıdadır:

• Trakya Şube 2.Olağan Genel Kurulu- 4 Mayıs 2014
• İstanbul 1 Nolu Şube 6.Olağan Genel Kurulu- 28 Haziran 2015
• İstanbul 2 Nolu Şube 5.Olağan Genel Kurulu- 5 Temmuz 2015
• Bursa Şube 6.Olağan Genel Kurulu- 4 Ekim 2015
• Kocaeli Şube 12.Olağan Genel Kurulu- 4 Ekim 2015
• İzmir Şube 12.Olağan Genel Kurulu- 4 Ekim 2015
• Gebze Şube 13.Olağan Genel Kurulu- 18 Ekim 2015
• Eskişehir Şube 3.Olağan Genel Kurulu- 18 Ekim 2015
• Anadolu Şube 6.Olağan Genel Kurulu- 25 Ekim 2015

3.2. BaşkanlarKurulu toplantıları
• Tarih:03.03.2012 

Yer: Bursa Şube  
Gündem: Genel sorunlarımızın görüşülmesi,

• Tarih: 12.05.2012 
Yer: Bursa Şube 
Gündem: 1- Grup TİS sürecinin değerlendirilmesi, 2- Örgütlenme, 3- Genel sorunlarımız,

• Tarih: 14.08.2012 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- MESS, TİS hazırlıkları, 2- Örgütlenme, 3- Gündemdeki yasal değişiklikler

• Tarih: 26.09.2012   
Yer: Genel Merkez 
Gündem: TİS değerlendirme,

• Tarih: 17.12.2012 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Genel sorunlar, 2- Grup TİS, 3- Örgütlenme,

• Tarih: 14.03.2013 
Yer: Genel Merkez  
Gündem: Grup TİS sürecinin değerlendirilmesi,

• Tarih: 03.04.2013 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- MESS TİS eylem programı, 2- DİSK Olağanüstü genel kurul değerlendirmesi,
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• Tarih: 24.05.2013 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: MESS grup TİS sürecinin değerlendirilmesi,

• Tarih: 28.08.2013 
Yer: Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesisleri 
Gündem: 1-Genel sorunlarımız,  2-6356 sayılı yasa hakkında bilgilendirme. (e-devlet                              
üzerinden üyelik işlemleri)

• Tarih: 05.11.2013 
Yer: Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesisleri 
Gündem: 1- Örgütlenme, 2- Genel Sorunlar

• Tarih: 28.03.2014 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Grup toplu iş sözleşme hazırlıkları,2- Örgütlenme çalışmaları,3- Genel sorunlar,

• Tarih: 27.06.2014 
Yer:  Genel Merkez 
Gündem: Grup TİS taslağı değerlendirmesi,

• Tarih: 22.07.2014 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Grup TİS taslağı değerlendirmesi, 2- Genel sorunlarımız

• Tarih: 08.12.2014 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: Grup TİS değerlendirmesi,

• Tarih: 17.12.2014 
Yer: Genel Merkez  
Gündem: Grup TİS değerlendirmesi,

• Tarih: 08.01.2015 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: Grup TİS değerlendirmesi,

• Tarih: 20.03.2015 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Grup TİS,2- Örgütlenme, 3- Genel Sorunlarımız

• Tarih: 01.06.2015
• Yer: Genel Merkez 

Gündem: Metal işkolunda yaşanan son işçi hareketliliği,
• Tarih: 10.11.2015 

Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Merkez Genel Kurul hazırlıkları,2- Örgütlenme,
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3.3. Genişletilmiş BaşkanlarKurulu toplantıları
• Tarih: 21-22/01/2012 

Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- 2012 şube çalışmaları programı, 2- Genel Sorunlarımız

• Tarih: 19.01.2013 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- Toplu sözleşme görüşmeleri, 2- Örgütlenme, 3- Genel sorunlar,

• Tarih: 01.02.2014 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: 1- 2013 yılının değerlendirilmesi, (TİS sürecine hazırlık, İç ve dış örgütlenme, 
Eğitim) 2- 2014 yılı çalışma programının belirlenmesi, 3- Genel sorunlarımız

• Tarih: 24.01.2015 
Yer: Genel Merkez 
Gündem: MESS, TİS süreci gelişmelerinin değerlendirilmesi,

3.4. Genel TemsilcilerKurulu toplantıları

• Tarih: 30.06 /01.07.2012  
Yer: Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: 1- Grup TİS hazırlıklarının görüşülmesi,2- Örgütlenme çalışmalarının görüşülme-
si,3- Bölge ve genel sorunlarımızın görüşülmesi. 

• Tarih: 08-09/06/2013 
Yer: Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: 1-MESS grup TİS sürecinin değerlendirilmesi,2- Örgütsel faaliyetlerimiz, 3- Genel 
sorunlarımızın görüşülmesi. 

• Tarih: 07-08/06/2014 
Yer: Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: 1- MESS grup toplu sözleşme hazırlıkları, 2- Genel sorunlarımızın görüşülmesi,

• Tarih: 13-14/06/2015 
Yer: Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi 
Gündem: 1-İşkolumuzdaki gelişmelerin değerlendirilmesi,  2- Genel sorunlarımızın görüşül-
mesi.
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Genel Temsilciler Kurulları sonuç bildirgeleri

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu, 30 Haziran 2012 tarihinde Gönen 
Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nde toplandı.

Kurulumuz, ülkemizin ve işçi sınıfımızın içinde bulunduğu ekonomik, demokratik ve siyasal sorunlarla, 
sendikal hareketin içinde bulunduğu durumu ayrıntılı olarak değerlendirmiş ve aşağıdaki bildirinin 
yayımlanmasına karar vermiştir.

Genel Temsilciler Kurulumuz, Sendikamız başta Bosch olmak üzere bünyesine yeni katılan işyerlerin-
deki metal işçilerini mücadelelerinden ve Birleşik Metal İş ailesine katılmalarından dolayı kutlar…

Genel Temsilciler Kurulumuz son saldırılarda yaşamını yitiren asker, polis ve vatandaşlarımızın acısını 
paylaşırken, şiddetin çözüm olmadığını, sorunun silah ve kanla çözülemeyeceğini bir kez daha vurgu-
lamaktadır.

Son dönemde Ortadoğu’da yeni bir emperyalist savaş girişimi ile karşı karşıyayız. Ortadoğu’da akan 
kana şimdi de Suriye eklenmek isteniyor. Türkiye’nin adım adım savaşa sürüklenmesi, emperyalistle-
rin taşeronluğuna soyunması işçi sınıfını ve halkımızı büyük bir kaygıya sevketmektedir. 

Genel Temsilciler Kurulumuz; savaşın kan ve gözyaşından başka bir sonuç doğurmayacağını, ülkemi-
zin emperyalistlerin çıkarına bir maceraya sürüklenmemesi gerektiğini belirtir ve bu savaşın karşısın-
da halkların kardeşliği ve barışı savunma konusunda kararlığını vurgular.

AKP iktidarı, hukuksuz infazları sürdürmektedir. Yargı bağımsızlığı giderek ortadan kaldırılmakta, 
eğitim sistemi bir yandan paralı hale getirilip ticarileştirilirken, diğer yandan kaosa sürüklenmektedir. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, bu anlayışın bir devamı olarak özel yetkili mahkemelerin yerine keyfi 
uygulamaları iyice artıracak ve bugünü aratacak bir adalet krizine yol açması muhtemel terörle mü-
cadele bölge mahkemeleri hazırlıklarını büyük bir tehlike olarak gördüğünü belirtir.

AKP, kendine muhalif bütün toplumsal kesimleri, “ileri demokrasi” adı altında baskı altına almaya 
ve bir biçimde etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, dün gazeteciler, belediye başkanları, 
milletvekilleri, öğrenciler ve akademisyenleri gözaltına alıp, tutuklarken bu baskılara maruz kalanlar 
son olarak KESK yöneticileri ve üyeleri olmuştur. Genel Temsilciler Kurulumuz, bütün bu haksız ve 
hukuksuz uygulamaların bir an önce son bulmasını ve cezaevlerine atılanların serbest bırakılmasını 
talep eder.

Kadına karşı şiddet artarken özel yaşam hükümetin denetimi altına alınmak istenmekte, kadın bedeni 
ve geleceğine müdahale edilerek, kadınlar eve hapsedilip, sosyal yaşamdan dışlanmaya çalışılmakta-
dır. Genel Temsilciler Kurulumuz, kadınlara yönelik bu baskı ve şiddeti kınamaktadır.

1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün, amacına uygun olarak, kitlesel biçimde 
kutlanması, işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı verilmiş bir yanıttır. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, giderek artan bu kitlesel katılımı AKP politikalarına karşı duruşun da bir 
göstergesi olarak değerlendirmektedir.
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Hükümet çalışma yaşamına yönelik yasalarda köklü değişiklikler hedeflemektedir. Bu kapsamda toplu 
iş ilişkileri kanunu tasarısı ile sermaye ve devlet denetiminde sendikal düzeni sürdürüp, temel sendi-
kal hakları yok saymaya devam etmektedir.

Yeni çıkarılan ve içinde “işçi” kelimesi geçmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işçi sağlığı ve güven-
liğini piyasa koşullarına terk ederken, sermayeye yeni hiç bir yaptırım getirmemektedir. Öte yandan, 
“korsan taksilerle” ilgili bir yasanın içine korsan biçimde bir madde ekleyerek, 12 Eylül yönetiminin 
dahi cesaret edemediği bir biçimde hava işkoluna grev yasağı getirmiştir. Genel Temsilciler Kurulu-
muz, grev hakkına getirilen bu yasağı sendikal haklara getirilmiş büyük bir darbe olarak görmekte ve 
tüm sendikaları bu yasağa karşı ortak mücadeleye çağırmaktadır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, içerisinde kıdem tazminatlarımızın fon adı altında gasp edilmesi, işçinin 
mal gibi alınıp satılabileceği özel istihdam bürolarının kurulması gibi esnek, kuralsız ve güvencesiz 
çalıştırmaya yol açacak Ulusal İstihdam Stratejisini yasalaştırma girişimini genel grev nedeni sayar. 

2012-2014 MESS grup toplu iş sözleşmelerinin yaklaştığı bu günlerde, yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren 
toplu iş sözleşme yetkileri bakanlık tarafından haksız ve hukuksuz bir biçimde bekletilerek gasp edil-
mektedir. Genel Temsilciler Kurulumuz yüzbinlerce işçinin mağdur olmasına yol açan bu hukuksuzlu-
ğa bir an önce son verilmesini talep etmektedir.

Sendikamız, 2010-2012 MESS grup toplu iş sözleşmesinde sermayeye karşı mücadeleci kimliğini 
ortaya koymuş ve sarı sendika MESS zincirini kırmıştır. Genel Temsilciler Kurulumuz, aynı mücadele-
nin 2012-2014 grup toplu iş sözleşmesinde de verilmesi ve metal işçilerinin umudu olma kararlılığının 
gösterilmesi gerektiğine inanmaktadır. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, 18. Olağan Genel Kurulumuzda alınan grev fonu ile ilgili kararının haya-
ta geçirilmesi için tüm hazırlıkların bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Örgütümüz ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi, 7-9 Haziran 2013 - 
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızda örgütlenen Cengiz Makine, Fontana Kalıp, Federal Moğul, 
Bemka, Çukurova Jeneratör, Senkromeç ve Tabo işçilerini işçi sınıfının birliğine güç kattıkları için 
yürekten selamlar.

Enerji tercihlerinin arkasında yatan sınıfsal çıkarlar ve yenilenebilir enerji konusunda kurulumuzla 
bilgilerini paylaşan değerli Profesör Dr. Tanay Sıtkı Uyar’a da teşekkür eder.

Kurulumuz, ülkede halka yönelik hükümet şiddetinin en üst düzeye çıktığı bir dönemde yapılmaktadır. 
Kurulumuzun yüreği Taksim Gezi parkında ve Türkiye’nin şehirlerinin neredeyse tamamında isyan 
eden ve direnen “çapulcularla” birlikte atmaktadır. Taksim Dayanışma Platformu’nun kamuoyuna 
açıklamış olduğu tüm taleplerin altına kurul olarak imza atıyoruz.
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Hükümetin ve özellikle de başbakanın gerilimi sürdürme niyetini, kibirli tavrını ve halkı hiçe sayan 
yaklaşımlarını şiddetle protesto ediyoruz. Metal işçileri her zaman özgürlükten, demokrasiden, eşitlik-
ten ve barıştan yana olmuştur ve olmaya devam edecektir.

1 Mayıs’ta işçi ve sendikalara Taksim’i inşaat var gerekçesiyle yasaklayanlara karşı, halk inşaatı dur-
durarak yanıt vermiştir.

Halkın tüm yaşam alanlarını sermayenin kar kapısı yapmaya çalışan zihniyet, emekçi halkın ve onların 
gencecik çocuklarının isyanı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşamaktadır. Sermaye hizmetindeki 10 
yılın sonuna gelinmiş ve yeni bir Türkiye’nin filizleri kendini açıkça, yüreklilikle ortaya koymuştur. 

Bu isyan ve direniş Türkiye daha özgür, daha demokratik ve barışın hakim olduğu ana kadar sürecek-
tir. Metal işçileri bu mücadelenin en aktif öznelerinden biri olmaya devam edecektir.

Sermayenin hizmetindeki siyasal iktidar, bir bütün olarak işçi sınıfına karşı saldırı başlatmıştır. Grev 
hakkına yönelik saldırılar ve ülkeyi tam bir taşeron cumhuriyetine çevirmeye yönelik yasal hazırlıklar 
karşısında işçi sınıfı örgütlü bir direnişin ön hazırlıklarına bugünden itibaren başlamalıdır. 

Kurulumuz, grev süreci içinde bulunulan 2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerini 
de değerlendirmiştir. 

Bir önceki dönem Sendikamız ve üyelerimizin bedel ödemeyi göze alarak verdikleri tarihsel müca-
dele, bu dönem grup toplu iş sözleşmesinin üzerine olumlu anlamda bir basınç oluşturmuştur. Bu 
basıncın oluşmasında önemli pay sahibi olan Bosch işçilerinin Sendikamız ile buluşması engelleneme-
yecektir.

Kitlesel eylemlerin sayı ve yoğunluğundaki artış, işyeri eylemlerinde gözle görünür kıpırdanma ve 
giderek greve doğru yaklaşılması işbirlikçileri telaşlandırmış ve yine bir gece yarısı, yine işçilerden 
saklanarak sözleşme imzalanmıştır. 

İşbirlikçilerin imzaladığı sözleşme konusunda atılacak adımlar konusunda Temsilciler Kurulumuz, 
Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Kurulu’nun metal işçilerin ortak çıkarı doğrultusunda atacağı her 
türlü adımı destekleme kararındadır.

Kurulumuz, Konfederasyonumuz DİSK’in kurucu üyesi olan Sendikamız, Konfederasyonun tüm 
faaliyetlerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aktif olarak yer almasının altını önemle 
çizmiştir.

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu, 7 Haziran 2014 tarihinde Gönen Kemal Türkler 
Eğitim Tesisleri’nde toplanmış, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki açıklamanın 
kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

13 Mayıs günü Soma’da yaşanan ve 301 madenci kardeşimizin ölümüyle sonuçlanan katliamın acısıy-
la, sermaye ve devletin bu katliama neden olan siyasi ve idari sorumsuzluğuna duyduğumuz büyük 
öfkeyle Genel Temsilciler Kurulumuzu topladık.
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Soma ve ardından Şırnak’ta yaşanan katliamının sorumlusu başta kar hırsıyla insan yaşamını hiçe 
sayan patronlardır. “Madencinin fıtratında ölüm var” diyen, kendisine tepki gösteren vatandaşı yum-
ruklamaktan çekinmeyen başbakandır. Madenleri denetlemeyen, denetlediği halde “uygun” raporu 
veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Maden ocağını yasadışı taşeron uygulamasının önünü 
açan hizmet alım sözleşmesiyle malum şirkete devreden Enerji Bakanlığı’dır. Yani bir bütün olarak 
hükümettir. 

Soma katliamının üzeri örtülemez. Genel Temsilciler Kurulumuz katliamın sorumlularının derhal ada-
let önüne çıkarılmasının tüm toplumun beklentisi olduğunu bir kez daha tespit etmektedir. 

Soma katliamı, uzmanlık sisteminden, yaptırım mekanizmalarına kadar, yasal mevzuatın işçilerin 
sağlık ve güvenliğini güvence altına alacak bir içerikte yeniden düzenlenmesi ihtiyacını da ortaya 
çıkarmıştır.

Soma katliamı aynı zamanda sarı sendikacılığın iflasının da bir göstergesi olmuştur. Genel Temsilciler 
Kurulumuz, patronlarla işbirliği içinde, işçi sınıfını denetim altında tutmaktan başka bir işlevi olmayan, 
bir örneği de metal işkolunda olan sarı sendikalardan kurtulma mücadelesinin gerekliliğine dikkat 
çekmiştir.

***

Hükümet, Soma katliamını fırsat bilerek yeni bir Torba Yasayı, Meclis gündemine getirmiştir. Torba 
Yasa’da maden işçilerinin çalışma koşullarına yönelik bir dizi olumlu düzenleme, katliam sonrası 
oluşan tepkileri soğutmak, madencilere sus payı vermek amacı taşımaktadır. Asıl hedeflenen ise uzun 
süredir hükümetin gündeminde olan “taşeron düzenlemesinin” kimi başlıklarının yasalaştırılmasıdır.

Konfederasyonumuz, bu tasarı hakkında çekincelerini ortaya koymuştur. Genel Temsilciler Kurulumuz, 
taşeronluğun yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir oldubittiyle karşı karşıya kalınmaması için üzerine 
düşeni yapacağını ifade etmektedir.

İşçi sınıfının talebi taşeronluk sisteminin yeniden düzenlenme adıyla kalıcılaştırılması, yaygınlaştırıl-
ması değil, tümüyle ortadan kaldırılmasıdır. 

***

Metal işkolunda 2014-2016 grup toplu iş sözleşmesi süreci başlamıştır. Grup toplu iş sözleşmesine 
sendikamız bu yıl daha fazla işyeri ve daha çok sayıda üye ile hazırlanmaktadır. 

Genel Temsilciler Kurulu öncesinde, 6 Haziran 2014 günü yapılan Merkez TİS Kurulu toplantısında 
hazırlıklar bir kez daha değerlendirilmiştir. 

Hazırlıklarımız, tüm metal işçilerinin toplu sözleşme teklifini oluşturmak üzere sürmektedir. Önümüz-
deki günlerde Merkez TİS Kurulumuz bir kez daha toplanacak, ardından Sendikamızın diğer kurul ve 
organları TİS teklifine son halini verecektir. Metal işçileri, geçmiş yıllardan elde ettikleri deneyimle, bu 
dönem yapılacak grup toplu sözleşme sürecine kararlı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, grup toplu iş sözleşmesi sürecinin “müzakere değil, mücadele” süreci 
olduğunun altını bir kez daha çizmektedir. Metal işçileri patronlar tarafından her dönemde öne 
çıkarılan iktisadi alanda yaşanabilecek kimi sıkıntıların, toplu sözleşme sürecini etkilemesine de izin 
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vermeyecektir.

***

Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikal mücadeleyi ücret eksenli dar iktisadi talepler olarak görme-
mekte, işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşullarını etkileyen tüm toplumsal sorunlara karşı da müca-
delesini sürdürme gerekliliğin altını çizmektedir.

***

Metal işkolunda sarı sendika-işveren-devlet işbirliği aynı şiddette devam etmektedir. Sendikamıza 
üye olduğu için işten atılan, sarı sendikaya üye olmaya zorlanan, baskı ve tehdit altında sendikadan 
istifaya zorlanan metal işçilerinin dün olduğu gibi bugün de direnişleri sürmektedir.

Düzce’de İntek Kalıp’da 2 üyemiz 285 gündür, yine Düzce’de ve Gebze’de MT Reklam’da toplam 50 
üyemiz 27 gündür, İzmir’de Luna Sayaç’ta 106 üyemiz 103 gündür işe geri dönmek ve işyerinde 
sendikal düzeni kurmak için fabrika önünde direnmektedir. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, direnişte olan kardeşlerimizi selamlamakta, mücadelenin başarıya ulaş-
ması için gerekli dayanışmayı yükselteceğini ifade etmektedir.

Toplantımızdan bir gün önce direnişte olan Sütaş işçilerini ziyaret eden Kurulumuz, aynı dayanışma 
duygusunu Sütaş işçileri için de ifade etmekte, bu doğrultuda Sütaş ürünlerini kullanmayacağını 
karar altına almaktadır.

***

Geçtiğimiz yıl Haziran Direnişi’nde halka karşı uygulanan devlet terörü artık sıradan bir uygulama 
haline gelmiştir. 1 Mayıs’ta Taksim’de, Soma katliamına yönelik protestolarda, Haziran Direnişi’nin 
yıldönümünde tüm yurtta emekçilere ve halka karşı uygulanan şiddet kabul edilemez.

Genel Temsilciler Kurulumuz, bu baskı ve şiddetin, sürdürmekte olduğumuz mücadelemizden, eşitlik, 
özgürlük ve adalet arayışımızdan bizleri alıkoyamayacağının altını çizmektedir. 1 Mayıs’ı Taksim’de 
kutlama ısrar ve kararlığımız da bu nedenledir.

***

Kurulumuz, işçi sınıfının mücadele örgütü olarak, DİSK’in daha etkin olması gerektiğini tespit etmek-
tedir. İşçi sınıfına yönelik baskı ve saldırıların giderek hız kazandığı bu dönemde Konfederasyonumu-
zun mücadelesini kararlılıkla yükseltmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

***

Genel Temsilciler Kurulumuz, 44 yıl önce gerçekleşen 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’ni yaratan 
işçi sınıfımız ile henüz toplumsal ve siyasal etkileri devam etmekte olan Haziran Direnişi’ni yaratan 
emekçi halkımızı selamlamaktadır. 

Bu daha başlangıç mücadeleye devam!

Yaşasın DİSK

Yaşasın Birleşik Metal-İş



335

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu, 13 Haziran 2015 tarihinde Gönen Kemal Türkler 
Eğitim Tesisleri’nde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki açıklama-
nın kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

Genel Temsilciler Kurulumuz, 15-16 Haziran’ın 45’nci yıldönümünü, o büyük mücadelenin yaratıcıları-
nı, onların yarattığı geleneği bugüne taşıyanları selamlamaktadır. 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 
yıldönümünde, 14 Haziran Pazar günü, metal işçilerinin ayağa kalktığı Bursa’da yapacağımız yürüyü-
şe tüm işçi kardeşlerimizi davet ediyoruz.

Temsilciler Kurulumuzun geçtiğimiz yıl yapılan son toplantısından bu yana onlarca yeni temsilci 
arkadaşımız aramıza katıldı. Kurulumuzun sayıca arttığına, bileşiminin ise üçte birinin yenilendiğine 
gururla tanık oluyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza başarılar dilerken, bu tablonun sendikal 
demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Metal işçilerinin sarı sendikaya ve sermayenin sömürüsüne karşı ayağa kalktığı günlerden geçiyo-
ruz. Metal işçileri, kendi hakları için değil metal patronlarının çıkarı için var olan, 12 Eylül ürünü sarı 
sendikayı terk ediyor. On binlerce işçi yıllardır devam eden esaretten kurtuluyor. Artık yeter deyip 
ayağa kalkan, şalteri indiren, insanca ücret ve gerçek temsiliyet talep eden tüm işçi kardeşlerimizi 
selamlıyoruz. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, onların bugün dile getirdiği, “işten atılma olmayacak”, “sarı sendika 
gidecek”, “ücretlerde iyileştirme olacak” ve “sendika tercihine müdahale edilmeyecek” şeklinde ifade 
edilen dört talebin gerçekleşmesi için elinden gelen dayanışmayı göstereceğinin altını çizmektedir.

Bugün binlerce metal işçisinin bu taleplerle sürdürdüğü direniş, aynı zamanda bizim direnişimizdir.
MESS’in adaletsiz ücret artışı, 3 yıllık yürürlük ve dayatmacı sözleşme düzenine karşı 29 Ocak’ta 
başlattığımız ve yine MESS-sarı sendika-hükümet işbirliği ile yasaklanan grevimiz, bugün süren metal 
direnişine önemli bir etki yapmıştır. 

Öncelikle, grevlerimizin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmasına rağmen teslim olmayan, işyerlerin-
de direnişi devam ettiren tüm üyelerimizin kararlılığını hatırlatmak istiyoruz. Bu kararlılık, grup sözleş-
mesi kapsamında sayıca yarıya yakın üyemizin bulunduğu işletmelerin MESS’den ayrılmak zorunda 
bırakmıştır. Bu kararlılık, bu işletmelerde 2 yıllık sözleşmelerin imzalanmasını, geri kalan işletmelerin 
tamamına yakınında da dayatılan sözleşmenin üzerinde haklar elde edilmesini sağlamıştır. 

Federal Moğul Tuzla fabrikasında sendikamız üyesi kardeşlerimizin sürdürdüğü 8 günlük işgal eylemi 
ise bu büyük mücadelenin son halkası olmuştur. MESS-Hükümet-sarı sendika dayatması bir kez daha 
kardeşlerimizin kararlılığıyla püskürtülmüştür. 

Birleşik Metal-İş, metal işkolunda toplu sözleşme sürecinde belirleyici olmuş ve mücadelenin ilerle-
mesinde öncü rol üstlenmiştir. Bu işçi sınıfının kazanımıdır.

Şimdi “2015 metal grevini” ve grev yasağı sonrası yürüttüğümüz mücadeleyi “2015 metal direnişi” 
izlemektedir. Bursa’da, Kocaeli’nde, Ankara, İzmir, Eskişehir, Tekirdağ ve daha birçok ilde metal işçile-
rinin direnişi sürmektedir. 

Metal işçileri bu süreçten kazanımlarla çıkmak için birliğini güçlendirmelidir. Genel Temsilciler Kuru-
lumuz, bu birliğin işkolu düzeyinde ancak sendikamızda sağlanabileceğini büyük bir güvenle ifade 
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etmektedir. Metal işçileri bu kararın eşiğindedir. Bu kararı veren kardeşlerimiz ise bugün aramızdadır. 
FORD, ENPAY ve EGO işçileri sarı sendikadan kurtularak, ŞAHİNKUL, DONHGEE, ALİMEX, ACEL, 
VATAN KABLO, KÖKSALLAR işçileri ilk defa örgütlenerek bu kararı verdi. Onları kutluyoruz. Diğer 
fabrikalarda ayağa kalkan metal işçilerini kendilerinin söz sahibi olacakları bir sendikada, Birleşik 
Metal-İş’te geleceklerini kurmaya çağırıyoruz.

Aynı zamanda sendikamızın tüm temsilci kadrolarına, öncü işçilerine ve üyelerine de çağrıda 
bulunuyoruz. Sendikamızın bölgelerde yürüteceği çalışmanın parçası olmalarını ve metal işçilerinin 
sendikamızla buluşması için gereken çabayı göstermelerini bekliyoruz. Sendikamızın bölgelerde tek 
bir kadrosunu dışında bırakmadan bu sürece müdahale edecek çalışmaları titizlikle güçlendirmesini 
bekliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen genel seçimlerin ardından Türkiye yeni döneme girmiştir. 13 yıllık 
tek parti iktidarı artık sonlanmıştır. Yeni hükümet arayışlarının başladığı şu günlerde biz metal işçileri 
olarak tutumumuz nettir: Oluşacak yeni hükümetlerin bileşimlerinden bağımsız olarak, 

• Kıdem tazminatının gaspı, 
• Grev hakkının engellenmesi, 
• Sendika seçme özgürlüğünün kısıtlanması 
başta olmak üzere işçi haklarına yönelecek olası politikalarına karşı tavizsiz mücadele edeceğimizi 
buradan ilan ediyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği
Yaşasın Birleşik Metal-İş
Yaşasın DİSK

3.5. Merkez Komisyon ve Büro Toplantıları

• 05.03.2013; Basın Yayın Komisyonu
• 06.03.2013; Sosyal Etkinlikler Bürosu, Engelli İşçiler Bürosu
• 07.03.2013; Genç İşçiler Bürosu,  Örgütlenme Komisyonu
• 10.02.2014; Kadın İşçiler Bürosu,
• 23.02.2015; Kadın İşçiler Bürosu,
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4. ÖRGÜTLEMEDE İŞYERİ DETAYLARI

2012-2016 döneminde sendikamızın toplu iş sözleşmesi kapsamındaki (aidatlı) üye sayısı %31,5 
oranında arttı. Bu artışı, iç örgütlenmenin yanında dış örgütlenme, yani yeni işyerlerindeki örgüt-
lenmelerle gerçekleşti. 

Bu bölümde sendikamızın örgütlenme çalışmalarının işyeri detayları yer alıyor:

Dönem içinde örgütlenme çalışması yürüttüğümüz işyeri/işletmelerin 59’unda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk tespiti içini başvuruda bulunulmuştur. (Tablo 4.1 ve Tablo 4.2)

Bu işyeri/işletmelerin 26’sında örgütlenme çalışmaları başarıyla sonuçlanmış ve toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. (Tablo 4.1)

Çoğunluk tespiti başvurusu yapılan diğer işyeri/işletmelerden 14’ünde çalışmalar sonuçsuz kalmış, 
örgütlenme toplu iş sözleşmesine dönüşmemiştir. (Tablo 4.2; “TİS’e dönüşmedi” notuyla verilen-
ler)

Bunların dışında kalan 19 işyeri/işletmede ise prosedür bakanlık ya da mahkeme sürecindedir. 
(Tablo 4.2; “Devam” notuyla verilenler)

Dönem içinde örgütlenme çalışması sürdürülmüş, çalışmaları halen devam eden ya da etmeyen 
işeyeri/işletmeler de bulunmaktadır.  Çalışmaların gizliliği nedeniyle bu işyeri/işletmeler hakkında 
raporda bilgi verilmemiştir.

Dönem içinde kaybettiğimiz işyeri/işletmelerin dökümü ise Tablo 4.3’de yer alıyor. Dönem boyunca 
toplam 17 işyeri/işletme kaybettik. Bunların 11’i çeşitli nedenlerle üretimine son verdi, kapandı. 
4’ü sendikasızlaştırıldı, 2’si işverenlerin Türk Metal ile işbirliği sonucu, sarı sendikaya geçirildi.
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4.1. Dönem içinde örgütlenip toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri

 

 

 

(*) Türk Metal’den istifa.  
(**) İşletme TMSF’de. Sözleşme’yi YHK bağıtladı.
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4.2. Dönem içinde örgütlenen diğer işyerleri (prosedürü devam 
eden, etmeyen)
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4.3. Dönem içinde kapanan ya da sendikasızlaştırılan işyerleri
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4.4. Önceki dönemlerden devredip bu dönem dosyası kaldırılan  
işyerleri
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5- GREVLER

Çalışma dönemi içinde grev uygulamalarının detayları aşağıda verilmiştir.

5.1. 2014-2016 MESS Grup TİS Grevleri
Grevin başlangıç tarihi  : 29 Ocak 2015
Grevin bitiş tarihi  : 30 Ocak 2015 (Bakanlar Kurulu erteleme kararı)
Grevde geçen gün sayısı : 2
Greve çıkan işyeri sayısı : 12 işyeri/işletmede toplam 14 fabrika

(Grev kararı, MESS üyesi ve Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alan 38 işyeri/işletmeye 
bağlı  42 fabrika için alındı. Grev uygulaması başlangıcı iki grup halinde 22 işyeri/işletme için 29 
Ocak 2015, 16 işyeri için 19 Şubat 2015 tarihi olarak ilan edildi. Bu işletmelerden 8’i, grev uygu-
lama tarihinden önce MESS’ten ayrıldı ve sendikamız ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Diğer işyeri/
işletmelerden 12’si 29 Ocak’ta grev uygulamasına başladı. Grev, bakanlar kurulu kararıyla 30 
Ocak 2015 tarihinde, 19 Şubat 2015 tarihinde grev uygulamasına başlayacak işyeri/işletmeleri de 
kapsayacak biçimde ertelendi.)

2014-2016 Grup TİS süreci ve MESS grevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi Çalışma Raporumuzun “Genel 
Sekreterlik” içinde “Toplu İş Sözleşmesi Dairesi” bölümünde yer almaktadır.

5.2. Daiyang SK Networks grevi 1

Grevin başlangıç tarihi  : 14.11.2012
Grevin bitiş tarihi  : 11.04.2013
Grevde geçen gün sayısı : 151
Greve katılan işçi sayısı : 130

Trakya Şubemize bağlı Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde (ASB) faaliyet gösteren ve tamamı Gü-
ney Kore sermayeli paslanmaz çelik üreticisi Daiyang SK Networks Metal fabrikasında, sendikamız 
2010 yılında örgütlendi.Güney Kore’deki fabrikalarında sendika karşıtı tutum içinde olan grup, 
Türkiye’de de aynı tavrı gösterdi. Sendikalaşmayı önlemek için işçi çıkarma, sendikanın çoğunluk 
tespitine itiraz etme, işkolu tespiti talep ederek süreci olabildiğince uzatma gibi birçok yönteme 
başvurdu.

Bu engellemeler nedeniyle işyerinde toplu iş sözleşmesi için yetki sürecinin sonuçlanması tam 2 yıl 
sürdü. İşyerinde ancak 2012 yılının Nisan ayında “yetki belgesi” alınabildi.

1 . Yazım için Emek Yıllığı/2013 içinde “Daiyang SK Grevi” bölümünden de yararlanılmıştır. (Emek Yıllığı-2013; sf.159, 
Yazılama Yayınevi;)
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Bu süre zarfında işten çıkarılan işçiler için açılan davalarda, fesihlerde sendikal neden tespit edildi, 
işe iade ve sendikal tazminat ödenmesine hükmedildi.

Güney Koreli patron sendika ile toplu sözleşme masasına oturmak zorunda kaldı ancak sendika 
karşıtı tutumu görüşmeler boyunca devam etti. Anlaşma sağlanması mümkün olmayınca grev 
uygulama kararı alındı.14 Kasım 2012 tarihinde başlayan grev uygulamasına işyerinde çalışan 123 
işçi katıldı. 

Patron, greve katılmayan yaklaşık 30 işçi ve kapsam dışı personel ile üretimi sürdürmeye çalıştı. 
Grev kırıcılık girişimi Güney Kore’den kaçak işçi getirip fabrikada çalıştırmaya kadar vardı. 

Grevin 63. gününde, Koreli kaçak işçilerin grev kırıcı olarak fabrikaya sokulacağının haberini alan 
işçiler sabahın erken saatlerinde ASB’nin girişini kestiler. ASB girişinde kilometrelerce servis aracı 
kuyruğu oluştu. Polisin işçilere sert müdahalesi sonucu birçok işçi yaralandı. Olayların kamuoyuna 
yansıması ve kararlı tutumumuz sonucu fabrikaya gelen iş müfettişleri kaçak çalıştırılan 3 Güney 
Koreli işçiyi tespit etti ve tutanak tuttu.

Bu olaydan iki gün sonra, bu kez grev yasaklarına aykırı üretilen ürünlerin sevk edilmesi önlemek 
için fabrikadan çıkan tırların önüne yatan işçilere polis bir kez daha müdahale etti. Sendika yö-
neticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda işçi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Daiyang grevinde, patronun grev kırıcılık girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Grev boyunca işçilere, 
sendikayı karalayan ve grevi bırakıp fabrikada işbaşı yapmaya çağıran onlarca mesaj gönderildi. 
Evler dolaşıldı. Grev kırıcı işçilerle birlikte gerçekleştirdikleri “moral gecelerinden” eğlence görün-
tüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yasal olmamasına rağmen grevdeki kimi işçilerin iş akdi sona 
erdirildi.

Grevci işçiler, grev kırıcı faaliyettin ulaştığı hukuksuzluğu ve emniyet güçlerinin işçilere karşı düş-
manca tutumunu teşhir etmek için Çorlu kent merkezinde kurulan çadırda dönüşümlü olarak açlık 
grevi yaptılar.

Grevin çözüme kavuşturulması için Çorlu Kaymakamı’nın bir dizi girişimi oldu. Kaymakamın ha-
kemliğinde taraflar birkaç kez yan yana gelse de görüşmelerden bir sonuç alınamadı.

Sendikamızın, fabrikadaki kimi makinaların çevreye ciddi ölçüde zarar verdiğine ilişkin İş Kurumu 
İl Müdürlüğü’ne verdiği bir şikayet dilekçesi, grevin sonlanması konusunda önemli rol oynadı. 2 
ay sonra sonuçlanan incelemede  makinaların çevreye verdiği zarar tespit edildi ve bu makinaların 
durdurulması istendi.Daiyang SK yönetimi fabrikayı kapatacağını açıkladı.

Bu gelişmenin üzerine 11 Nisan 2013 tarihinde Çorlu Kaymakamı nezaretinde yapılan görüşmeler 
sonucu TİS imzalanarak 151. gününde grev kaldırıldı. Yapılan anlaşmaya göre grevci işçilerin saat 
ücretlerine yüzde 8 oranında artış, 800 TL net ödeme yapıldı fabrikada üretim sonlandırıldı.
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12.04.2013 Tarihli basın bülteni

DAIYANG-SK Grevimiz, 151. gününde anlaşma ile sonuçlandı…

Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Daiyang-SK Metal işyerinde 14 Kasım 2012 tarihinde 
başlayan grev uygulaması Sendikamız ve işverenlik arasında yapılan görüşmeler sonucunda; 

151. günde 11 Nisan 2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

Grev sonucu varılan anlaşma ile; ücretlere %8 zam, ikramiye, sosyal paket zammı alındı.  Ayrıca grev-
de olan işçilere ekstra olarak net 800 TL ödeme yapılması sağlandı. İşten atılan üyelerimizin hakları 
korunacak şekilde sonuçlandırıldı.

Grevimiz devam ederken Daiyang-SK Metal işyerinde gerek insan yaşamı gerekse tarımsal araziler 
açısından çevreye zarar verebilecek yüksek risk içeren kimyasal maddelerin uygunsuz kullanımı ne-
deniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Teftiş Grup Başkanlığı tarafından faaliyetlerinin 
durdurulması yönünde karar verildiği için üyelerimiz 1 ay ücretli izne çıkartılmıştır. 

Bilindiği üzere Daiyang-SK işçileri yaklaşık üç yıl önce sendikamıza üye oldular. Talepleri asgari ücret 
düzeylerinde olan ücretlerini ve sık yaşanan iş kazalarına karşı ağır çalışma koşullarını iyileştirmekti.

İşyerinde çoğunluğun üyeliğini sağlayan sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk 
tespiti için başvuruda bulunarak yasal prosedürü başlattı.

Bakanlık, 03.03.2010 tarihide işyerinde gerekli olan yasal çoğunluğun sağlandığını tespit etti. Ancak bu 
tespite rağmen işverenliğin itirazları sonucu yaklaşık üç yıl süren örgütlenme süresince karşılaştığımız 
her türlü güçlüğe rağmen üyelerimizin de kararlılığı sonucunda yetki alınmış ve toplu iş sözleşmesi 
sürecine geçilmiştir.

Ancak ne yazık ki, toplu iş sözleşmesi sürecinde tekliflerimizin kabul edilmemesi sonucu grev kararı 
alınmış ve grev oylamasında işçilerin greve evet demesi ile birlikte 14 Kasım 2012 tarihinde greve 
çıkılmıştır.

Grevin başlangıcından itibaren geçen yaklaşık beş aylık süre zarfında Çorlu Kaymakamlığı’nın da giri-
şimleri ile sürdürülen görüşmeler, son olarak 11 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantıyla neticelendi-
rilmiştir.

Yukarda belirtilen kazanımlarla tüm işçilerin onayı alınarak sağlanan anlaşma sonucu grev kaldırılmıştır.

Daiyang-SK Metal işçilerinin vermiş oldukları bu haklı mücadelenin sonuçlanmasında katkısı olan ve 
bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm emek dostlarına bir kez daha teşekkürü bir borç biliyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu
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5.3 EPTA İstanbul Soğutma grevi
Grevin başlangıç tarihi  : 11.05.2012
Grevin bitiş tarihi  : 17.05.2012
Grevde geçen gün sayısı : 7
Greve katılan işçi sayısı  : 30

Çorlu Avrupa Serbest Bölesi’nde bulunan ve Trakya Şubemizin 2011 yılında örgütlendiği EPTA 
İstanbul Soğutma Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. işyerinde ilk dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 
anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine sendikamız 11 Mayıs 2012 tarihinde grev uygulamasına 
başladı.

Avrupa Serbest Bölge’de uygulanan ilk grev olma özelliğini de taşıyan Epta grevi, bir hafta sürdü 
ve yapılan anlaşmanın ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

22.05.2012 tarihli basın bülteni: 
Avrupa Serbest Bölge’de ilk grev, ilk sözleşme: Epta İşçileri Kazandı
Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren ve Trakya Şubemizde örgütlü EPTA İSTANBUL A.Ş işyerin-
de 11 Mayıs tarihinde başlayan grev, 17 Mayıs tarihinde varılan anlaşma ile sona erdi.
Sendikamız ile Epta İstanbul işvereni arasında varılan anlaşmaya göre 1 Nisan 2012 tarihinde geçerli 
olmak üzere işçi ücretleri ortalama olarak net 140 TL artmış oldu.
Hiçbir sosyal hak ödenmeyen işyerinin ilk toplu iş sözleşmesi ile ikramiye başta olmak üzere tüm sosyal 
haklar elde edildi.
Epta İstanbul işçileri 6 günlük grevlerinin sonucunda ayrıca net 600 TL toplu ödeme elde ettiler.
Avrupa Serbest Bölgesindeki ilk grev olarak tarihe geçen Epta İstanbul işçileri ASB’de çalışan işçilere 
hak almanın yolunu da göstermiş oldular.
İşyerinin ilk toplu iş sözleşmesi ile elde edilen haklar şöyle gerçekleşti:

İkramiyeler: Birinci Yıl 30, İkinci yıl 45, Üçüncü yıl 75 günlük ücretler tutarında aylık ödeme.
Sosyal paket: 20,00 TL/ay net
Bayram ödeneği: 2* 140 TL/yıl net
Çocuk ödeneği: Çocuk başına 10 TL/ay net
Öğrenim ödeneği: Tüm öğrenim düzeyleri için brüt 5 günlük asgari ücret tutarında net ödeme.
Askerlik ödeneği: 15 günlük brüt asgari ücret tutarı
Evlenme: 15 günlük brüt asgari ücret tutarı
Doğum: 15 günlük brüt asgari ücret tutarı
Ölüm ödeneği: İşçinin ölümü için 30 günlük brüt asgari ücret, yakınlarının ölümü için 15 günlük brüt 
asgari ücret, iş kazası nedeniyle  brüt 60 günlük asgari ücret tutarında.

İzin sürelerinde ise tüm izinler için (yıllık, evlenme, doğum, ölüm vb.) yasal sürelerin üzerinde izin 
süreleri kazanıldı.
Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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6- DİRENİŞLER: 

GEA Klima direnişi:

Sendikasızlaştırma ve işten çıkarmaya 
karşı direniş. Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alman 
sermayeli firma sendikasızlaştırma 
saldırısı sonucu ilk önce 4 üyemiz 
işten atıldı. İşten atılan üyelerimiz 1 
Haziran 2011 tarihinde fabrika önün-
de direnişe başladı.  Direnişin birinci 
ayında 64 üyemiz daha işten atıldı ve 
direniş bu işçilerin katılımıyla devam 
etti.

İzmir HMS Makine direnişi:

İzmir Çiğli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan fabrikada sendi-
kalaşma sürecinde 3 üyemizin tazmi-
natsız olarak işten çıkarılması üzerine, 
işten atılan işçiler fabrika önünde di-
renişe başladı. 

21 Aralık 2011 tarihinde başlayan di-
reniş 10 gün sürdü. Yapılan anlaşma 
sonucu işçiler işbaşı yaptılar. İlerleyen 
tarihlerde işyerinde toplu iş sözleşme-
si imzalandı.

CEHA direnişi

Kayseri’deki fabrikada 2012 yılının 
mart ayında örgütlenen sendikamız, 
işverenin sendika düşmanı tutumuna 
karşı mücadele sürdürdü. İşten atılan 
25 işçi 7 Mayıs 2012 tarihinde fabrika 
önünde direniş çadırını kurdu. Direniş 
iki ay sürdü.
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Fontana direnişi

Gebze Şubemizin örgütlendiği fabri-
kada, sendikalaşmayı engellemeye 
yönelik 4 üyemizin işten çıkarılması-
nın ardından 15 Ağustos 2012 tari-
hinde fabrika önünde direniş başladı. 
Direniş bir ay sürdü. İşten atılan işçi-
ler işe iade davalarını kazanıp işbaşı 
yaptılar. İşyerinde toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

FCMP direnişi

İzmir Şubemizin örgütlü olduğu Mani-
sa/Turgutlu’daki fabrikada işten atılan 
21 üyemiz, 1 Ağustos 2012 tarihin-
de fabrika önünde direnişe başladı. 
9 gün süren eylemin ardından işten 
çıkarılan üyelerimizin büyük bölümü 
işbaşı yaptı. 

Yaklaşık bir yıl sonra işyerinde ara-
larında sendika temsilcilerimizin de 
bulunduğu 34 üyemiz işten çıkarılması üzerine fabrika önünde bir kez daha direniş başladı. 28 
Haziran 2013 tarihinde başlayan bu ikinci direniş 29 Temmuz 2013 tarihine kadar devam etti. 

Güven Elektrik direnişi

Sendikamızın örgütlü olduğu fabrika-
nın kapanma kararının ardından yapı-
lan anlaşmaya rağmen 265 üyemizin 
kıdem tazminatları ve alacaklarının 
ödenmemesi üzerine, şirketin bağ-
lı bulunduğu Cankurtaran Holding’in 
Şişli’deki binası önünde direniş baş-
ladı. 10 Eylül 2012 tarihinde başlayan 
direniş boyunca işçiler kamuoyuna 
seslerini duyurabilmek için çeşitli ey-
lem ve etkinliklerde bulundu. Direniş 
34 gün sonra, üyelerimizin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir kısmını nakit olarak alması, kalan kıs-
mının ise karşılıkları bağlanarak güvence altına alınması ile aynı yılın Ekim ayı içinde sonlandırıldı.
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Elkim direnişi

Gebze’deki fabrikada işveren, kimse-
ye bildirmeden bir gece yarısı maki-
naları tıra yükleyerek kaçmaya  kal-
kınca, işçiler fabrika önünde nöbet 
tutmaya başladı. Fabrikanın üretimini 
sonlandıran patron, işçilerin alacak-
larını ödememek için yaptığı bu gi-
rişime karşı 1 Aralık 2012 tarihinde 
başlayan direnişe paralel olarak sen-
dikamız alacaklar için makinalara ve 
kimi eşyalara el koymak için hukuki girişimleri de yürüttü. 

Taral Tarım Direnişi

İstanbul Bayrampaşa’da kurulu bulu-
nan fabrikada çalışan işçilerin, sendi-
kamıza üye olmasıyla birlikte, işveren 
12 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan 
işçiler 5 Şubat 2013 tarihinde fabrika 
önünde direnişe başladı. Direniş bir 
hafta sürdü. İşçiler işbaşı yaptı ancak 
sendika yetki için çoğunluğa ulaşa-
madı.

İzmir Senkromeç direnişi

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikada işçilerin sendikamıza üye 
olmasının ardından işverenin 42 işçi-
yi işten çıkarmasının üzerine 10 Mart 
2013 tarihinde fabrika önünde direniş 
başladı. Aynı gün bölgedeki fabrika-
lardan üyelerimizin katıldığı kitlesel 
bir destek eylemi yapıldı. 

Aynı gün vardiya çıkışında da yapılan 
eylem etkili oldu. Bu kararlı tutum 
üzerine işveren sendikayla görüşece-
ğini bildirdi ve gün boyu süren direniş sona erdi. İşçiler işbaşı yaptı ve toplu iş sözleşmesi imza-
landı.
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Bosch ve BoschRexroth İstanbul 
direnişi

Her iki işletmede sarı sendikadan istifa 
edip sendikamıza üye olan işçilerin mü-
cadelesi 2 Nisan 2013  tarihinde şirketin 
İstanbul Maslak’taki genel merkez binası 
önüne taşındı. Bu süreçte işten atılan üç 
üyemizle birlikte kurulan çadırda direniş 
8 Mayıs 2013 tarihine kadar sürdü. 

NBR Makine direnişi

Bursa Kestel’deki fabrikada sendikamıza 
üye olan işçilerden 17’sinin işten atılması 
üzerine 27 Mayıs 2013 tarihinde fabrika 
önünde direnişe başladı. Direniş devam 
ederken 11 işçi daha işten atıldı. 33 gün 
süren direniş 30 Haziran 2013 tarihinde 
sona erdi.

İntek Kalıp direnişi

2013 yılının Ağustos ayında sendikamıza 
üye olan Düzce İntek işçileri, işverenin 
işten atma saldırısı karşısında kapı önün-
de direnişe başladı. 27 Ağustos 2013 
tarihinde 7 üyemizle başlayan kapı önü 
direniş 2014 yılı sonuna kadar sürdü.

EKU Fren direnişi

Gebze’deki fabrikada Çelik-İş’ten istifa 
eden işçiler sendikamızda örgütlendi. 
İşverenin baskılarına ve işten atma sal-
dırısına karşı mücadele sürdü. Bu süre 
zarfında işten atılan 21 üyemiz 30 Tem-
muz 2013 tarihinden itibaren 35 gün 
kapı önünde direndiler.
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Cavo Otomotiv direnişi

Gebze TAYSAD’ta kurulu fabrikada sen-
dikamıza üye olan işçilerden 7’si işten 
çıkarılınca fabrika önünde direniş baş-
ladı. 28 Kasım 2013 tarihinde başlayan 
direniş 20 gün sürdü. İşçiler işbaşı yaptı 
ve sonrasında toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

CrownBevcan direnişi

2012 yılında sendikamızda örgütlenen 
Crown işçileri, işverenin sendika karşıtı 
tutumuyla uzun bir yetki süreci geçir-
di. Yerel mahkeme yetkiyi sendikamıza 
verdikten sonra, hukuki süreç Yargıtay 
aşamasındayken Kocaeli’deki fabrikadan 
4 üyemiz işten çıkarıldı. 

12 Mart 2014 tarihinde fabrika önünde 
atılan işçilerle direniş başladı. Direniş bir 
hafta sürdü.

Atasan Metal direnişi

Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulu fabrikada işçilerin sendikamızda 
örgütlenmesini engellemek için işveren 9 
üyemizi işten çıkardı. İşte çıkarılan işçiler 
10 Şubat 2014 tarihinde fabrika önünde 
direnişe başladı. Direniş bir hafta sürdü.

Cofle TK direnişi

Tuzla’da kurulu fabrikada sendikamıza 
üye olduğu için işten çıkarılan 5 üye-
mizin 30 Aralık 2013 tarihinde başlayan 
direnişi, varılan anlaşma sorucu 17 Ocak 
2014 tarihinde sona erdi. 

Atılan işçilerin bir kısmı tazminatlarını al-
dılar, bir kısmı ise aynı gruba bağlı diğer 
işyerinde işbaşı yaptılar.
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M&T Reklam direnişi

Gebze ve Düzce’de iki ayrı fabrikada faaliyet 
gösteren işletmede örgütlenen sendikamız, 
işten atma saldırısıyla karşı karşıya kaldı. 
12 Mayıs 2014 tarihinde Düzce fabrikasın-
dan 18, 14 Mayıs 2014 tarihinde ise Geb-
ze fabrikasından 19 üyemiz işten çıkarıldı. 
İlerleyen günlerde işten çıkarılan işçi sayısı 
her iki fabrikada toplam 53’e ulaştı. Her iki 
fabrikanın da önünde başlayan direniş çeşitli 
eylem ve etkinliklerle 6 ay devam etti.

MefroWhells (Tekersan) direnişi

Bilecik’teki fabrikada ilk dönem toplu iş 
sözleşmesinin imzalanmasının ardından 
yapılan keyfi işçi çıkışına işçiler büyük tep-
ki gösterdi. İşten çıkarılan 6 üyemiz içi 16 
Mayıs 2014 tarihinde gündüz vardiyasından 
çıkan işçiler fabrika giriş kapısında eyleme 
başladı. Daha sonra fabrikaya dönen işçiler 
gece boyu fabrikada kaldı. 20 Mayıs günü 
de devam eden eylemin ardından işverenle 
yapılan görüşmeler sonucu atılan işçilerin yeniden işbaşı yapmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

Luna Sayaç direnişi

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde ku-
rulu bulunan Luna Sayaç fabrikasında çalı-
şan işçilerin sendikamıza üye olmasının ar-
dından işten atılan 106 işçi, 25 Şubat 2014 
tarihinde fabrika önünde direnişe geçti. 
Yaklaşık 4 ay süren direniş komitenin aldığı 
kararla 23 Haziran 2014 tarihinde sonlan-
dırıldı.

ICF direnişi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fa-
birkada örgütlenme sonucu işten çıkarılan 
işçilerle 6 Ağustos 2014 tarihinde başlayan 
direniş, 8 ay devam etti. İşçiler açılan işe 
iade davalarını kazandılar ve ardından di-
reniş sona erdi.
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Armsan Silah direnişi

Ümraniyede kurulu fabrikada sendi-
kamıza üye olmalarının ardından top-
lam 7 üyemiz işten çıkarıldı. 7 Kasım 
2015 tarihinde işten atılan işçilerle 
başlayan fabrika önün direniş yakla-
şık bir hafta sürdü ve bunun sonucu 
işten atılan işçilerin bir bölümü işbaşı 
yaptı.

Klimson direnişi

Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren 
fabrikada çalışan işçiler sendikamı-
za üye oldular. İşveren, örgütlenme 
çalışmalarında öncülük yapan işçileri 
işten atmaya kalkınca tüm işçiler fab-
rika içinde 1 Haziran 2015 tarihinde 
direnişe geçti. 

Eylem devam ederken işverenle ya-
pılan görüşmeler sonuç verdi ve iş-
yerinde sözleşmenin imzalanmasına 
kadar bir protokol anlaşması yapıldı. 
Ardından tüm işçiler işbaşı yaptı.

Vatan Koblo direnişi

Çorlu’da kurulu fabrikada sendika-
mızın örgütlenmesi sonucu yaşanan 
işten çıkarma saldırısına karşı  fabrika 
önünde direniş çadırı kuruldu. 7 Ni-
san 2015 tarihinde başlayan direniş 
tam 52 gün sürdü. 

Bu  gün boyunca şirketin üyesi olduğu 
patron örgütü TUSKON’un İstanbul’da-
ki genel merkezi önünde olmak üzere 
birçok eylem ve etkinlik yapıldı. Sendi-
kalaşma mücadelesi devam ediyor.
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Enpay direnişi

2015 Mayısında başlayan Türk 
Metal’den istifa hareketinin içinde 
yer alan fabrikalardan biri de İz-
mit’teki Enpay’dı. İşçiler, sarı sendi-
kadan istifa edip Birleşik Metal-İş’e 
üye oldular. Enpayişveri baskı, teh-
dit ve şantajları işe yaramayınca 11 
Temmuz 2015 tarihinde 12 üyemizi 
işten çıkardı. Ardından 14 üyemiz 
daha işten çıkarıldı ve atılan işçiler 
fabrika kapısında, diğer üyelerimiz 
fabrika içinde direnişe başladı.  

13 Temmuz günü fabrikanın önüne 
gelen Türk Metal çetesi, direnişteki 
işçilere saldırdı. Saldırı, sendikamız 
üyeleri ve direnişçi işçilerden gerekli 
yanıtı aldı. 21 Temmuz günü tüm bu 
saldırıları ve işten çıkarmaları kamu-
oyuna daha yüksek sesle duyurmak 
amacıyla sendikamız fabrika önünde 
kitlesel bir basın açıklaması gerçek-
leştirdi. 

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı açıklamada işçilere karşı Türk Metal-işveren işbirliği 
kınandı. 26 Temmuz günü bu kez polis sahneye çıktı. Fabrika içinde hak mücadelesi veren işçiler 
emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldı. İlerleyen günlerde direniş fabrika önünde devam etti. 
Enpay işçileri bu onurlu direnişi 10 Ağustos tarihine kadar devam ettirdi.

Federal Mogul TP direnişi

2014-2017 grup toplu iş sözleşmesi iş 
sözleşmesinde Bakanlar Kurulu kararıy-
la grevin ertelendiği Gebze’deki fabrika-
lar arasında olan FM TP’de sözleşenin 
YHK’dan gelmesi sonrası işçilerin ikra-
miyelerin daha önce anlaşıldığı biçimde 
uygulanması talebinin reddedilmesiyle 
direniş başladı. Fabrika içinde 8 gün 8 
gece süren direnişin ardından işçilerin talep ettiği ikramiye düzenlemesi yapıldı ve üretim  yeniden 
başladı.
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Şahinkul direnişi

Bursa’da Mayıs 2015’te örgütlen-
diğimiz fabrikada işveren çoğunluk 
tespitine itiraz edip bir grup öncü iş-
çiyi işten çıkardı. 22 Haziran 2015’te 
fabrikada 3 vardiyada direniş başladı. 
Yapılan eylemin ardından işverenin 
görüşme talebi üzerine anlaşma sağ-
landı ve direniş aynı gün sona erdi. 
İşyerinde toplu iş sözleşmesi imza-
landı.

Feka direnişi

Bursa’daki fabrikada işveren örgüt-
lenmenin önünü kesmek amacıyla 2 
öncü işçinin çıkışını verdi. Buna rağ-
men işçilerde oluşan tepkiyle üyelik-
ler hız kazandı.Gelişen hareketliliği 
bilgi alan işveren tüm fabrika genelin-
de sendikal haklara ve işçi iradesine 
baskılarını arttırmasıyla birlikte, fabri-
ka 30.06.2015 tarihinde 08-16 ve 16-
24 vardiya giriş çıkışlarını takiben bir 
günlük direniş yapıldı. 
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7- EYLEM VE ETKİNLİKLER

2011-2015 döneminde sendikamızın gerçekleştirdiği ya da katıldığı, eylem, etkinlik, miting, basın 
açıklaması ve yürüyüşler bu bölümde kronolojik sırayla verilmiştir:
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BOSCH ÖRGÜTLENMESİ

2015 yılı, MESS-sarı sendika işbirliğinde 35 yıldır devam eden dayatmacı sendika ve toplu iş söz-
leşmesi düzenine karşı metal işçilerinin ayağa kalktığı yıl olarak tarihe geçecek. Birleşik Metal-İş’in 
2014-2016 grup sözleşmesinde MESS’in dayatmalarına karşı başlattığı ve 29 Ocak 2015 tarihinde 
grevle taçlanan mücadeleyi, Mayıs ayında on binlerce metal işçisinin daha iyi bir toplu iş sözleş-
mesi ve özgür bir sendikal düzen için verdikleri mücadelenin izlemesi tesadüf değil. Bu onurlu hak 
arama mücadelesinin yolu açan, sendikamızın Bursa’daki Bosch fabrikalarındaki 2012 yılındaki 
örgütlenme mücadelesidir.

2012 yılında Bosch işçilerinin Birleşik Metal-İş’te örgütlenmesi,2015 yılında metal işçilerinin sarı 
sendikadan kurtuluşun yolunu açmıştır. Mücadele devam etmektedir.

Bosch Sanayi ve Tic. AŞ işletmesinde sendikamız örgütlenme çalışmalarına 2011 yılında başladı. 
İşletmede Türk Metal’in yetkili idi ve 2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 
işletmede çoğunluk tespiti başvurusunun 5 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yapılması gerekmek-
teydi.

İşletmenin ölçeği

Bosch, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üç ayrı yerleşkede faaliyet gösteriyordu. Üç ayrı fab-
rika, 7 ayrı bina, farklı üretim-bakım-kalite-montaj hatlarından oluşan yaklaşık 180 bölümden 
oluşan büyük bir komplekse sahip Bosch’ta, Şubat/2012 tarihli SSK bildirgelerine göre toplam işçi 
sayısı ve üyelik başladıktan bir hafta sonra sendikamızın ulaştığı üyelik düzeyi aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibidir:
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İşçilerin talepleri

Bosch işçilerinin talebi çok netti ve sadeydi. Onlar kendi temsilcilerini kendilerinin belirleyebileceği, 
toplu iş sözleşmesi taslaklarının kendileriyle birlikte hazırlanacağı ve kendilerinin onayıyla sözleş-
melerin imzalanacağı bir sendika istiyorlardı. Saat ücretleri düşüktü, yasal olmamasına rağmen 
yüzlerce belirli süreli hizmet akdiyle işçi çalıştırılıyordu, en küçük sorunu bile dile getirdiklerinde 
sarı sendikanın temsilcileri/yetkilileri tarafından işten çıkarılmakla tehdit ediliyorlardı. Bu talepleri 
için sendikamızla buluştular. 

Örgütlenme çalışmaları hızlandıkça sarı sendika çeşitli yöntemlerle işçileri engellemeye çalıştı. 
Zaman zaman Bursa’daki şube binamıza yönelik tehditler yaşandı. Üyeliğin başlamasına birkaç 
hafta kala her üç fabrikanın önüne dışarıdan tutulduğu belli olan adamlar getirilip, işçilere gözdağı 
vermeye çalışıldı. Örgütlenmenin öncülerinden bir işçiişten çıkarılarakişçiler sindirilmek istendi. 

Ancak ne yapılırsa yapılsınBosch işçisinin Türk Metal’e olan tepkisibastırılamadı. Yürütülen örgüt-
lenme çalışmalarının ardından Bosch işçileri iki gün içinde, ezicibir çoğunlukla sarı sendikadan 
istifa etti ve sendikamıza üye oldu.

Üyelik başlıyor

Bosch’ta Türk Metal’den istifa ve sendikamıza üyelik 14 Mart 2012 tarihinde başladı. O tarihte 
sendikaya üyelik ve istifa işlemlerinde noter şartı devam ediyordu. Bursa’da tutulan bir salonda 
toplu olarak üyelikler başladı.

Sabah erken saatlerde Türk Metal, kalabalık gruplar halinde salonun bulunduğu mevkiye yığılma-
ya başladı. Salona gelen caddenin bir başını kapatarak Bosch işçilerini engellemeyi amaçladılar.

Bu provokasyona rağmen 16:00-24:00 vardiyasından işçiler önce teker teker, ardından gruplar 
halinde salona gelmeye başladılar. Sayıları her geçen saat arttı. İşçiler, Türk Metal’in konuşlandığı 
cadde girişinden, onların aralarından geçerek salona girdiler.

Öğlen saatlerinde 16.00-24.00 vardiyasından önemli sayıda işçinin istifa/üyeliği tamamlandı. Evin-
den çıkıp, kendi olanakları ile salona gelen bu vardiyada yapılan istifa/üyelik ile başlangıç için 
moral veren bir sayıya ulaşılmış oldu. Gelenler, o sırada fabrikada olan 08.00-16.00 vardiyasından 
arkadaşlarını aradılar ve olumlu tabloyu aktardılar.

Sıra 08.00-16.00 vardiyasına gelmişti. Ancak işveren işçilerin salona gelmesini önlemeye yönelik 
girişimlere başladı. Servislerin fabrika içine alınacağı ve ara duraklarda durmadan devam edeceği 
duyuruldu. Salona gelecek işçiler tüm binalarda başta güvenlik amirleri olmak üzere, alan ve kısım 
müdürlerine giderek vardiyası biten işçilerin Birleşik Metal’in getireceği servislere binmesine engel 
olunmaması gerektiğini kararlılıkla ilettiler.

16.00 çıkışında işçiler, üç fabrikada da işyerinin servislerine binmediler,topluca dışarıya çıktılar ve 
sendikamızın ayarladığı servislere binerek üyelik işlemlerinin yapılacağı salona geldiler. 
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Böylece ilk günü, 16:00-24:00 ve 08:00-16:00 vardiyaları açısından iyi bir başlangıçlave planlanan 
şekilde sonuçlandı. Salondaki büyük coşku görülmeye değerdi. Bu coşku ilk gün üyeliğe gelmeyen 
işçilere de son derece etkili bir şekilde yansıdı.

Aynı organizasyon 15 Mart günü de devam etti. Gece vardiyası ve bir kez daha 08:00-16:00 
vardiyası aynı yöntemle fabrikanın önünden sendikanın servisleriyle salona geldi ve üyeliklerini 
tamamladı.

Salonda 2 gün boyunca süren istifa-üyelik işlemiyle sendikamız Bosch’ta çoğunluk tespiti için 
yeterli sayıya ulaştı. Üyelikler, ilerleyen günlerde de devam etti. Artık çoğunluk başvurusunun ya-
pılacağı 4 Mayıs’a kadar, istifaların geçerli olacağı 30 günlük sürenin tamamlanması beklenecekti.

Rexroth’da da istifa-üyelik başlıyor

Bosch işçilerinin kitlesel olarak Türk Metal’den istifa edip sendikamıza üye olması diğer fabrikalar-
da da işçileri harekete geçirdi. Yine Bursa Organize Sanayi’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 1000 
kişinin çalıştığı BoschRexroth fabrikasında da işçiler sendika değiştirme kararı aldı. Hızla komiteler 
kuruldu. Planlamalar yapıldı. 

Rexroth’ta Şubat/2012 SSK bildirgesine göre çalışan sayısı ve üyelik sonrası işçiler arasında sendi-
kamıza üyelik oranı aşağıdaki gibi gerçekleşti.

    

 

Rexroth’ta kurulan örgütlenme komitesinde sarı sendikadan istifa- sendikamıza üyelik işleminin 22 
Mart 2012 tarihinde yapılmasını kararlaştırıldı. Gece vardiyası ve 16.00-24.00 vardiyası gün içinde 
gruplar halinde sendikamızın Bursa Şube binasına gelerek noter huzurunda istifa/üyelik işlemlerini 
tamamladılar. Gündüz vardiyası iş çıkışı topluca gelerek sendikamıza üye oldular.Rexroth’ta bir gün 
içinde işçilerin tamamına yakını Türk Metal’den istifa etti ve sendikamıza üye oldu.

Rexroth’u 110 kişinin çalıştığı Bosch Fren Sistemleri ile Gebze’de Bosch’un yan sanayisi olan ve 
yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Cengiz Makine fabrikaları izledi. Aynı hafta içinde burada da işçiler sarı 
sendikadan istifa edip sendikamıza üye oldular.

30 günlük istifa süresi dolarken karşı saldırılar

Türk Metal’den üyeliklerinin düşmesi ve yasal olarak sendikamıza üyeliklerinin geçerli olması için 
gereken 30 günlük süre boyunca Bosch işçilerine, yeniden sarı sendikaya döndürmek için yoğun 
bir saldırı başladı. Şirket yönetimi devreye girdi. Özellikle yeni işçilerin çalıştığı BU4 fabrikasında 
yöneticiler grup başlarıyla toplantılar yapıp baskıyı arttırdı. Aynı yöntem diğer binalarda da uygu-
landı. 
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9 Nisan günü her üç fabrikanın önüne de noter getirildi. Kapının önünde masalar kuruldu. Yapılan 
şikayet ve itirazlara rağmen noterler tam 20 gün kapıda hazır bekletildi. 30 günlük sürenin dol-
masına yaklaşılan günlerde ise bu masalar neredeyse 24 saat açık tutuldu. İşçilerin sarı sendikaya 
dönmesi için tam bir işbirliği kurulduğuna, sarı sendika- şirket yönetimi-devlet organizasyonuna 
tanık olundu. 

Sürenin dolmasına iki gün kala şirket üst yönetimi önce grup başlarıyla, ardından tüm işçilerle 
toplantı yapacağını duyurdu. Her üç fabrikada eş zamanlı kurulan görüntü sistemiyle yapılan top-
lantılarda önce grup başları tehdit edildi. Ardından işçilere benzer içerikli açıklamalar yapıldı. Bosch 
yönetimi, sendika değişimini desteklemediğini açıkladı. Birleşik Metal-İş üyelerine aba altından 
sopa gösterildi.

30 günlük sürenin dolmasına rağmen Türk Metal yeniden çoğunluk sağlayacak kadar geri dönüş 
sağlayamadı. Ancak bu kez başka bir sahtekârlığa başvurup, ileriki tarihlerde aldıkları yeniden 
üyelikleri noterden eski tarihli olarak geçirerek sayıyı yükseltmeye çalıştılar. Sendikamız bu türden 
üye fişlerini, işçinin üzerine eliyle attığı tarih ile noterin onay tarihi arasında fark olan bu türden 
fişleri tespit ederek, gerek noterle gerek bu sahtekârlığa karışan kişilerle ilgili suç duyurusunda 
bulundu. Ayrıca bunları yetki davasında da mahkemeye sundu.

Aynı taktik bir hafta sonra Rexroth’ta da uygulandı. Baskılar, geriye doğru tarihle noterden geçiril-
miş Türk Metal sendikası üye fişleri… Hepsi aynı planla hayata geçirilmeye çalışıldı.

Baskıları protesto için yapılan basın açıklamasına taşlı sopalı saldırı

Sendikamız, baskıları ve sahtekârlıkları protesto etmek, yaşananları kamuoyuyla paylaşmak üzere 
16 Nisan 2012 tarihinde Bosch’un BU4 fabrikası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama, 
sabah vardiya çıkışında Bosch işçilerinin katılımıyla başlayacaktı. Ancak fabrikanın önüne gelen 
sendika üyelerimiz Türk Metal’in pususuyla karşı karşıya kaldılar. Basın açıklaması yapacağımız 
yerin ilerisinde önceden toplanan bir güruh, açıklama yapmak için toplanan sendikamız yönetici, 
üyeleri ve Bosch işçilerine saldırdı. Yaşanan arbedede yaralananlar oldu. Polisin basın açıklaması 
yapılacak yerde hiçbir önlem almaması ve saldırıdan sonra olay yerine gelmesi ise saldırının ne 
derece planlı olduğunu gösteriyordu. 

16.04.2012
Bosch İşvereninin Desteğinden Cesaret Alan Türk Metal Çetesi
BASIN AÇIKLAMASI YAPAN BOSCH İŞÇİLERİNE SALDIRDI…
Bursa BOSCH işçileri geçtiğimiz ay sarı sendikanın 30 yıllık esaretinden kurtulmak için büyük bir adım 
attılar. 
6 bin Bosch işçisi özgür iradeleri ile anayasal hakları olan sendika tercihlerini DİSK Birleşik Metal-İş 
Sendikası’ndan yana kullandılar. 
O günden sonra sarı/taşeron sendikanın her türlü baskılarına maruz kaldılar.
Bugün (16.04.2012) vardiya giriş ve çıkışında basın açıklaması yapmak üzere orada bulunan sendika-
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mız yöneticileri ve Bosch işçilerine Türk Metal çetesi tarafından taş, sopa ve demir çubuklarla saldırı 
düzenlendi. 
Saldırı bizzat T. Metal Genel Sekreteri Muharrem Aslıyüce’nin başında bulunduğu grup tarafından yön-
lendirildi.
Bosch işçileri ve sendikamız saldırıya rağmen kararlı bir şekilde direnerek saldırıya rağmen basın açık-
lamasını işyeri önünde gerçekleştirdiler.
Yaklaşık 1 aydır; BOSCH işçilerini geri döndürmek için çırpınan sarı sendika başarılı olamayınca işyeri 
yönetiminin desteğiyle kaba kuvvete başvurma yöntemini seçti. 
Saldırının maşası sarı Türk Metal’dir ancak esas sorumlu Bosch işverenidir. Bosch işvereni son bir hafta 
içinde açıktan Türk Metal’den yana tavır koyarak sarı sendikanın cesaretlenmesine neden olmuştur. 
Örgütlenmenin başından itibaren işyerindeki sendikal değişim konusunda “tarafsız” olduğunu açıklayan 
BOSCH işverenliği kendi verdiği sözleri ve imza attığı uluslararası sözleşmeleri unutarak taraf olmuştur.
Robert Bosch’un meşhur sloganını hatırlayın: “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi 
tercih ederim”
Oysa bugünkü Bosch yönetimi kurucusunun sözlerine rağmen çalışanlarının güvenini kaybetmeyi seç-
miştir. İşyerinde bugün iş barışının ve huzurun ortadan kalkmasının nedeni de bu tercihtir.
Kendi çalışanlarına, Avrupa İş Konseyi’ne, uluslararası sendikal örgütlere verilen söz neydi, şimdi ne 
yapılıyor?
Dün işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı göstereceğini, sürece müdahale etmeyeceğini ve taraf-
sız kalacağını söyleyen Bosch’du.
Bugün açıktan sarı sendikanın tarafında duran, çalışanlara baskı yapan,
Grup başlarını tek tek işten çıkarmakla korkutan,
Sözleşmeli çalışanlarının sözleşmelerini yenilememekle tehdit ederek istifaya zorlayan, 
Çalışanlarını psikolojik baskı altına alan, 
Fabrika içinde ve kapı önünde noterlerin çalışmasına izin veren, 
Üretimi durdurarak sarı sendikanın propaganda yapmasına izin veren ve işçileri istifaya gönderen,
Sarı sendikanın bütün kadrolarına izin veren, toplu halde bölümleri gezerek işçilere gözdağı vermesine 
göz yuman da Bosch işverenidir.
Bütün bunlar boşa çabalardır. Bosch işçileri kararlarını bir kez verdiler.
Ne baskı ve tehditler sonuç alabilir, ne de Bosch işçilerinin aklını çelebilirler.
Bosch işçisi onuruna, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam edecektir.
Bosch işçisi yoluna Birleşik Metal İş ile devam edecektir.
Bursa BOSCH’da 2012-2014 dönemi toplu iş sözleşmenin sayısal ve yasal olarak yetkili sendikası bu-
gün itibariyle DİSK/Birleşik Metal-İş’tir.
BİRLEŞİK METAL-İŞSendikası Genel Yönetim Kurulu
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Çoğunluk tespiti için beklenen 7 ay

Bosch’ta 4 Mayıs 2012 tarihli çoğunluk tespiti başvurumuz tam 7 ay sonra yanıtlandı. Bu süre 
zarfında işletmede baskılar, tehditler devam etti. Sendikamızın çalışmaları da aynı şekilde devam 
etti. Usulsüzlükler, açtığımız davalar, yürüttüğümüz diğer çalışmalar ve her türlü gelişme sürekli 
Bosch işçileriyle paylaşıldı:

BİLGİLENDİRME BÜLTENİ (9 MAYIS 2012)
Değerli Bosch işçileri;
Anayasamızın, yasaların ve çerçeve sözleşmelerin sizlere tanımış olduğu haklar doğrultusunda yeni 
sendikanızı seçtiniz.
Bunun çok da kolay olmadığını hep birlikte gördünüz. Onyıllardıralınteriniz üzerinden saltanat sürenler, 
bu saltanatı kaybetmemek için her yolu denediler. 
Ancak hiçbir hak kolayca elde edilemiyor. Bosch’da da böyle oldu. Baskı, tehdit, yalan, rüşvet dahil her 
türlü çirkinliğe rağmen değişim için başlattığınız takvim birçok zorluğu aşarak devam ediyor.
Bu bilgilendirme bülteni ile son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik.
1. Çoğunluk tespiti için başvuruyu yaptık.
Bosch’da 2012-2014 dönemi toplu iş sözleşmesi için çoğunluk başvurumuzu gerçekleştirdik. Resmi 
başvurumuz 4 Mayıs 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapıldı.
2. Çoğunluk tespitini hile ve sahtekarlıklarla engellemeye çalışıyorlar.
Bu konuda sizlerin de şahit olduğu birçok olay var. Usulsüz noter işlemleri, hafta sonu yapılan üyelikler, 
sahte üyelikler bunlardan birkaçı. Tüm bunlarla ilgili hukuki tedbir ve girişimlerimizi yaptık ve yapmaya 
devam ediyoruz. 
Çoğunluk tespitimizin bu hile ve sahtekarlıklarla engellenmesi durumunda, aşağıda detaylarını paylaş-
tığımız girişimlerle yargı devreye girecek ve yetkimizi kesinleştirecek. 
3. Baskılar, sahtecilik, usulsüz noter işlemleri ve sendika seçme özgürlüğünün ihlali için birçok dava 
açtık. 
Bu davalar sizlerin yasal haklarınızın engellendiğini, yapılan usulsüzlükleri ve yetki çoğunluğunun var-
lığını kanıtlayacak davalardır. Ayrıca tüm bunlara kalkışanların adalet önünde hesap vermesini sağla-
yacaktır.
3.1 Usulsüz Noter işlemleri için Hakim tespiti: 13 Nisan günü Noter’in fabrika kapısının önünde, kaldı-
rımda ve plastik bir masanın üzerinde işlem yaptığı Hakim tespiti ile tutanak altına alınmıştır. Bu tespit 
yasalara aykırı olarak “sokak” ortasında noter işlemi yapıldığının tespiti olmuştur.
3.2 Usulsüz Noter işlemleri için Savcılığa suç duyurusu: Bu şekilde işyeri önüne gelerek istifa işlemleri 
yapmaya çalışan Bursa 3., 12. Ve 21.Noterleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuruları yapıl-
mıştır. Savcılık inceleme başlatmıştır.
3.3 Usulsüz Noter işlemleri için Noterler Birliği’ne başvuru: Yine aynı şekilde işlem yapan bu Noterler 
hakkında kanuna ve meslek ilkelerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle disiplin soruşturması yürütmesi 
talebiyle Noterler Birliği’ne başvuruda bulunulmuştur.
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3.4  Baskı altında ve usulsüz Noter işlemleriyle yaptırılan istifaların iptali için açılan davalar: Sendika-
mızdan istifalar, işyeri önüne noter getirilmesi suretiyle, işverenin otoritesi altında ve işten çıkarılma 
korkusuyla yaptırılmıştır. Bunun, işçilerin sendika seçme iradesini sakatladığı ve bu koşullarda baskı 
altında alınan istifaların geçersizliğine yönelik Bursa İş Mahkemesi’nde dava açılmıştır.
3.5 Üyelerimize baskı yapanlar hakkında suç duyurusu: Üyelerimizin sendikamızdan istifa edip yeniden 
Türk Metal’e üye olmaları için baskı yapan (bunlar kayıtlar ve tanıklarla sabittir) işveren vekilleri ve 
anılan sendikanın görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 118.maddesi uyarınca suç duyurusunda 
bulunulmuş ve davalar açılmıştır. Bu kişiler, TCK’nın 118.Maddesi’ne göre, “bir kimseyi bir sendikaya 
üye olmaya veya olmamaya zorlamak amacıyla cebir ve tehdit kullanan kişinin 6 aydan iki yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılması”  talebiyle yargılanacaktır.
3.6 Basın açıklamasında Bosch işçilerine saldıran Türk Metal yöneticileri, şahıslar ve azmettiricileri hak-
kında suç duyurusu: 16 Nisan Pazartesi günü sendikamızın Bosch işçileriyle birlikte yaptığı yasal basın 
açıklamasına saldıran kişiler ve azmettiricileri hakkında, tehdit, hakaret, yaralama ve sendikal hakların 
engellenmesi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.
4. Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF) Bosch’da inceleme başlattı. 
Bildiğiniz üzere Bosch ile IMF arasında imzalanan ve tüm dünya üzerinde faaliyet gösterdiği lokasyon-
larda geçerli olan bir çerçeve sözleşme var. Bosch işçilerinin “sendika seçme özgürlüğü” bu çerçeve 
sözleşmeyle de tanınıyor ve bunun ihlali durumunda yaptırımlar gündeme geliyor.
RBTR’de bu çerçeve sözleşmenin ihlal edilmesine yönelik konunun dünya üzerindeki muhatabı olan 
IMF inceleme başlattı. IMF’nin sendikal hak ihlalleri masası sorumlusu konuyla ilgili çalışmalarını ve 
görüşmelerini sürdürüyor.
5. Bosch’un Almanya’daki fabrikasından temsilciler de Bursa’da incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz hafta, Bosch’unStutgard’daki fabrikasında IG-Metall işyeri sendika temsilcisi de yerinde 
incelemelerde bulunmak üzere Bursa’daydı. Onlarca Bosch işçisiyle görüşen temsilci hazırladığı raporu 
Bosch Avrupa İş Konseyi’ne sunacak.
6. Tüm bunların yanında sizlerin kararlılığınızı sürdürmeniz çok önemli.
Yukarıda uzunca aktarmaya çalıştığımız çalışmaların, Bosch işçilerinin attığı bu büyük adımın, hukuki 
ve uluslararası düzlemde güvence altına alınmasına yönelik olduğu açık. Sendikamız tüm üyelerinin 
olduğu gibi Bosch işçilerinin haklarını korumak için her platformda canla başla mücadelesini sürdür-
meye devam edecek. 
Ancak birlikte yürümeye başladığımız ilk günden itibaren söylediğimiz bir şey var; Sizler kararlı olmalı-
sınız. Güzel günlerin birinci koşulu Bosch işçisinin kararlı duruşunu devam ettirmesidir.
Üyeliğinizi korumalısınız. Bosch’da şu anda her anlamda güvenli çalışma Birleşik Metal’e üye olmaktan 
geçiyor. Sendikamıza üye olmayan arkadaşlarımız ne yazık ki başta hukuki olarak güvencesizdir. Onla-
rın arkasında Türk Metal’in duracağını sanıyoruz kimse düşünmüyor. 
7. Sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız haklarını bilmeliler
Bosch’da yüzlerce işçi “belirli süreli hizmet akdi” ile çalıştırılıyor. Yani sözleşmeli olarak. Onların üzerine 
de çok fazla oynandığını biliyoruz.
Şunu bilmenizi istiyoruz, yasada belirtilen objektif koşullar oluşmadan yapılan süreli sözleşmeler Yar-
gıtay kararları uyarınca geçersiz sayılmakta. Bosch’da bu tip sözleşmenin objektif koşulları yok. Sizler 
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Çoğunluk tespitlerini Bakanlık, Meclis’e sevkedilen 6356 sayılı yeni sendikalar kanununun yasa-
laşmasını beklediğini ileri sürerek bekletti. 2012 yılının Şubat ayından aynı yılın Kasım ayına kadar 
sendikaların binin üzerinde işyeri/işletme için yaptığı başvuru bekletildi. Yüzbinlerce işçinin toplu 
iş sözleşmeleri bu nedenle gecikti, büyük mağduriyetler oluştu.
En büyük mağduriyeti ise Bosch işçileri ve sendikamız yaşadı. 8 Kasım 2012 tarihinde Bosch için 
çoğunluk tespiti sonuçları açıklandığında, 8 aylık beklemenin yarattığı bu mağduriyetin yanında, 
10 Eylül tarihli bir başvuru dikkate alınarak çoğunluk tespitinin Türk Metal’e verilmesi skandalıyla 
karşı karşıya kalındı.
Olayın detayları Bosch işçilerine ve kamuoyuna şu açıklamayla aktarıldı:

yasa nezdinde kadrolu işçilersiniz. İşe iade davası açmaktan, kıdem tazminatı hakkınıza kadar hepsi 
bugüne kadar gasp edildi. Sizlerin de güvencesi bu anlamıyla Birleşik Metal’tir.
SİZLER, BİRLEŞİK METAL-İŞ’E, SİZİ İLGİLENDİREN KONULARDA SİZİN ADINIZA BAŞKALARININ KA-
RAR VERMESİNİ İSTEMEDİĞİNİZ İÇİN ÜYE OLDUNUZ. 
SİZİ BUGÜNE KADAR YOK SAYANLAR, ASLA KAZANAMAYACAKLAR.

BİLGİLENDİRME BÜLTENİ (8 KASIM 2012)
BOSCH’TA YETKİLİ SENDİKA BİRLEŞİK METAL-İŞ OLACAKTIR
Değerli Bosch işçileri.
Öncelikle şunu hatırlatarak başlamak istiyoruz: Bosch’ta Bakanlığın Türk Metal’e 10 Eylül tarihli yaz-
dığı evrak “toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki belgesi” DEĞİLDİR! Bosch’ta toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkına sahip olan sendika, bir başka deyişle YETKİLİ SENDİKA yetki mahkemesinin vereceği 
karar sonrasında alınacak YETKİ BELGESİ ile kesinleşecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bosch’ta, 8 aydır yetki başvurumuzu bekleterek yaptığı yasa 
tanımaz uygulamaya bir yenisini ekledi: Bosch’ta sendikamızın 4 Mayıs tarihinde yaptığı başvurunun 
kesinleşme sürecini beklemeden 4 ay sonra Türk Metal’in yaptığı başvuruya yanıt verdi.
5600 kişinin çalıştığı Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ. işletmesinde işçiler Mart ayında, yıllardır kendilerini 
yok sayan sarı sendikadan kitlesel olarak istifa ederek sendikamıza üye oldular.
Bu süreçte Bosch işçileri, sarı sendikanın ve işverenin türlü baskı, tehdit, şantaj ve hilesine boyun 
eğmedi ve direndi.
Sendikamız, işletmede 2012-2014 dönemi toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasal başvuru tarihi olan 4 
Mayıs 2012’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Aynı tarihte sarı sendika 
da, çoğunluğu olmadığı halde başvuru yaptı.
Bakanlık bugün Bosch’ta bir büyük hukuksuzluğa ve skandala imza atmış bulunmaktadır. Bu hukuk-
suzluk ortadan kaldırılacaktır. Bakanlığın sarı sendika ile birlikte şöyle bir oyun sahneye koymuştur:

• Yasa gereği Bakanlığın bir işletmede birden fazla çoğunluk tespiti başvurusu var ise, ilk başvuru tari-
hini dikkate alması ve ona göre inceleme yapması gerekir. İleri tarihli başvurular, ilk başvuru incelenip, 
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itiraz hakları kullanılıp, yargı süreçleri tamamlandıktan sonra ancak yanıtlanabilir.
• Bakanlık, Türk Metal’in 4 Mayıs’ta yaptığı ve kamuoyuna da açıkladığı başvurusuna özellikle yanıt 
vermemiştir. Çünkü Türk Metal’in 4 Mayıs tarihinde işletmede çoğunluğu yoktur. Bakanlık 4 Mayıs’ta 
Türk Metal’e çoğunluğu yoktur tespitini yazmayarak hukuksuz davranmıştır ve taraf olmuştur. 
• Bakanlık, sendikamızın 4 Mayıs’ta yaptığı başvuruya ise, kontrolü ancak mahkemede yapılabile-
cek olan rakamlar yazarak çoğunluğumuzu göz ardı etmiştir. Oysa ki sendikamız 4 Mayıs tarihinde 
Bakanlığa yaptığı başvuruda, Bosch işletmesinde toplam 5611 çalışanın 3374’ünün üye fişlerini teslim 
etmiştir.
• Yine Bakanlık, yapılan usulsüz noter işlemleri ve üyelerimize baskılar hakkında açtığımız onlarca 
davayı, Bakanlığa bu konuda sunduğumuz yüzlerce belgeyi yok saymıştır.
• Bakanlık;
1. Türk Metal’in 4 Mayıs tarihli ve çoğunluğu sağlayamadığı başvuruyu hasıraltı etmiştir.
2. Sendikamızın 4 Mayıs tarihinde 3374 üyeyle yaptığı başvurudaki çoğunluğumuzu göz ardı etmiştir.
3. 4 Mayıs tarihli başvurumuzun mahkeme itirazı süresini beklemeden Türk Metal’in 10 Eylül tarihinde 
yaptığı usulsüz ikinci başvuruya yanıt vermiştir.
4. 10 Eylül tarihinde ise bir taraftan toplam çalışan sayısını düşük göstermiş, diğer taraftan Türk 
Metal’in üye sayısını bariz bir şekilde şişirmiştir.

Tüm bunlardan anlaşılmaktadır ki Türk Metal ile Bakanlık açık bir işbirliği yapmıştır. Türk Metal, Ba-
kanlığa “bize çoğunluğumuz olduğunu gösteren bir kağıt verin, o bize yeter” demiş, Bakanlık da bunu 
yapmıştır. Zira mahkemede yapılacak “gerçek” incelemede Türk Metal’in hiçbir koşulda yetkiyi ala-
mayacağını hem kendileri hem de Bakanlık yetkilileri bilmektedir. Tüm planları, Bosch işçilerinin bu 
hukuksuz duruma teslim olup, sendikamızdan istifa etmeleri üzerinedir. Oysa ki üyelerimiz ve sendi-
kamız ne Bakanlığa, ne sarı sendikaya ne de onlara destek olanlara, bir dirhem emeğini ve hakkını 
yedirmemekte kararlıdır.
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Bosch ve Rexroth’ta yetki mahkemesi süreci 

Bosch’ta sendikamız yetki tespiti için 04.05.2012 tarihinde başvurdu, Bakanlık sendikamıza baş-
vuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağlayamadığına ilişkin olumsuz yetki tespit yazısı düzenledi. Sen-
dikamıza verilen olumsuz yetki tespiti yazısının ve Türk Metal Sendikası’na verilen 10.09.2012 
başvuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladığına ilişkin olumlu yetki tespitinin iptali istemiyle Bursa 
3. İş Mahkemesi’nde açılan her iki dava birleştirildi. Açılan davanın ilki, bilirkişi incelemesi bile talep 
edilmeden aleyhimize sonuçlandı ve sendikamız bu kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın daha sonra 
bozduğu bu yerel mahkeme kararına ilişkin sendikamızın açıklaması şu şekildeydi:

AYNI OYUNU MAHLE VE GRAMMER’DE DE OYNAMIŞLARDI
Bakanlık ve sarı sendika bu oyunun aynısını İzmir Mahle ve Bursa’da Grammer işyerlerindeki yetki 
sürecinde de sahneye koymuşlardı.
Bakanlık, her iki işyerinde de sarı sendikaya, sendikamızın yetki başvurusu tarihinden sonraki bir tarih-
te yanıt vermiş, çoğunluk yazmıştı. Ancak her iki işyerinde de bu oyun önce yerel mahkemede sonra 
da Yargıtay’da bozulmuştu. Her iki işyerinde de yetki itirazımız sonucu mahkeme Birleşik Metal-İş’i 
yetkili sendika olarak tespit etmişti. Mahle’de bu sürecin ardından işçiler için kazanımlarla dolu toplu iş 
sözleşmesi 7 Eylül 2012 tarihinde imzalanmıştı.
BOSCH İŞÇİLERİNİN “YETKİ”SİNİN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Bosch’ta bu hukuksuzluğa yönelik girişimlerimiz başlamıştır. Bosch’ta yetkili sendikanın Birleşik Metal-
İş olduğu mahkeme kararı ile kesinleşecektir. 
Çıkar odaklarının, Bosch işçilerinin emeğine yaptığı bu saygısızlığa ve adlı adınca hırsızlığa teslim ol-
mayacağız. 
Bosch’ta yetkimizi kesinleştirecek yasal süreci başlatacağız. 
Bunun yanında yetkilerini kötüye kullanan Bakanlık yetkilileri hakkında da gerekli cezai işlemlerin ya-
pılması için girişimlerimizi başlatıyoruz.
BOSCH İŞÇİLERİNİN YETKİSİNİ ÇALMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ
YAŞASIN BOSCH İŞÇİLERİNİN BİRLİĞİ
YAŞASIN ONURUNA VE GELECEĞİNE SAHİP ÇIKANLAR

BİLGİLENDİRME BÜLTENİ(20 ŞUBAT 2013)
Değerli Bosch işçileri;
Gerek bina komitelerimizin, gerekse tüm üyelerimizin katıldığı bilgilendirme toplantıları şube binamızda 
aralıksız devam ediyor. Bu toplantılarda sizlerle bilgileri paylaşıyor, görüş ve önerileri alıyoruz. 
Bunlara paralel olarak, yetki ve işe iade davalarındaki gelişmeler, sürmekte olan 2012-2014 dönemi 
grup toplu iş sözleşmesindeki gelişmeler, örgütlenme çalışmalarımız ve diğer güncel konularla ilgili 
sizleri bilgilendirmek amacıya bu bülteni hazırladık.
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Çoğunluk tespitlerine yönelik dava üst mahkemeye, yani Yargıtay’a taşındı.
Hatırlayacağınız üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı skandal bir karara imza atarak sarı sendi-
kanın 4 Mayıs tarihindeki başvurusunu hasıraltı ederek 10 Eylül tarihindeki başvurusuna yanıt vermişti.
Sendikamız Bakanlığın çoğunluk tespit yazılarına yaptığı itirazlar ile konuyu yerel mahkemeye taşıdı. 
Yerel mahkeme, itirazlarımızı henüz ilk duruşmada, taleplerimizin hiçbirisini dikkate almadan ve gerekli 
incelemeyi yapmadan reddetti.
Mahkemenin işyerinde çoğunluk tespitine esas olan çalışan işçi ve üye sayısı üzerinden bilirkişi incele-
mesi yapması ve tanıkları dinlemesi gerekirken, bunların hiçbirisini yapmadan bu kararı verdi.
Yerel mahkemenin bu kararı yetki tespiti davalarına ilişkin yasa hükümlerine ve Yargıtay kararlarına 
açık bir aykırılık içeriyor. Sendika olarak hukuka aykırı bu karara karşı 20 Şubat 2013 tarihinde hakkı-
mızı kullandık ve üst mahkemede temyiz davası açtık.
Bu noktada Bosch işçilerinin kafalarını karıştırma çabasını sürdüren sarı sendika yine yalan ve yanıltıcı 
bilgiler yaymaya çalışmaktadır. Bu konuda aşağıdaki gerçekleri bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:
- Yetki tespitine yönelik yargılama süreci devam etmektedir.
- Bosch’ta yerel mahkemenin yetki tespitlerine yönelik itirazımızı reddetmesi, yetkinin sarı sendikaya 
verildiği anlamı taşımamaktadır.
- Bosch’ta sarı sendika işçileri temsil etme ehliyetini fiilen 14 Mart 2012 günü yitirmiştir.
- Hukuken ise 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren yetkisi düşmüştür.
- Sarı sendikanın bugün için Bosch’ta yetkisi ne hukuken ne de fiilen yoktur.
- Bosch işçileri bir yıl önce kapıdan attıkları sarı sendikanın bacadan girmesine izin verecek kadar de-
neyimsiz değillerdir.



393

Yargıtay, yerel mahkemenin bu kararını bozdu ve yeniden görüşülmek üzere geri gönderdi. Yerel 
mahkeme bu kez bilirkişi incelemesi yaptırdı. Bu kez de bilirkişi raporunda büyük bir skandalla 
karşı karşıya kalındı.

Bilirkişi raporunun inceleyen sendikamız şu sonuçlara ulaştı:

1- Bilirkişi sendikamızın 4 Mayıs 2012 tarihli üyeliklerini değerlendirmemiş, raporunda o ta-
rihte işyerinde sendikamızın kaç üyesi olduğunu dahi belirtmemiştir. Raporda sadece 10 Eylül 
2012 tarihli Türk Metal’in üye sayılarına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

2- 4 Mayıs 2012 tarihinde Birleşik Metal üyesi olan 860 kişi, 10 Eylül 2012 tarihinde Türk 
Metal’e üye olmamasına rağmen raporda Türk Metal üyesi olarak gösterilmiştir.

3- 108 kişi, 4 Mayıs 2012 tarihinde Birleşik Metal üyesi olmasına rağmen sendikasız olarak 
gösterilmiştir.

4- 60 kişi, 10 Eylül 2012 tarihinde Türk Metal üyesi olmamasına rağmen Türk Metal üyesi 
olarak gösterilmiştir. 

Bu tespitleri mahkemeye sunmamıza karşın, yenilenen bilirkişi raporu da benzer bir sonuçla haki-
me sunuldu. Sonuçta yargılama süreci tamamlandı ve çoğunluk Türk Metal’e verildi.

Rexroth’ta ise 04.05.2012 tarihinde yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen olumsuz yetki belge-
sinin iptali talebiyle Bursa 4. İş Mahkemesi’nde açtığımız davada mahkeme aleyhimize karar verdi. 
Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yerel mahkeme yeniden yargılama yapması 
gerekirken Türk Metal’in verdiği maddi hata talepli dilekçesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. 
Bunun üzerine Yargıtay dosyayı bozup tekrar yerel mahkemeye gönderdi.  Yeniden aleyhimize 
verilen karar bu defa Yargıtay tarafından onandı.

Bosch ve BoschRexrothörütlenmesi, MESS-şirket yönetimi-sarı sendika-devlet işbirliğiyle engel-
lendi. 

Ancak her iki örgütlenme de 2014-2016 grup toplu iş sözleşmesine çok büyük etki yaptı. MESS, 
2012-2014 dönemini sözleşmesiz geçiren işletmede, aynı dönem için grupta Türk Metal ile imza-
ladığı sözleşmedeki ücret artışının üzerinde 1 lira 20 kuruş daha fazla ücret artışıyla sözleşmeyi 
imzalamak zorunda kaldı. Bosch işçilerinin yeniden sendikamıza yönelmesini önlemek için düşün-
dükleri bu önlem, yine sendikamızın 2014-2016 dönemi grup sözleşmesindeki grev mücadelesinin 
de etkisiyle işkolunda diğer fabrikalarda büyük bir ayaklanmaya neden oldu. 

Bosch’ta Birleşik Metal-İş örgütlenmesi, tüm metal işçilerinin kazanımıdır. Ve henüz tamamlanma-
mıştır.
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METAL FIRTINA ve OYAK RENAULT ÖRGÜTLENMESİ

35 yıllık esaret sona eriyor

2015 yılında metal işçileri ayağa kalktı. Önce Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri MESS grup toplu 
iş sözleşmesindeki dayatmaları grevlerle yırtıp attı. Düşük zam, adaletsiz ücret dağılımı ve 3 yıllık 
toplu iş sözleşmesine karşı yürütülen mücadele önemli kazanımlarla sonuçlandı. 

Ardından önce Renault fabrikasında, sonra Bursa’daki ve diğer illerdeki fabrikalarda MESS’in, iş-
birlikçi sarı sendikayla imzaladığı sözleşmeye karşı on binlerce metal işçisi ayaklandı. Türk Metal, 
onlarca fabrikada sıfırlandı.

Sarı sendikaya karşı Nisan ayında bayrağı açan Renault işçileri, birçok zorlukla baş etmeye çalış-
tı. Türk Metal’in çetelerinin fiziki saldırısına pabuç bırakmadı. İşverenin işten çıkarma hamlesini 
“birimizin işten atılırsa hiçbirimiz işbaşı yapmıyoruz” diyerek püskürttü. Talepleri karşılanmayınca 
şalteri indirdi. 

Şimdi bugün Renault işçileri, verdikleri mücadele sonucu elde ettikleri kazanımları korumak, başa-
ramadıklarını yeni dönemin mücadele günlerine aktarmak ve örgütlülüklerini yükseltmek için sen-
dikamızda birleşiyor, örgütleniyor. Renault işçileri 35 yıllık sarı sendika sonlandırmasının ardından, 
yeni ve büyük bir adım atıyor. 

Renault işçileri birlikte karar aldılar.

Renault işçileri bireysel olarak değil, birlikte sürdürülen sağlıklı bir tartışma sürecinin ardından, 
örgütlü bir tavırla karar alarak sendikamıza üye oldular. Renault işçileri sendikamız çatısı altında 
güçlerini birleştirme kararını, direniş sürecinde de kullandıkları facebook sayfasından şöyle duyur-
dular:

https://www.facebook.com/R-M-Renault-Metalis sayfasından 22 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı
Değerli arkadaşlar.
Renault’ta başlattığımız ve tüm Türkiye’ye yayılan mücadelemiz üç ayı doldurdu. Bu süre zarfında 
Renault işçileri olarak artık iki büyük kazanımımız var. Birinci kazanımımız sendika adı altındaki çete-
den geri dönüşsüz kurtulmuş olmamızdır. Renault işçilerine el kaldıran, bizleri kendisinin tapulu malı 
zanneden bu yapının artık fabrikaya dönme şansı yoktur.
İkinci büyük kazanımımız ise yıllar sonra Renault işçilerinin birlik-beraberlik ve kardeşliğinin sağlan-
ması olmuştur. Artık fabrikada birbirine sahip çıkan bir yapı var. Bu da ikinci büyük kazanımımızdır.
BU İKİ KAZANIMDAN ASLA GERİ DÜŞMEYECEĞİZ. 
Elbette sadece bunlar için değil, ücretlerimizin de iyileştirilmesi için yola çıkmıştık. Bu konuda talep-
lerimizin tam olarak karşılığını alamasak da kimi iyileştirmeler elde ettik. Hak ettiğimize ulaşmak için 
önümüzdeki dönem daha zorlu geçeceği kesin. Ama kararlı olmak zorundayız.
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Renault’da sendikal faaliyet tüm hızıyla devam ediyor.

Toplam 6200 kişinin çalıştığı Renault’ta 2015 yılının Kasım ayı sonunda sendikamızın vardiyalarda 
işçiler arasında üyelik oranı şu düzeye ulaştı:

Örgütlenme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Tüm bölümlerde (UET) eğitim çalışmaları başla-
tıldı. Vardiya çıkışlarında yapılan bu eğitimlerle belki de Renault işçileri ilk kez gerçek bir sendikal 
eğitimden geçmiş oluyor. 2 aylık program ve tamamlanan kısımlarının katılımlarını içeren tablodan 
da görüleceği gibi, şuana kadar yapılan 17 oturumdatoplam 1115 Renault işçisiyle eğitim çalışma-
ları tamamlandı. 2016’dan itibaren yeni programlarla eğitimler devam edecek.

Şimdi, birliğimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bundan sonrasında nasıl hareket edeceğimize dair tartış-
malarımız belirli bir aşamaya geldi. UET sözcülerinden başlayarak, bölümlerde arkadaşlarımız değer-
lendirmeler yaptı. Renault işçileri, kendisi için en uygun çözümün Birleşik Metal çatısı altında birliğini 
sürdürmek olduğuna karar verdi. 
BUGÜN İTİBARİYLE TÜM BÖLÜMLERDE ARKADAŞLARIMIZ BİRLEŞİK METAL’E ÜYELİKLERİ BAŞLATTI.
Örgütlü yapımızı koruyacağız. Hatta onu daha da güçlendireceğiz. Kendi temsilcilerimizi kendimizin 
belirleyebileceği, toplu sözleşme taslaklarının bizlerle birlikte hazırlanacağı, bizlerin oluru olmadan tek 
bir maddeye bile imza atılamayacağı, icazeti başkalarından değil doğrudan Renault işçilerinden alacak 
bir sendikaya, Birleşik Metal’e geçiyoruz.
Tüm bölümlerde arkadaşlarımız e-devlet üzerinden üyeliklerini hızlandırıyor. Hayırlı olsun.
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Renault işçisinin nefret objesi Türk Metal

Renault işçileri sendikal tercihlerini yapmış olmasına rağmen 
sarı sendikaya tepki bitmek bilmiyor. Her fırsatta pişkince yeni 
hamleler denemeye kalkan Türk Metal’in “görevlileri”, hep-
sinde de Renault işçilerinin büyük tepkisiyle yüz yüze kalıyor. 

2 Eylül 2015 tarihinde sarı sendikanın bir yöneticisinin fabri-
kada idari binaya geldiğinin duyulması üzerine işçiler, üç var-
diyada yemekhane eylemleri, vardiya giriş çıkışlarında protes-
to gösterileri yaptı.

5 Mayıs Şube binamız açılıyor

Bursa’da çalışmaları yürüteceğimiz yeni şube binamız tutul-
du. 

Genel Kurulumuz yapıldığı sırada Bursa’da 5 Mayıs şubemiz 
açılışını yapmış olacak.
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Sendikamızda örgütlü fabrikalardan Renault işçilerine: “Hoş geldiniz”

Sendikamızın örgütlü olduğu farklı fabrikalardan üyelerimiz ise Renault işçilerinin Birleşik Metal-
İş’e üyeliğini coşkuyla karşıladı. Özellikle sosyal medya üzerinden iletilen bu “hoşgeldiniz” mesaj-
ları Renault işçileri için de büyük bir moral kaynağı oldu.
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THY TEKNİK A.Ş. ÖRGÜTLENMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı yeni  “İşkolları 
Yönetmeliği”nde “Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı” işleri metal işkoluna 
alındı. Bu değişikliğin hemen ardından Çelik-İş, işletmede Hava-İş Sendikası’nın 4.dönem toplu iş 
sözleşmesi devam etmesine rağmen THY Teknik AŞ. için işkolu tespiti istedi. Bakanlık işletmenin 
metal işkolunda olduğunu belirledi. Hava-İş, Bakanlığın tespitini yerel mahkemeye taşıdı. Sendika-
mızın da dahil olduğu ve işletmenin taşımacılık işkolunda olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği 
mahkeme, yargılama sonucu işletmenin taşımacılık işkolunda olması gerektiğine karar verdi. Ka-
rarı THY Teknik, Çelik-İş ve Bakanlık birlikte temyiz etti. Yargıtay 15 Haziran 2015 tarihinde yerel 
mahkemenin kararını bozdu ve işletmenin metal işkolunda olduğunu, yeniden yerel mahkemede 
görüşülmeksizin kesinleştirdi.

Örgütlenme başlıyor

İşkolunun metal olarak kesinleşmenin ardından işletmede işçi, tekniker, teknisyen ve mühendis 
olarak çeşitli işlerde görev yapan yaklaşık 5500 çalışanın metal işkolundaki bir sendikada örgütlen-
mesi gündeme gelmiş oldu. Ayrıca Hava-İş’in yürürlükteki toplu iş sözleşmesi de 1 Temmuz 2015 
tarihinde sona ermekteydi.

THY Teknik çalışanları bu süre zarfında sendikamızı tercih ettiler ve üyeliklere başladılar. THY Tek-
nik çalışanları için özellikle Çelik-İş, bir süre önce tasfiye edilen HABOM’dan biliniyordu. Çelik-İş 
geçmişte bu işletmeye THY yönetimi ile işbirliği halinde sokulmuş, skandal bir toplu iş sözleşmesi-
ne imza atılmış, ardından şirket tasfiye olurken THY Teknik’e geçiş yapılan HABOM çalışanları için 
de büyük hak kayıplarına neden olmuştu. Çelik-İş, çalışanlardan itibar görmedi. Türk Metal ise 
Hava-İş’in mevcut yönetimi tarafından desteklense de, on binlerce metal işçisinin grev yaparak 
istifa ettiği bu sendika da THY Teknik’te karşılık bulamadı.

Sendikamız Haziran ayının sonundan itibaren işletme bünyesinde hızla üye kaydetmeye başladı:

THY TEKNİK AŞ.’de acil ihtiyaç “GERÇEK BİR SENDİKA”dır
- THY Teknik çalışanları, söz ve karar sahibi olacakları bir sendikada buluşuyor
- DİSK/Birleşik Metal-İş’e üyelik akışı devam ediyor.
THY Teknik’te devam eden işkolu tartışması, Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla kesinleşti. Bu karar ile 
şirket metal işkoluna dahil oldu. Kararın hukuki olarak geri dönüşü bulunmuyor. 
THY emekçileri, zor yıllar geçirdi. THY’nin bölünmesi ve farklı şirketler üzerinden faaliyetlerin yürü-
tülmesi en başta çalışanları olumsuz etkiledi. İş güvencesi zayıfladı, ücret makası açıldı, iş yoğunluğu 
arttı.
Bu bölünme, havacılık sektöründe yıllara dayanan köklü sendikal örgütlülüğü de vurdu. HABOM’a 
apar topar yandaş sendika yerleştirme operasyonunu, Hava-İş’e yapılan müdahale izledi. THY Teknik 
çalışanları bu dönem, kendilerinin değil şirket yönetimlerinin kararıyla hareket eden sendikalarla yüz 
yüze bırakıldı. 
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Sendikamız THY Teknik çalışanlarıyla buluşuyor

Çalışanların büyük çoğunluğunun bulunduğu İstanbul Atatürk 
Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki işyerlerinin 
önünde, vardiya giriş ve çıkışlarında birçok kez bildiri dağıtımı 
ve bilgilendirme açıklamaları yapıldı. 

Bildiri dağıtımlarının yanı sıra tüm gelişmeler cep mesajlarıy-
la anında tüm THY Teknik çalışanlarıyla paylaşıldı. E-posta 
adresleriyle iletişim kuruldu. Toplu iş sözleşmesi yetkisi için 
yasanın aradığı %40 çoğunluk için çalışmalarımız yoğunlaştı. 

HABOM’da sektöre yakışmayan toplu sözleşmeye imza atanlara ve sonrasında THY Teknik’e geçişte 
meydana gelen mağduriyetlerin sorumlularına kimsenin güvenmesi mümkün değil. 
Bu nedenle artık ne Çelik-İş, ne de Hava-İş THY Teknik çalışanlarını temsil etme ehliyetine sahip 
değil. Türk Metal’i de buraya eklemekte hiçbir sakınca yok. Renault, Tofaş, Ford başta olmak üzere 
birçok fabrikada çalışan on binlerce metal işçisinin istifa ettiği, bir o kadarının da kurtulmak için çaba 
sarf ettiği bu sendikanın, THY Teknik çalışanları için karanlık bir gelecekten başka bir anlam taşıması 
mümkün değildir.
THY Teknik’te acil ihtiyaç “gerçek bir sendika”dır.
Gerçek sendika, çalışanların söz ve karar sahibi olduğu sendikadır. Temsilcilerini atamayla değil seçim-
le belirleyen, yönetimini özgürce ve demokratik yöntemlerle oluşturabilen sendikadır.
Gerçek sendika, çalışanların toplu sözleşme taslaklarının hazırlanmasında yer alabildiği, taleplerini 
belirleyebildiği sendikadır. Çalışanın onayı olmadan sözleşmelerin imzalanmadığı sendikadır.
Gerçek sendika, şirket yönetimlerinin icazetiyle değil, çalışanların iradesiyle var olan sendikadır.
DİSK/Birleşik Metal-İş, işte böyle bir sendikadır. Çalışanların “kendisine ait olan” biricik sendikasıdır.
Sendikamıza THY Teknik’ten katılımlar sürüyor
THY Teknik’te yeni sendikal adres için kanaatin, büyük ölçüde Birleşik Metal-İş yönünde oluştuğunu 
görüyoruz. Aynı zamanda üyelik akışı devam ediyor. Aramıza her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor.
Sendikamıza üyelik işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Onlara aramıza hoş geldiniz 
diyoruz. Kararını vermiş ancak henüz e-devlet üzerinden üyelik başvurusunu yapmamış olan arka-
daşlarımızın işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz. Kararsız kalan arkadaşlarımızı da bizimle iletişim 
kurmaya davet ediyoruz. Zira Birleşik Metal-İş her ne yapacaksa sizlerle birlikte yapacak.
Önümüzde aşama aşama tamamlamamız gereken işler duruyor. Öncelikle başladığımız işi bitirmeli, 
üyeliklerimizi tamamlamalıyız. Bu konuda ne dara hızlı davranırsak toplu iş sözleşmesi süreci de o 
kadar kısa sürede başlayacak. 
Bu aşamanın ardından THY Teknik çalışanları sendikamız çatısı altında açılacak yeni şubede tüm THY 
Teknik çalışanları kendi kurullarını oluşturacak, temsilcilerini seçecek, yönetimini belirleyecek. El birli-
ğiyle “gerçek bir sendikal yapı” kuracağız. 
Katılın, birlikte başaralım. (26 Haziran 2015)
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Baskılar başlıyor.

THY Teknik çalışanlarının hızla sendikamıza üye olmaya başlaması bir süre sonra şirket yönetimini 
harekete geçirdi. Kimi amirler çalışanları dolaşıp Çelik-İş’e üye olmaları yönünde tehdit etmeye 
başladı. Diğer yandan Bakanlık-şirket yönetimi ve Çelik-İş arasında, sendikamızın işletmede ço-
ğunluk sayısına ulaşamaması için kirli bir işbirliği hayata geçirildi.

Bu süre zarfında Atatürk Havalimanı’nda çalışan iki THY Teknik çalışanı işten çıkarıldı. İkisi de tek-
nisyen olan çalışanlardan ilki Çelik-İş’e üye olması için gelen kişiye bu sendika hakkında olumsuz 
görüşlerini ifade etmesinin hemen ardından işten çıkarıldı. Diğeri ise sendikamızın işletmedeki 
ilk üyeleri arasında yer alıyordu. Her iki çıkış da çalışanlara korku vermek, bu korkuyla Çelik-İş’e 
yönlendirme amacı taşıyordu.

Yaşanan gelişmeler ve örgütlenme çalışmalarındaki gelinen nokta, THY Teknik çalışanlarıyla Tem-
muz ayının başında şu şekilde paylaşıldı: 

THY TEKNİK A.Ş ÇALIŞANLARI İÇİN BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
3 Temmuz 2015 
Değerli Teknik AŞ çalışanları, değerli üyelerimiz.
Teknik A.Ş’de yeni bir sendikal dönem başlıyor. Anayasamızın, yasaların ve uluslararası sözleşmelerin 
sizlere tanımış olduğu hakları kullanarak yeni sendikanızı seçiyorsunuz. Sizlerle birlikte yürüttüğümüz 
örgütlenme çalışması önemli bir aşamaya ulaştı. Bu bilgilendirme bülteniyle son gelişmeleri ve merak 
edilen kimi konuları sizlerle doğrudan paylaşmak istedik.
1-Sendikayı şirketin yönetimi değil çalışanları seçer!
İşyerinde yetkili olacak sendikayı, o işyerinin çalışanları seçer. Şirketin “ben bu sendikayı istemiyorum” 
deme hakkı olmadığı gibi, çalışanlara “şu sendikaya üye olacaksınız” diyerek baskı, tehdit veya yön-
lendirme yapması da suçtur. 
Geçmişte HABOM’da, ardından THY Teknik’te yapılan bu oldu. Yoksa skandal 3 yıllık HABOM sözleş-
mesi, Teknik AŞ’ye geçişte yapılan ek protokol ve çalışanların birikmiş ve çözüm bekleyen daha birçok 
problemi nasıl olurdu? 
Sendikayı çalışanlar değil şirket yönetimi belirlerse, bundan sonra da olacaklar daha azı değildir.
2-Toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı %40 çoğunluğa çok yakınız
Üyelik konusunda gerçek dışı rakamlar havada uçuşuyor. Teknik A.Ş’nin metal işkoluna tescil edilmesi-
nin ardından kendilerinden habersiz, aslında yasal olarak düşmüş olan eski sendika üyelikleri aktif hale 
getirilen HABOM geçişli arkadaşlarımız kitlesel olarak daha ilk gün istifa etti. Bu skandal sendikaya 
sonrasında da kimse itibar etmedi, üyelik konusunda taş üstüne taş koyamadı. 

Hava-İş’in işaret ettiği diğer sendikanın ise esamesi okunmuyor. Bu gerçekler ortadayken servis edilen 
gerçek dışı rakamların nedeni, sendikamızın yasanın aradığı yetki çoğunluğuna ulaşmak üzere olma-
sının yarattığı paniktir. Biz bu saçmalığın parçası olmadık, olmayacağız. Biz Teknik AŞ çalışanlarına 
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hep doğruları söyledik, öyle de yapmaya devam edeceğiz. Sendikamız bugün itibariyle yasanın aradığı 
% 40 çoğunluğa en yakın sendikadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusuna çok 
yakındır.

3-Teknik A.Ş çalışanları kendi yönetimini belirleyecek 

Teknik A.Ş’de bundan sonra işyeri sendika temsilcileri gizli oy açık sayım ilkesiyle, sandıkta belirlene-
cek. Sendikaya üye olan her çalışan aday olabilecek. Sandıktan ne çıkarsa o olacak. Toplu iş sözleşmesi 
hazırlıklarını uzmanlarımızın desteğini alarak Teknik A.Ş çalışanları yapacak. Taslağı doğrudan sizin 
talepleriniz belirleyecek. Sözleşme, çalışanların onayı olmadan imzalanmayacak. 

Teknik A.Ş’nin bulunduğu sektör itibariyle özgünlüğü var. Bu özgünlük sendikamız içinde de gözetile-
cek. Teknik A.Ş çalışanları, sendikamız çatısı altında açılacak yeni şubede kendi kurullarını oluşturacak, 
yönetimini belirleyecek.

Bu işleyiş aynı zamanda Birleşik Metal-İş’te sendikal işleyişinin kendisidir.

4-Sendika aidatını sizinle birlikte belirleyeceğiz

Sendikaların aidatları tüzükleriyle belirlenir. Tüzük değişikliği ise sendikaların Genel Kurullarında yapılır. 
Teknik A.Ş.’deki üyelerimiz, kurulan şube ve delege ağırlıklarıyla yapacağımız genel kurula katılacaklar. 
Sendikamızın aidat miktarının ne kadar olacağını bu genel kurulda siz Teknik A.Ş çalışanlarıyla birlikte 
belirleyeceğiz. 

5-Sendika seçme özgürlüğü hakkında yasal haklarınızı bilmelisiniz.

Bu konuda Anayasa ve yasalarda yer alan şu hükümleri bilmeniz son derece yararlıdır:

Anayasamızın 51. Maddesi: “Çalışanlar, …önceden izin almaksızın sendikalar kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten 
çekilmeye zorlanamaz” 

Bu hakkın engellenmesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 118 maddesinde şu cezai hüküm söz 
konusudur. “Bir kimseyi karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, zorlamak amacıyla cebir veya 
tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ayrıca 4857 sayılı İş Yasası ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda da sendika seç-
me hakkı benzer hükümlerle güvence altına alınmış, aksi davranışlar cezai yaptırıma tabi tutulmuştur.

7-Teknik A.Ş çalışanları, yüzüne karşı parmak sallanarak korkutulacak küçük çocuk değildir

Kimi bölümlerde, çalışanlara sendika konusunda baskı yapıldığını biliyoruz. Bu hukuksuzluğa maruz ka-
lan arkadaşlarımız kararlı durmaya devam etmeli. E-devlet sistemindeki sendika üyelik bilgileriniz size 
özel ve gizli bilgi mahiyetindedir. Size, sendikal tercihiniz konusunda baskı yapan yöneticilere yukarıda 
paylaştığımız yasal hususları hatırlatınız ve bize mutlaka bilgi veriniz.

Bir taraftan sizler bu zorbalığa boyun eğmeyecek, diğer taraftan sendikamız bu kişiler hakkında her 
türlü girişim, suç duyurusu ve yasal süreci başlatacak.

Birleşik Metal-İş’e, Sizi ilgilendiren konularda sizin adınıza başkalarının karar vermemesi için üye 
olunuz!GELECEĞİNİZİ KİMSENİN İKİ DUDAĞI ARASINA BIRAKMAYINIZ.
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Bu bildirinin yayınladığı gün, mesai saati bitiminde Çelik-İş işletmede çoğunluğu sağladığına dair 
bir açıklama yayınladı. Cuma günü mesai bitimine denk getirilen bu açıklama ile hedeflenen ça-
lışanlarda panik havası yaratmak ve haftasonu üyelik yapmak olduğu açıktı. Zira Çelik-İş’in ço-
ğunluk için yeter sayıda üyesi bulunmuyordu. Sendikamız bu oyunu THY Teknik çalışanlarına şu 
mesajla deşifre etti:

3 Temmuz saat 20.00
Değerli THY Teknik çalışanları, değerli üyelerimiz;
Çelik-İş, bugün, mesai saati bitiminde bir açıklama yaparak Teknik AŞ’de toplu iş sözleşmesi için 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu ileri sürdü. Bu gelişmeyi de değişik 
kanallardan duyurdu.
Bu bir algı yönetimidir. Bir taraftan şirket yönetiminin baskısı devam ederken, diğer taraftan bu ope-
rasyon sendikamıza devam eden ve çoğunluk sayısına oldukça yaklaşan üyelik akışını durdurmayı 
amaçlıyor.
Teknik AŞ çalışanları bu oyuna gelmemeli.
Planladıkları açıkça şudur:
1- Çelik-İş, Bakanlığı’a bir yazılı başvuru yapıp yapmadığı bilinmez ancak başvuru yapıldıysa bile bu 
başvuruda çoğunluk kesinlikle yoktur. Duyuru, “bu iş bitti” algısı yaratmaya yöneliktir.
2- Cuma akşamı, mesai bittikten sonra yapılan bu duyuru sonrası, bu geceden itibaren Pazartesi sa-
bahına kadar işletme içinde bu algı hakim kılınmaya çalışılacak, moraller bozulup çaresizce insanların 
Çelik-iş’e üye olması istenecek. Diğer taraftan baskılar yoğunlaştırılacak, işten çıkarma dedikoduları 
yayılacak ve çalışanlar iyiden iyiye tedirgin edilmeye çalışılacak.
3- Habomdan Teknik A.Ş ye geçen eski Çelik –iş üyeleri, henüz Yargıtayın işkolu  kararı kesinleşme-
mişken,15 nolu taşımacılık işkoluna geçtiler.Yasal olarak Metal de olan eski çelik iş üyelikleri hukuken 
ve fiilen düştü.ŞimdiThy Teknik çalışanlarından yaklaşık 800 e yakınının eski üyelikleri ,Çalışma Bakan-
lığı tarafından yasaya aykırı ve hileli olarak aktif edildi.Ayrıca bu işçilerden birçoğu  ilaveten Çelik-İş 
den istifa etmelerine rağmen e-devlet sisteminde kendilerini halen çelik iş üyesi olarak görüyor.
4- Cuma akşamı itibariyle çoğunluğu bulunmayan Çelik-İş’e, bu yalan ve sahtekarca hamle ile iki gün 
boyunca üyelik yapılmaya çalışılacak. Böylece haftabaşı Çelik-İş’in çoğunluk sağlaması hedeflenecek.
Çalışma Bakanlığı ve Çelik-İş tarafından Yapılan bu hileli ve yasaya aykırı uygulama hakkında da ge-
rekli yasal ve adli girişimlerimiz zaman kaybetmeksizin başlatılacaktır.
Değerli arkadaşlar.
Planlanan budur. Bu oyuna gelmeyin. Çelik-İş’e haftalardır istendikleri düzeyde üyelik sağlayamadık-
ları için bu sahtekarca oyuna başvuruyorlar. Paniklemenizi istiyorlar.
Oyunu bozun. Sendikamıza üyelikler devam ediyor. Hala %40’a en yakın sendika Birleşik Metal-İş 
olduğunu unutmayın. Algı yönetimine izin vermeyin. Boyun eğmeyin.
Birleşik Metal-İş Sendikası
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Çelik-İş’e yasaya aykırı üyelik 

Şirket yönetimi ve hükümet, başından itibaren işletmede Hak-İş’e bağlı Çelik-İş’in yetkili olmasını 
istiyordu. Ancak THY Teknik çalışanları, THY bünyesindeki bir başka uçak bakım/onarım şirketi 
olan HABOM’a apar topar yerleştirilen Çelik-İş’i çalışanlar çok iyi tanıyordu. HABOM’un kapan-
masının ardından THY Teknik’e geçen yaklaşık 2200 çalışan, gerek HABOM’daki skandal toplu iş 
sözleşmesiyle, gerekse geçişte kendilerine uygulanan ek protokolle Çelik-İş mağduru olmuşlardı. 
Teknik AŞ, metal işkoluna geçirilince hiçbiri bu sendikaya üye olmadı.

İşte Çalışma Bakanlığı bu noktada devreye girdi .HABOM’dan THY Teknik’e geçerken işkolu deği-
şikliği nedeniyle Çelik-İş’ten üyelikleri düşen çalışanların, THY Teknik metal işkoluna geçince bu 
üyelikleri yeniden aktif hale getirildi. Sadece bir tuşa dokunarak! Oysa yasal olarak hiçbiri Çelik-İş 
üyesi değildi.

Yapılan uygulamanın yasaya aykırı olduğu, sendikamızın Bakanlığa 06.07.2015 tarihinde yazdığı 
ihtar yazısında şöyle ifade edildi:

Bakanlık-şirket yönetimi-sarı sendika kirli işbirliği

Bu gelişmelerin ardından Bakanlığın, Çelik-İş’e çoğunluk tespiti yazmak için hazırlık içinde olduğu 
ortaya çıktı. Sendikamız, HABOM geçişli THY Teknik çalışanlarının yasaya göre düşmüş olması ge-
reken Çelik-İş üyeliklerinin yeniden aktif hale getirilmesine karşı Bakanlığa yaptığı ihtara paralel, 
konuyu kamuoyuna şu açıklamayla paylaştı:

“THY Teknik AŞ.’deki yetki tespiti sürecinin bir konusu da HABOM AŞ.’nin kapanması ve çalışanların 
bir kısmının THY TEKNİK AŞ.’ye geçmeleridir. HABOM metal işkolunda iken, işçilerin bir kısmı işkolu-
muzdaki Çelik-İş’e üye olmuşlardır. 

Ancak bu işçilerin HABOM’daki iş akitlerinin sona erdiği ve hemen akabinde THY TEKNİK’e işbaşı 
yaptıkları gün Çelik-İş üyelikleri sona ermiştir. 

Yasa yoruma yer vermeyecek kadar açıktır. 6356 sayılı yasanın “sendika üyeliğinin sona ermesi ve 
askıya alınması” başlıklı 19.maddesinin (7) nolu fırkasına göre “işkolunu değiştirenin sendika üyeliği 
kendiliğinden sonar erer”. 

HABOM çalışanlarının THY TEKNİK’e geçiş süreci 1 Mayıs 2015 tarihine kadar tamamlanmıştır. 

Bu tarihte THY TEKNİK taşımacılık işkolundadır. 

Bu somut ve yoruma yer vermeyecek kadar açık olan süreçte Bakanlığınızca 2300 civarında eski HA-
BOM çalışanının üyelikleri, THY TEKNİK’te işe başladıkları tarih itibariyle düşürülmüş olmalıdır.”

06.07.2015 tarih ve 2573 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazımızdan…
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06.07.2015

THY TEKNİK AŞ’de kirli işbirliğine derhal son verilsin

- Şirket Yönetimi Çelik-İş’e üye olmaları için çalışanlara baskı uyguluyor. 

- Bakanlık, HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçerken işkolu değişikliği nedeniyle yasal olarak düşen Çelik-
İş üyeliklerini, yasaya aykırı olarak yeniden aktif hale getirdi. Bakanlığın HABOM geçişli çalışanları, 
e-devlet üzerinden başvuruları olmadan Çelik-İş’e geçirmesi yasadışıdır. Bu üyelikler geçerli değildir.

- Çelik-İş’e verilecek olası bir çoğunluk tespiti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş olacaktır. Gerek 
geçersiz üyelikler, gerek uygulanan baskılar hasıraltı edilemez. Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.

Teknik AŞ’de çalışanların değil, şirket yönetiminin istediği bir sendikanın yetki alması için kirli bir oyun 
tezgahlanıyor. Çalışanların sendikal tercihine müdahalede ediliyor.

Şirket yönetimi, Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası’nın işyerinde yetki alabilmesi için çalışanlara açıktan 
baskı yapmaktadır. Bakanlık ise HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçerken Çelik-İş’ten üyelikleri düşen çalı-
şanların üyeliklerini yeniden aktif hale getiriyor. 

TEKNİK AŞ yönetimi, Çelik-İş Sendikası ve Bakanlık kirli bir işbirliğine girmiştir. Ancak bu işbirliği açığa 
çıkmıştır. 

Bu oyunu TEKNİK AŞ çalışanlarıyla birlikte mutlaka bozacağız.

TEKNİK AŞ çalışanları, şirketin metal işkoluna geçmesinin ardından yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
için işletmede yetkili olacak sendika konusunda kararlarını verdiler. Bu karar doğrultusunda sendika-
mıza üye oldular. Bugün itibariyle sendikamız toplu iş sözleşmesi yetkisi için yasanın aradığı çoğunluk 
sayısına çok yaklaştı. Üyelikler hala devam ediyor.

Şirket yönetimi bu gelişme karşısında geçtiğimiz hafta içi üst düzey yöneticilerini toplamış, toplantı-
dan hemen sonra çalışanların sendikamıza üye olmalarının önlenerek Çelik-İş’e üye olmaları yönünde 
baskılara başlanmıştır. Birçok yönetici çalışma sahalarını dolaşarak, herkesin Çelik-İş’e üye olmasını 
istediklerini beyan etmiş, bu uyarıya itibar etmeyenlerin işten çıkarılacağı söylenmiştir. Bu baskılara 
ilişkin sendikamıza, üyemiz olsun olmasın birçok TEKNİK AŞ çalışanından şikayet bildirimleri gelmeye 
devam etmektedir. Sendikamız avukatları bu konuda elde ettikleri delilleri toplamakta, isimleri tespit 
edilen yöneticiler hakkında suç duyurusu hazırlıkları tamamlanmaktadır. Avukatlarımızın bizzat araya-
rak durumu beyan ettikleri yöneticiler de bulunmaktadır.

Şirket yönetimi ile Çelik-İş arasındaki bu kirli işbirliğine Bakanlık da dahil edilmiştir. Geçtiğimiz yıl 
sonundan itibaren HABOM’dan TEKNİK AŞ’ye geçiş yapan çalışanların, bu geçişteki işkolu değişikliği 
nedeniyle üyelikleri düşmüş olmasına rağmen, TEKNİK AŞ’nin metal işkoluna geçirilmesiyle birlikte bu 
üyelikler Bakanlık tarafından yeniden aktif hale getirilmiştir. Bu uygulama hukuken yok hükmündedir. 
Zira, bir işçinin sendika üyeliğinin düştüğü durumlardan biri, daha önce çalıştığı işkolundan farklı bir 
işkolunda kayıtlı bir işyerinde çalışmaya başlamasıdır. İşkolu değişikliği üyelik düşme nedenidir. HA-
BOM çalışanları, TEKNİK AŞ’ye geçerken şirket taşımacılık işkolundaydı ve işbaşı yaptıkları gün Çelik-İş 
üyelikleri düşmüştü. Şimdi bu üyeliklerin yeniden aktif hale getirilmesi alenen yasaya aykırıdır. Kaldı 
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Diğer taraftan işletme içinde baskılar devam etti. 
Sendikamıza üye olan çalışanlar, istifa edip Çelik-
İş’e üye yapılmaya zorlandı. Direnenler için işten 
atılan iki teknisyen gösterildi. 

Baskıları protesto etmek, yaşanan hukuksuzlukları 
kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 7 Temmuz 2015 
tarihinde sendikamız ve konfederasyonumuz DİSK, 
şirket merkezinin de bulunduğu Atatürk Havalima-
nı B kapısında bir basın açıklaması düzenledi. Açık-
lamadan önce yapılan yürüyüşle şirket yönetimi ve 
Bakanlık protesto edildi.

Tüm bu skandallar zincirinin ardından Bakanlık 
Çelik-İş’e çoğunluk tespitini yazdı. Bu evrakın kendisi bile yapılan üçkâğıdı açıkça ortaya koyuyor-
du. Çelik-İş daha önce 3 Temmuz tarihinde Bakanlığa başvuru yaptıklarını duyurmuştu. Oysa bu 
evraktaki tarih 9 Temmuz’u gösteriyordu. Yine de yeterli sayıya ulaşamadıkları, ancak Bakanlığın 
HABOM geçişli çalışanların işkolu değişikliği nedeniyle düşmesi gereken sendika üyeliklerini usul-
süz bir şekilde geçerli sayılmasıyla çoğunluk başvurusunu yaptıkları ortaya çıktı.

Bu hukuksuzluğu sadece sendikamız değil, Hava-İş Sendikası’nın yıllarca baş hukuk müşavirliğini 
yapmış olan Av.AbdiPesok da ifade etti. Pesok, 10 Temmuz 2015 tarihinde kişisel sosyal medya 
hesabından konuyla ilgili şu hukuki mütalaayı paylaştı:

ki bu durumda olan HABOM geçişli çalışanların tamamına yakını aktivasyon işlemi sonrası Çelik-İş 
üyeliklerinden bir kez daha çekilmiştir.

Kısacası Çelik-İş’in TEKNİK AŞ’de yetki alması, ancak böylesi baskılar, kirli oyunlar, sahtekarlıklar ve 
işbirlikleri ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Tamamı hukuk dışıdır.

Buradan uyarıyoruz:

Çelik-İş’e verilecek olası bir yetki tespiti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş olacaktır. Gerek geçersiz 
üyelikler, gerek uygulanana baskılar hasıraltı edilemez. Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.

Ne bizim, ne TEKNİK AŞ çalışanlarının, böylesine büyük bir haksızlığa, görülmemiş hukuksuzluğa 
sessiz kalacağı düşünülemez.

Bir kez daha sesleniyoruz:

Çelik-İş, sendika olduğunu ileri sürüyorsa, işverenin eteğine tutunarak sendikacılık yapmaktan vazgeç-
meli, çalışanları iradesine saygı göstermelidir. Aslonan çalışanların özgür iradesinin tecellisidir. Varsa 
cesaretiniz, Teknik AŞ çalışanlarının önüne referandum sandığını koyalım ve çıkan sonuca razı olalım. 

TEKNİK AŞ çalışanlarının yakasını bırakın. Onlar kendi iradeleriyle sendikalarını seçtiler. O iradeye 
saygı gösterin.
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Usulsüz çoğunluk tespitinin ardından korsan yetki belgesi

THY Teknik’te Birleşik Metal’in örgütlenmesinin önüne geçmek için yapılan skandal uygulamalar 
bunlarda da sınırlı kalmadı. Baskılar ve işten çıkarmalar, işkolu değişikliğine rağmen eski Çelik-İş 
üyeliklerinin usulsüz bir şekilde aktif hale getirilmesi, buna dayanarak verilen çoğunluk tespiti, 
hepsi birer skandal uygulamaydı. Sonuncusu ise Türkiye’de hukukun tamamen rafa kaldırıldığının 
da kanıtı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazdığı çoğunluk tespitini sendikamıza resmi 
olarak tebliğ etmeden Çelik-İş’e yetki belgesi verdi. Bu, belki de sendikacılık tarihinde bir ilkti. 

Bakanlık, çoğunluk tespiti konusunda yaptığı usulsüzlüğün, sendikamızın yapacağı yetki itirazında 
ortaya çıkacağını biliyordu. İtiraz hakkımız ise çoğunluk tespit yazısının sendikamıza resmi olarak 
tebliğ edilmesinden 6 işgünü sonra doğuyordu. Bakanlık, çoğunluk tespitine itirazımızın önüne 
geçmek için evrakı sendikamız adresine değil, konuyla alakasız bir başka adrese gönderdiler. Böy-
lece itiraz süresini geçirip dava açmamızı önlemek istediler. Çelik-İş’e bu yöntemle “korsan yetki 
belgesi” yazılmış oldu.

Konuyu sendikamız mahkemeye taşıdı. Ancak tüm bunlar yargılama sürecini uzatacak hilelerdi. 
Paralel olarak bu korsan yetki belgesine dayanarak işletmede toplu sözleşme süreci başlatılması 
planlanmıştı. 

Konuyla ilgili sendikamız kamuoyuna ve THY Teknik çalışanlarına şu bilgilendirmeyi yaptı:

‘’Üyelik başvurusu tarihinde, Devletin kaydında görülmeyen herhangi bir sendika üyeliği gerekçe gös-
terilerek bir diğer sendikanın üyeliği geçersiz sayılamaz. Bu durum, hukuki bir kesin gerçektir. Bunun 
tersine bir değerlendirme hukuk devletinde söz konusu olamaz. Devletin ciddiyetinin buna engel 
olması gerekir.
Ayrıca, işçinin çalıştığı işyeri, başka bir işyerine veya işçinin çalıştığı işveren başka bir işverene katılma-
sı halinde, eski ve yeni işyerlerinin işkolları farklı ise, işçinin eski işkolundaki sendika üyeliği kendiliğin-
den sona erer. Herhangi bir işlem yapmaya veya yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
6356 sayılı yasanın 19.Maddesinin (7) numaralı bendinde durum açıkça belirtilmiştir.
Müşahhas olaya gelince, Habom’da iken üye olunan “Metal” işkolundaki üyelik, Habom’un THY Teknik 
A.Ş. ye devredildiği gün, kendiliğinden sona ermiştir. Bu üyelik daha sonra, kendiliğinden yeniden 
geçerli olmaz, olamaz. İşçi tekrar o sendikayı seçmek isterse, yeniden e-devlet kapısından, yeniden 
üye olması gerekmektedir.
THY Teknik A.Ş. ye gelen eski Habom işçilerinin, devir günü itibariyle, “Metal” işkolundaki üyelikleri 
sona ermiştir. 
THY Teknik A.Ş. nin yeniden, Ulaştırma işkolundan, Metal İşkoluna geçmesiyle birlikte, Ulaştırma 
işkolundaki üyeliği de kendiliğinden sona ermiştir.
Eski metal işkolundaki üyelik, yeniden geçerli hale gelmez, işçi, özgür iradesiyle, yeniden sendikalar-
dan birinde üyelik kazanması gerekmektedir.
Av. AbdiPesok (10 Temmuz 2015)
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24.07.2015  /  THY TEKNİK AŞçalışanları için Bilgilendirme Bülteni-6
THY Teknik A.Ş.’de sendikal yetki konusunda yeni bir “Ali Cengiz oyunu”
THY Teknik A.Ş.’de 5000’i aşkın işçinin çalışma yaşamı ile ilgili kaderini belirleyecek olan sendikalaşma 
sürecinde, geçtiğimiz günlerde işverenin çeşitli baskı ve yasal hak ihlalleri ile birlikte, Çalışma ve sosyal 
güvenlik bakanlığının da 6356 sayılı yasanın 19. Maddesini açıkça çiğneyerek yasaya aykırı bir şekilde, 
çoğunluğu olmadığı halde işçilerin istemediği Çelik-İş sendikasına çoğunluk tesbiti çıkarılma noktasına 
gelinmişti.
Hatta THY Teknik A.Ş. işvereni, çalışanların sendikal tercihlerine öylesine müdahalelerde bulunmuş 
ve biri üyemiz olan diğeri de işyerinde Çelik-İş sendikasını ağır bir şekilde eleştirdiği için, iki işçinin iş 
akdi yasal olmayan bir şekilde feshedilmişti. Bu hak ihlalleri ve sendikal baskılar konusunda ve Çalışma 
Bakanlığının hukuk dışı uygulamaları hakkında adli ve hukuki girişimlerimiz başlatılmıştı.
Tüm bu hukuk dışı, yanlış ve yanlı uygulamalar şimdi Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 
yapılan yeni bir uygulama ile skandal denebilecek bir aşamaya taşınmaktadır. Şöyle ki;
Çalışma bakanlığı 09.07.2015 tarihi itibarıyla THY Teknik A.Ş.’de Çelik-İş’in çoğunluk sendikası olduğu 
yönündeki tesbitini, 6356 sayılı yasanın 42. Maddesine göre işkolundaki sendikalara resmi tebligat yo-
luyla bildirmesi yasal zorunluluk iken, aslında  THY Teknik A.Ş. çalışanlarının örgütlendiği, en çok üyeye 
sahip ve yetkiye en yakın sendika olan sendikamıza bildirmeyerek tarihi bir skandala daha imza atmış-
tır. Sendikamızın ısrarlı araştırmaları ve konu hakkındaki hassasiyeti üzerine, sendikamıza bildirilmesi 
gereken çoğunluk tesbitinin sanki yanlışlıkla Gebze’de bulunan ve konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir 
işyerine tebliğ edildiği ortaya çıkmıştır. Aslında burada amaçlanan, işveren talimatı ve baskısı ile  Çelik-
İş’e yazılan gerçekdışı çoğunluk tesbitinin, yasal boşluklar kullanılarak, sendikamızın 6356 sayılı yasada 
43. Md.’de tarif edilen itiraz hakkımızın engellenmesi, işkolu değişikliğinden dolayı Çelik-İş üyesiymiş 
gibi gösterilen 2 bine yakın Teknik A.Ş. çalışanının üyeliğinin geçersizliğini ispat etme ve hak edilmeden 
yazılan çoğunluk tesbitini iptal ettirmemizin önüne geçilmesidir.
Bu gelişmeler üzerine 24.07.2015 günü itibarıyla yapmış olduğumuz girişimler ve yazışmalar sayesinde  
sendikamıza da yasal usüle göre ÇSGB tarafından  tebligat çıkarılmıştır. Tebligat sonrası da  6356 sayılı 
yasanın 43. Maddesine göre de gerekli itiraz yapılacak ve konu yargıya taşınacaktır.
Biz buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, THY Teknik A.Ş. çalışanlarının tamamına yakını sendikamızı 
tercih etmişler ve bu yönde çabalarını sürdürmektedirler. Onlar kendi geleceklerine güvenle bakabi-
lecekleri, özgür ve şeffaf bir toplu sözleşme düzeni ile haklarını alacakları mücadeleci, demokratik, 
işverenden ve devletten bağımsız gerçek bir sendikal yapıyı kurmakta kararlı olduklarını, üzerlerinde 
oynanan bunca oyuna ve baskıya rağmen bugüne kadar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar.
Sendikamız da, THY Teknik A.Ş.’deki sendikalaşma sürecine ilişkin oynanan bunca oyunu ve sahte-
karlıkları bir bir bozarak, çalışanların istekleri doğrultusunda mutlaka orada yetkili sendika olacaktır. 
68 yıllık mücadele birikimimiz içersinde, taraflı işverenler, hükümetler, devlet bürokrasisi, yandaş sarı 
sendikalar olmak üzere birçok kesimin işçi düşmanı saldırıları boşa çıkartılmış ve yaşanan mücadeleler 
defalarca zaferle taçlandırılmıştır.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, THY Teknik A.Ş.’de işverenin ve yandaşlarının değil, çalışanların iste-
diği sendika yetkili olacaktır.
Birleşik Metal-İş Sendikası
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Bakanlığın usulsüz çoğunluk tespiti ve ardından verdiği korsan yetki belgesine karşı iki ayrı dava 
açıldı. Öncelikle yetki tespitine itiraz edildi ve İstanbul 24.İş Mahkemesi’nde dava açıldı. 

Yetki tespitine itirazın usulsüz tebligatla önüne geçemeye çalışan Bakanlığın yüne usulsüz bir 
şekilde yetki belgesi vermesine karşı da sendikamız İstanbul 5.İş Mahkemesi’nde yetki belgesinin 
iptali talebiyle dava açtı. 

30.09.2015 tarihinde görülen bu davada 5.İş Mahkemesi, talebimizin 24.İş Mahkemesinde açı-
lan davada değerlendirilebileceğini düşünerek davanın usulden reddine karar verdi. Konu 24.İş 
Mahkemesi’nde görüşülecek olmasına rağmen sendikamız 5.İş mahkemesinin hakiminin kararını 
doğru bulmadı ve temyiz etti.

İlerleyen günlerde dava sürecinin de uzatılması için çabalara tanık olduk. 24.İş Mahkemesi’nde gö-
rülecek yetki tespitine itiraz davasının İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’nde açılması gerektiği ileri 
sürüldü. Sendikamız bu konuyla da ilgili gerekli itirazları yaptı. Yılsonu geldiğinde THY Teknik’te 
yetki tespitine yönelik hukuki süreç bu şekilde devam etmekteydi.

Kanunsuz toplu iş sözleşmesi

Yargılama süreci devam etmesine rağmen, Bakanlığın verdiği korsan yetki belgesine dayanarak 
toplu iş sözleşmesi Çelik-İş ile THY Teknik yönetimi arasında 25 Ekim 2015 tarihinde imzalandı.  
İmzalanan bu toplu iş sözleşmesinin yok hükmünde olduğu bildirilerek ve sendikamızın işletme ge-
nelinde var olan üyelerinin herhangi bir hak kaybına uğramaması için şirket yönetimi ihtar edildi:

03.11.2015 tarihli sendikamızın THY Teknik AŞ’ye “Toplu iş sözleşmesinin yasaya aykırı bir şekilde 
imzalandığının hatırlatılması ve üyelerimizin hak kaybına uğratılmamasına ilişkin ihtarneme” konulu 
ihtarnamesi. (Kadıköy 14.Noterliği 19547 yevmiye numarası)

“… yetki tespiti süreci hukuken sonuçlanmamıştır. Buna rağmen, hukuken yetkisi kesinleşmemiş bir 
sendika ile toplu iş sözleşmesi imzalanması yasanın ruhuna aykırıdır ve yetki belgesi bulunmaksızın 
yapılmış toplu iş sözleşmesi yok hükmündedir. Tarafımızca açılan davalardan herhangi birisinin lehi-
mize sonuçlanması halinde 6356 sayılı kanunun 45.maddesi gereği imzaladığınız toplu iş sözleşmesi 
iptal edilecektir.

Ayrıca işverenliğinizin, üyelerimiz için hak kaybına yol açacak uygulamalar geliştirmemesi, yasaya 
aykırı şekilde imzalansa dahi iş sözleşmesi hükmü haline gelen lehe TİS hükümlerinin ayrımsız bir 
şekilde tüm çalışanlara uygulanması, üyelerimizin kazanılmış hakların saygı duyulması konusunda 
uyarıyor, aksi takdirde üyelerimiz yasal haklarını sonuna kadar arayacağımız noktasında tarafınızı ihtar 
ediyoruz.”
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“Senin emekçin olaydım
şen olası türküsü
dost kokusu, dost selamı Türkiye”

Enver Gökçe



EĞİTİM  SEKRETERLİĞİ
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Kendinizi eğitin, 
 çünkü aklınıza ihtiyacımız olacak
Örgütlenin, 
 çünkü tüm gücünüze ihtiyacımız olacak
Harekete geçin, 
 çünkü coşkunuza ihtiyacımız olacak .

Antonio Gramsci

Dünyayı değiştirmek için  
kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir

Nelson Mandela
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EĞİTİM DAİRESİ FAALİYETLERİ

Eğitim Dairesi olarak geride bıraktığımız dört yıl içinde her zaman olduğu gibi bize sendikamızın 
ilkeleri yol gösterdi.

Çalışmalarımızı hep bu doğrultuda gerçekleştirdik.  Ve yine her zaman olduğu gibi Eğitim Dairesi 
sendikamızın üyelerimize en yakın ve en sıcak yüzü olarak faaliyetlerini sürdürerek, bu dört yıllık 
süre içerisinde eğitime katılan üye/kursiyer toplamı 13102 kişi gibi rekor denebilecek sayıyla da 
dönemi tamamladı. 

Eğitim Anlayışımızın Temelleri
Eğitim Dairesi olarak demokratik sı-
nıf ve kitle sendikacılığının ilkeleri 
doğrultusunda yaptığımız eğitimler-
de sınıf bilincini, sömürüyü, işçi sınıfı 
mücadelesini, sendikaların ortaya çı-
kışından itibaren kazanılan hakları ve 
uğrunda ödenen bedelleri, sendika-
mızın ilkelerini ve anlayışını anlatırken 
üyelerimiz nezdinde bir sınıf bilincinin 
oluşmasına gayret ettik.

Ancak bu bilincin oluşmasının yanısıra güncel sendikal mücadele hattında temsilci ve üyelerimizin 
gerekli donanıma sahip olması adına yasalar, iletişim, İSİG, performans değerlendirmesi, kıdem 
tazminatı hesaplaması ve bordro düzenlenmesi gibi çok farklı başlıklarda eğitim konularına da yer 
verdik.

Eğitimlerimizi temelde iki ana başlıkta topladık: 

• Programlı Eğitimler
• Fırsat Eğitimleri.

Bu eğitimleri üyelerimizin konumları-
na göre farklı kategorilerde yaparak 
zenginleştirdik; Yönetici eğitimleri, 
Temsilci Eğitimleri, Genç Üye Eğitim-
leri, Kadın Eğitimleri, Komite Eğitimle-
ri, Yeni Üye Eğitimleri, Grev Eğitimleri, 
Örgütlenme Eğitimleri ile bir yandan 
üyelerimizin bilinçlenmesini, sendikal 
alanın değişik konularında bilgi sa-
hibi olmasını sağlamaya çalışırken,  
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güncel ve farklı gelişmelere bağlı ola-
rak da tüm üyelerimizin gereksinim-
lerini karşılamaya çalıştık.

Bu konuların en açık ve anlaşılır bi-
çimde, uygun mekanlarda, gelişmiş 
teknolojik araç ve gereçlerle aktarıl-
ması için gerekli tüm imkanları sağ-
lamaya çalıştık.

Ancak konu, başlık ve kategori ne 
olursa olsun eğitim faaliyetlerimizi 
bazı engellemelere rağmen, sendi-
kayı bugünlere taşıyan anlayış, ilke, 
gelenek ve kültüre uygun olarak sür-
dürmeye büyük bir özen gösterdik.

Eğer bugün bu sendikanın adı Birle-
şik Metal-İş ise, bu sendikayı meyda-
na getiren Maden-İş ve Otomobil-İş 
sendikalarıdır diyorsak, bugün hala 
Kemal Türkler’i bu sendikanın onur-
sal başkanı olarak saygıyla anıyor-
sak, bu anlayışa, gelenek ve kültüre 
çok şey borçluyuz demektir.

Sendikamızı ve DİSK’i diğerlerinden 
farklı kılan anlayışı ve ilkeleri ile kül-
türüdür. Yaşatılması gereken ama as-
lında bizi yaşatan da budur.

Sendikamızın ilke ve anlayışları 
doğrultusunda gerçekleşen eğitim-
lerimizde üye/kursiyerlerimize ma-
ceracılığa düşmeden mücadeleci, 
teslimiyetçiliğe düşmeden gerçekçi 
bir yaklaşımın esas olduğunu aktar-
maya çalıştık.

Çünkü mücadeleci bir çizgi izlemeye 
çalışırken maceracılık tuzağına düşen 
bazı sendikaların  işçi kıyımına yol 
açarken diğer işçilerin de sendikasız 
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ve toplu sözleşmesiz kalmalarının yanısıra, kazanılacak muhtemel bir çok haktan da yoksun bırak-
tıklarını görüyoruz, biliyoruz. 

Diğer yandan gerçekçi olmak adına teslimiyetçilik tuzağına düşen sendika görünümlü satış büro-
ları ise aslında sadece kendilerini kurtarıyorlar ama onbinlerce işçiyi işverenin acımasız kollarına 
kolayca teslim ediyorlar.

İşte bu nedenle gerçekçilik ve mücadeleyi birarada, maceracılık ve teslimiyetçiliğe düşmeden ger-
çekleştirme başarısı gösteren ender sendikalardan biri olarak gurur duymakla ne kadar haklıysak, 
bu çizginin oluşmasında eğitim dairesinin yıllardır özenle hazırladığı 
program ve oluşturduğu dilin de önemli bir payı olduğunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz.

İşte kültür derken kastettiğimiz budur. 

Önemli olan bu sendikanın dününü inkar etmeden bugünü yaşat-
mak ve yarına sağlam ve başı dik olarak çıkmasını sağlamaktır.

Gerçekten MESS ve Türk Metal gibi örgütlerin yer aldığı metal işko-
lunda her türlü baskı ve güçlüğe rağmen ayakta kalmak, ondan da 
öte örgütlülüğünü artırarak sürdürmek, grup toplu iş sözleşmele-
rinde 30 yıllık saltanatı yıkmak hep bu anlayışın varlığıyla mümkün 
olmuştur.

Aradan geçen uzun yıllar boyunca değişen, 
baştan aşağı yenilenen, tamamen farklı bir 
kuşağa rağmen, anlayış, ilkeler ve kültür yıl-
lardır belli bir düzeyde devam ediyorsa, bun-
da eğitimlerin de katkısı inkar edilemez bir 
gerçektir.

Kapitalist dünyanın en belalı coğrafyasında 
ekonomik olarak son derece sorunlu, gelir 
dağılımının bozuk, yüksek oranda seyreden 
işsizliğin artık kronik hale geldiği, anti-de-
mokratik uygulamaların hüküm sürdüğü, 
emperyalizme eklemlenmiş bir ülkede işçi 
sınıfının hak ve özgürlükleri için, sömürüye, 
baskıya ve zulme karşı mücadele eden bir 
sendikayız.

Elbette bu nedenle eğitimlerimizi bütün bu 
gerçekleri gözönüne seren, sistemin yarattığı 
sorunları dile getiren bir yaklaşımla oluştur-
mamız son derece doğaldır.
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İçinde yaşadığımız sistem acımasız ama 
acımasız olduğu kadar da acıyı hissetmeyi 
engelleyecek uyuşturucu mekanizmaları da 
içeren bir özelliğe sahip.

Yani ezerken, sömürürken ve hatta öldürür-
ken kendini meşrulaştıracak mekanizmaları 
kurup kitlelere kabul ettirebiliyor.

Neo-liberalizmin icraatçıları adına bayraktar-
lığını yapan M. Thatcher’in meşhur “toplum 
yoktur, sadece kendi çıkarlarını maksimize 
edecek şekilde birbirleriyle, rekabet eden bi-
reyler vardır” sözleri ne yazık ki 35 yıldır ser-
mayenin elinde bayrak olmuş tüm dünyayı 
koşarak dolaşıyor.

Ancak burada daha da acı olan, yukarda alın-
tı yaptığımız sözler gerçek hayatta ete ke-
miğe büründüğünde insanlığa büyük acılar, 
kıyımlar, yoksulluklar yaşatmakta insanlığı ve 
dünyamızı bir cehenneme çevirmektedir.

Elbette M.Thatcer’a bu sözleri söyleme cesa-
reti veren ve daha da ötesi busözlerin fütur-
suzca yaşama geçmesini sağlayan politikala-
rın uygulanmasını sağlayan neden,  yaklaşık 
75 yıl kesintiye uğrayan kapitalist/emperya-
list yayılmanın, 1989 yılından sonra yeniden 
önünün açılmasıdır. 

1989 yılından sonra artık kapitalizm en ger-
çek hali olan neo-liberalizmi uygulamak adı-
na hiçbir engelle karşılaşmadan tüm dünyaya 
nüfus etmeye başladı.

Ama “Kötü teori kötü ilaç gibidir, öldürür”; 
neo-liberalizmin teorisi de uygulamaları da 
sömürüyor, öldürüyor, tüketiyor, yok ediyor.

Bugün yaşadıklarımız elbette bir tesadüf de-
ğil; ağır ekonomik şartlar altında ezilen kit-
leler bu saldırılar karşısında nefes almalarını 
sağlayacak demokratik ve kültürel kanalların 
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da bilinçli olarak tıkanmasısonucu aşırı dinci, 
aşırı milliyetçi ve etnik akımlara yönelerek, 
adeta bu akımlarla varolmaya, kendilerini 
ancak böyle var etmeye veya ifade etmeye 
çalışıyorlar.

Böylece kapitalist sistem bir taşla tüm kuş-
ları alaşağı etmeyi de önemli ölçüde başar-
mış oldu.Hem sömürüyü artırdı hem de sö-
mürüye son verecek asıl mücadeleyi gözden 
uzaklaştıracak, bulanıklaştıracak toplumsal 
ve kültürel ortamı da sağlamış oldu. 

Kapitalizmin etkilerinin ekonomiyle sınırlı kalmayıp siyaseti v 
etoplumun doğasını da yeniden tanımladığı ve eleştirel beyinler 
yaratma düşüncesini yok ettiği bir ortamda, eğitimin bireyin 
kendini gerçekleştirdiği bir süreç olarak işlemesi ve özgürleşti-
rici potansiyelinin açığa çıkarılması için sınıfsal bir anlayışla ele 
alınması esastır.

Gerçekten de, başımızı tüketim hummasından, televizyonlarda 
boy gösteren gevezelerden, liberal, fanatik ve aşırı dinci, ırkçı 
fantezilerden kaldırıp da etrafımıza baktığımızda, uygarlık adına 
gördüklerimiz hiç de hoş şeyler değil.

Bu nedenle eğitimlerimizi, bireyin kendini gerçekleştirmesini, 
yani kendisine ve çevresine yabancılaşmadan, düzenin farklı 
tuzaklarına düşmeden, özünü ortaya koyacak içerik ve biçimde 
yaptık. Dolayısıyla içinde bulunduğu duruma karşı eleştirel bir 
bakış açısı geliştirerek, toplumu dönüştürme ve demokratikleş-
tirme yönünde mücadeleye teşvik eden bir anlayışla ele almaya 
gayret ettik.

Eğitimin toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesinde oynadığı 
rolden öte toplumu değiştirmenin/dönüştürmenin, özgürleşme-
nin bir aracı da olabileceği, yani özgürlükçü/özgürleştirici bir rol 
üstlenmesi bizim için önemliydi.

Bu hedef doğrultusunda üye/kursiyerlerin, toplumun siyasal, 
toplumsal, hukuksal ve ekonomik temellerinianlamalarına ola-
nak tanıyan bir yaklaşımı esas aldık.

Önemli olan eğitim ve emek gücünün üretimi ve yeniden üretimi arasındaki ilişkiye de dikkat 
çekerek, bu gerçekliği, pratik ile teoriyi buluştuğu yerde kolektif toplumsal eylemle dönüştürmek, 
demokratikleştirmektir.
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Böyle bir yaklaşım, salt bilgiyi aktarmayı de-
ğil, bilginin ortaya çıktığı yeri vegenel olarak 
toplumsal ilişkiler arasındaki bağlantıyı ele 
alıp sorgulamayı ve aynı zamanda onu dö-
nüştürmeyi amaçlar.

Bu özgürleştirici eğitimin iki boyutu vardır. 
Birincisi üye/kursiyerlerin içinde yaşadıkları 
dünyanın verili olduğu düşüncesine karşı çık-
masını ve baskıcı, inanç ve pratikleri sorgu-
lamasını sağlayan eleştirel bilincin gelişmesi, 
diğeri ise uygun beceri ve yeteneklerin geliş-
mesi yoluyla yaratıcı ve özgürleştirici toplum-
sal eylemin teşvik edilmesidir.

Eğitim tartışmaya, mücadeleye ve sorgula-
ma kültürüne daima açık olmalıdır. Böylelikle 
eğitim,üye/kursiyerlerin demokratik yaşam 
biçimi ve kültürüyle eğitim arasındaki ilişki-
yi anlamalarını sağlamakla kalmaz; aynı za-
manda öğrendiklerini farklı alanlarda hayata 
geçirmelerini ve demokratik katılıma dair dü-
şünmelerini sağlayarak onları politik bir alana 
yönlendirir.

Eğitim esasen somut bir demokratik toplum yaratma yolunda 
yönlendirici ve müdahaleci bir bakışa sahiptir. Dolayısıyla eği-
timlerimiz işçi sınıfından yana, sömürü ilişkilerinin yokluğu ve 
sosyal adalet üzerine temellenen bir toplumun inşası ile herkes 
için daha iyi bir yaşam mücadelesini hedeflemektedir.

Emekçiler için daha iyi bir yaşam mücadelesinihedeflediğimiz 
eğitimlerimiz, kendi politikasını ezilenlerin bakış açısı ve yaşam 
deneyimleriyle birleştirmeyi ve bu deneyimlerin dile getirilme-
sini veduyulmasını sağlamayı amaçlar.

Üyelerimizin bilinçli ve sorgulayan yurttaşlar olmalarını ve top-
lum içindeki değişimlerdedaha mücadelecigörevler almalarını 
sağlayacak biçimde eğitmek önemliydi. Onların kendi istek ve 
özlemleriyle, daha geniş anlamda toplumsal düzene dair kolek-
tif özlemler arasındaki bağı kurmalarını sağlamak, yani daima 
bir umut olduğunu hatırlatmak adına ortak bir dil oluşturmak da 
gerçekleşmesini istediğimiz bir durumdu.Çünkü umut herşeye 
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dönüşme ve dönüştürme yeteneğini 
kendi içinde taşır; kısacası umut de-
ğiştirir, umudumuzu hiç yitirmedik…

Eğitimlerimiz, öğretici konumundaki-
lerin (öğretmenlerin) ve öğrenenlerin 
aynı anda öğrendiği ve öğrettiği, bil-
giyi birlikte araştırdıkları diyalogcu bir 
süreç olarak ele alınmaktadır. Bu an-
lamıyla alışılagelen sunumlar kadar, 
atölye çalışmalarıyla zenginleştirilen 
ve genişletilen eğitimlerimiz katılımın 
da artmasıyla birlikte daha verimli bir 
hale gelmektedir.

Bireyin insani yeteneklerini geliştirip 
kendini gerçekleştirmesini sağlayan 
bir süreç olarak gören ve diyalogcu 
yaklaşımıyla üyelerin eğitsel ve top-
lumsal gerçekliği anlayıp bu gerçekliğe karşı eleştirel bir bilinç geliştirmelerini hedeflerimiz ara-
sındaydı. Amacımız onları kendi kendilerini, çalıştıkları işyerini, gündelik hayatı ve sonuçta tabii ki 
dünyayı dönüştürmek için eylemde bulunmaya da teşvik ederek özgürleştirici bir eğitim anlayışı 
sunmaktır.

Ancak bütün bunların salt belli bir süreyle sınırlı eğitimlerle gerçekleşmesinin çok kolay olmadığı-
nın da altını çizmek gerekir. Ciddi bir ideolojik abluka altında olan üyelerimiz için sendikal eğitimin 
asıl işlevi nasıl ki bir sınıfsal bilinç ve sendikal mücadeleye katılımını sağlamaksa, sendikal disiplini 
sağlayacak olan da sendikadır. İşçiler eğitimlerde anlatılan ilkeleri, anlayışı ve tutarlılığı sendika 
üst kademelerinde yer alan kişilerin (temsilciler, yöneticiler ve hatta sendika uzman-çalışanları) 
davranışlarında göremediğinde, üyelerden daha fazlasını beklemek bir hayal olur.

Elbette eğitimler bu sendikanın, sendikamızın üyelerinin, temsilcilerinin, kadrolarının taçlandığı 
faaliyetlerdir.
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Ama eğitimleri değerlendirirken unu-
tulmaması gereken en önemli şey 
eğitimin yaşam boyu devam eden bir 
süreç olduğudur. Yani bir üyemizin, 
temsilcimizin ve hatta yöneticimizin 
aldıkları süresi belli olan eğitim prog-
ramlarının yanı sıra sendikanın çeşitli 
aşamalardaki kurulları,TİS toplantıla-
rı, örgütlenme çalışmaları, mücade-
le ve eylemler içinde yetişeceklerini 
unutmamamız lazımdır. Aksi halde 
birkaç günlük veya süresi sınırlı eği-
timlerle bir insanın istediğimiz olgun-
luğa ve düzeye gelmesini beklemek büyük haksızlık olur. Bu nedenle özellikle üst kadrolarımıza 
burada önemli görev düşmektedir.

Eğitimlere katılan üye ve yeni temsilcilerimizin diğer kadro arkadaşlarımız tarafından daha da 
gelişmesi adına gereken katkılar verilmeli,  kelimenin olumlu anlamıyla takibi yapılmalıdır.  Yani 
bir insanımızın eğitilmesi, böylesine zorlu mücadelede katkı verecek hale gelmesi, bir örgütsel 
faaliyetin tamamını içeren bir süreçtir

Herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki bu sendikada hiç kimse kafasına göre iş yapamaz. Bizi sarı 
sendikalardan ayıran en önemli özelliklerimizden biri de budur. Tabanın söz ve karar sahibi olduğu 
bir sendikada, temsilcilerden, şube yöneticileri ile merkez yöneticilerine kadar herkes kollektif bir 
çalışma içinde olmalıdır.

Eğitim, sınıfsal içerikle ve sınıf içi iletişim temel alınarak, kursiyerleri dünyayı anlama, yorumlama 
ve tabii son olarak “değiştirme” eylemine katacak bir sürece yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerimizde moda akımlara ve geçici heveslere kapılmadan, kendi gerçeklerimizi gördük, işçi 
sınıf biliminin sarsılmaz pusulasını hiçbir zaman elimizden düşürmedik. Dolayısıyla kapitalizmin 
hangi sınıfsal temellere, hangi üretim ilişkilerine ve esasen sömürüye dayalı bir sistem olduğunu 
ancak bir sendika olduğumuzu ve kendimizi bir parti yerine koymadan  aktarmaya gayret ettik.

Hiçbir sendikayı taklit etmeden, kopyacı ve ezberci ve özenti olmayan, kendi gelenek ve ger-
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çekliğimize uygun bir eğitim model ve 
içeriğiyle yolumuzu çizdik.

Bu ne demektir; temel iki sınıf üze-
rine şekillenmiş kapitalist sömürü 
sisteminde etnik, dinsel, mezhepsel 
ve diğer ikincil ayrımları değil sınıfsal 
mücadeleyi esas aldık.

Özellikle işçi sınıf mücadelesini ve do-
ğal olarak da sömürüyü ikincil plana 
iten, AB kaynaklı ve kıta Avrupa’sın-
daki sendikal ve politik çevrelerde son 
derece yaygın olansınıf mücadelesin-
den sapmış eğilimlerin eğitimlerimizi 
sulandırma çabalarını da boşa çıkar-
dık. Sendikal anlayışımızın bir gereği 
olarak, gerek tarihsel gerekse güncel 
anlamda mücadeleyi öne çıkaran bir 
yaklaşımla, teslimiyetçi ve AB üzerin-
den çeşitli yollarla bize dayatılmaya 
ve sendikamıza sızdırılmaya çalışılan 
sosyal diyalogcu yaklaşımı reddeden 
bir eğitim içeriği oluşturmaya özen 
gösterdik. 

Çevreye duyarlı ama çevreci olmayan, 
cins ayrımcılığına karşı ve özellikle ka-
dınlara sahip çıkan ama cinsiyetçiliği 
reddeden, kısacası kapitalizmin temel 
çelişkisinin sınıf çelişkisi olduğunu 
unutmadan emekçileri ilgilendiren 
tüm sorunları içeren bir eğitim içeri-
ğiyle eğitim faaliyetlerimiz yürütmeye 
gayret ettik. 

Çünkü doğru olan toplumdaki sömü-
rüyü perdeleyen ve gizleyen her türlü 
yabancılaştırıcı unsurlara karşın öz-
gürleşmeyi hedef alan yaklaşımlar ve 
yöntemlerin izlenmesiydi, biz de öyle 
yaptık.
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Sendikamız eğitim faaliyetleriyle, Maden- iş 
sendikası döneminde de, Otomobil-iş sendi-
kası olarak da ve en son birleşmeyle beraber 
Birleşik Metal- İş adıyla faaliyet gösterdiği 
yıllar içinde eğitimleriyle gerek örgüt içinde 
gerekse sendikal camiada her zaman olum-
lu eleştiriler almış ve istisnai kısa birsüreyi 
saymazsak her daim öne çıkan bir sendika 
olmuştur.  
Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anla-
yışının aydınlattığı yolumuzda sınıfsal içerikli 
eğitimlerimiz kişilere bağlı olmadan, fakat 
katkı veren her bireyin de hakkınıinkar et-
meyip tam tersi hakkını vererek ve emeğine 
saygı duymak kaydıyla yoluna devam ede-
cektir.
Bu devamlılık ise ancak kolektif bir çalışma, 
ortak bir dil bunun için de merkezi ama de-
mokratik bir işleyişi gerektirir.
Yani burada kastettiğimiz söz ve eylem birli-
ğinin oluşmasıdır ki bu da kurum içi çok baş-
lılığın olmadığı bir durumda gerçekleşebilir. 
Bu nedenle Genel Merkez Eğitim Dairesi ön-
cülüğünde ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
tarafından da onay alarak (Merkezi işleyiş) 
yıllık eğitim programı ve takvimi şube yöne-
tim kurullarına sunulur. İkinci aşama olarak 
şubelerin de görüş ve önerileri alınıp ihtiyaç-
ları saptanarak (demokratik işleyiş) ve en 
son üçüncü aşamada son şekliverilirek yıllık 
eğitim programı olarak yeniden Şubelere 
gönderilir (demokratik merkeziyetçilik).



425

Bu işleyiş ile sendikamızın anlayış ve ilkeleri 
doğrultusunda ve önündeki hedeflere uygun 
merkezi bir program çıkarken, aynı zamanda 
şubeler aracılığıyla üye tabanımızın ve örgü-
tün ihtiyaçları da dikkate alınarak durağanlı-
ğa ve bürokrasi tuzağına düşmeden,  ancak 
merkezi bir işleyişi de ıskalamadangerçekleş-
tirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Eğitimlerimizde ne geçmiş ıskalanır ne de 
geleceğe ilişkin yeni heyecanlar ihmal edilir. 
Geçmişin kazanımları geleceğe ilişkin heye-
canları artırırken, geçmişte yaşanan kayıplar 
da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızın öğreticisi 
olurlar. 

Bunu sağlamak adına konuların gerektirdiği 
uzman/hoca her kimse sendika içi veya sen-
dika dışı mutlak surette sağlanmakta ve hiç-
bir konu, uzmanı dışında kişilere teslim edil-
meden layıkıyla aktarılmaya çalışılmaktadır.

Bu anlamıyla sendikamızın anlayışı ve ilke-
lerine bağlı olarak kolektif bir işleyiş eğitim 
çalışmalarımızla bir yaşam biçimine dönüştü-
rülmeye gayret edilmektedir.   

Elbette eğitimin kendisi kadar eğitim ortamı-
da istenen sonuca ulaşmak açısından büyük 
bir önem arz etmektedir. Programlı eğitim-
ler belli bir süreyi ve daha geniş bir içeriği 
kapsadığından bu eğitimlerin üye/kursiyerle-
rin eğitim araç/gereç, salonların uygunluğu 
gibi ihtiyaçlarının dışında, barınma, yeme ve 
dinlenme ihtiyaçlarının da asgari bir düzeyde 
karşılanmasını gerektirdiği açıktır. 

İşte bu nedenle bundan önceki dönemde bu 
amaç doğrultusunda eskiye oranla oldukça 
yenilenen ve eğitime uygun hale getirilen 
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesin-
den sonra, 2012 yılında sendikamıza kazan-
dırılan ve son derece modern bir anlayışla 
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hizmete açılan Sapanca Sardunya Tesisleri de ulaşım 
açısından sağladığı kolaylıklar da dikkate alındığında 
büyük bir kazanım olmuştur.

Bunun dışında genel yaklaşımımız doğrultusunda 
üyelerimizin olduğu her yer eğitim için yeterlidir 
diyerek şube salonlarımızda, işyerlerinde, yemek-
hanelerde, yaptığımız eğitimlerle tüm üyelerimize 
ulaşmaya çalıştık.

Eğitimlerimizde amacımız sendikasını seven ve sen-
dikasına bağlı, sendikayı ve işçi sınıfını daha ileriye 
taşıyan, taşımayı hedefleyen, demokrasiye ve de-
mokratik işleyişe saygılı, işçi sınıfının bilinciyle ha-
reket eden üyeler, temsilciler ve yöneticiler yetiştir-
mektir.

Ancak eğitim çalışmalarımızda özellikle ağırlıklı bir 
yer tutan ve sendikanın aslında ara kadroları içinde 
üyelerimizle en fazla bir arada bulunan temsilcileri-
mizeyönelik  eğitimlerimiz daha büyük bir yer tut-
maktadır.

Bu nedenle temsilci eğitimlerimizde, sendikamız 
temsilcilerinin örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrul-
tusunda; Temel ve güncel sendikal bilgilerle dona-
tılması, temsilcilerimizin sorumluluk alma, insiyatif 
kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilme-
si, sendikamıza sahiplenme ve üye kitlesini de bu 
doğrultuda yönlendirmesi, demokratik kültürün temel ilkelerinin derinleştirilmesi yönünde birlikte 
çaba harcanması, temsilcilerimizin, daha cesur, daha aktif, daha duyarlı, daha sorumlu ve daha 
yaratıcı birer işçi önderi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Ancak bütün bu hedeflerin gerçekleşmesi tüm kişisel niyetlerden bağımsız bir ortak çabayla müm-
kün olabilir. Aynı bizim eğitimlerimizin amaç bölümünde belirttiğimiz ve üyelerimize verdiğimiz 
belgelerde yazan, “sendikamızın kolektif emek ve çabası ile kadrolar üretilmesi ve kazanılması” 
cümlesinde olduğu gibi…

Eğitimin bir bilgi aktarımından öte bir süreç olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu nedenle özellikle 
programlı eğitimlere katılacak üyelerimizin uzun vadede kazanılmaya açık kişilerden belirlenme-
sinden başlayarak, eğitim semineri sonrası sürecin devam etmesi adına bu kişilerin takip edilmesi 
gerekmektedir.

Eğitimler sadece bu sürecin başladığı ve sınıf bilincinin aktarıldığı sınırlı zaman dilimleridir. An-
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cak sürecin devamı tamamen Şubelerimizin 
ve bağlı işyerlerindeki temsilcilerin kısacası 
sendikamızın tüm birimlerinin ortak görevi 
ve sorumluluğudur. 

Dolayısıyla eğitimlerde oluşan ilgi, etki, dö-
nüşüm ve heyecanın devam etmesi tüm bu 
işleyişin aksamadan yürütülmesine bağlıdır. 
Örgütümüz bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonraki dönemlerde de bu sorumluluk-
larını daha da geliştirerekemin adımlarla yo-
lunda ilerlemeye devam edecektir. 

Eğitimlerde Öne Çıkarılan Temel 
Noktalar

• Sendikamız ve sendikal hareket
• Temel sendikal bilgiler
• Temel sınıfsal bilgiler
• Demokratik işleyiş
• İşyeri komiteleri ve önemi

Eğitim Kategorileri

• Yönetici Eğitimleri
• Temsilci eğitimleri
• Genç İşçi Eğitimleri
• Kadın Eğitimleri
• İSİG Eğitimleri
• Uluslararası Eğitimler
• Yeni Üye Eğitimleri 
• Örgütlenme Eğitimleri
• Komite Eğitimleri
• Grev Eğitimleri

Eğitim Konuları ve Başlıkları

• Dünyada Sendikaların Doğuş ve Gelişimi
• Türkiye’de Sendikaların Doğuşu ve Ge-

lişimi
• Sendikal Anlayışlar
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• Sendika içi Demokrasi
• Sendika ve Siyaset
• Yasalar
• İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
• Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesaplaması
• Toplu İş Sözleşmeleri
• Örgütlenme ve İşyeri Komiteleri
• Performans Değerlendirmesi
• Kapitalizm ve İşleyişi
• İletişim ve Temel İhtiyaçlar
• Sendika Temsilcisinin Görev yetki ve So-

rumlulukları
• İnternet Kullanımı ve Medya

Eğitim Yöntemleri
• Sunumlar
• Atölye çalışmaları
• Şube eğitimleri
• İşyeri Eğitimleri

YAPILAN EĞİTİMLERİN DÖKÜMÜ

2012-2015 yılları arasında yapılan eğitimlere 
genel olarak baktığımızda ortaya çıkan tablo 
oldukça çarpıcıdır; Bu süre içinde toplam 522 
gün eğitim yapılmış ve 13.102 üye/kursiyer 
bu eğitimlere katılmıştır.

Bundan bir önceki dönemle karşılaştırdığımızda (6133 kişi) gerçekleşen bu sayının (13.102) geçen 
dönemin iki katını da aştığı ortaya çıkmaktadır.
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Eğitim Dairesi olarak her nekadar her dönem bir 
önceki döneme göre daha yüksek rakamları yaka-
lamış olsak da elbette bu kendimiz açısından dahi 
oldukça kırılması güç bir rekor sayıdır. 

Elbette rekor sayıdaki rakamın ortaya çıkmasında 
Eğitim Dairesinin gayretleri söz konusu olsa da ör-
gütlenmede yaşanan artışın ve sendikamıza yeni 
katılan işyerlerinin de üye sayımızın ve dolayısıyla 
potansiyel kursiyerleri artırmasının bu gelişmede 
önemli bir payı olduğunu belirtmek gerekir.

Diğer yandan eğitimlerde ortaya çıkan rakamla-
rı yıllar itibariyle irdelediğimizde dört yıllık süre 
zarfında sadece 2014 yılındaki toplam kursiyer 
sayısının diğer üç yıla göre biraz geride kaldığını 
görüyoruz. Ancak 1979 kişi gibi hiç de azımsan-
mayacak bu rakamın yine de daha önceki dönem-
lerde ortaya çıkan rakamların üzerinde olduğunun 
bilinmesi gerekir. 

Bilindiği gibi 2014 yılı özellikle ikinci altı aylık diliminde MESS grup toplu iş 
sözleşme görüşmelerinin son derece sıcak yaşandığı bir yıldı. Bu nedenle 
de örgütün daha çok TİS kurul ve toplantılarına odaklandığı bu dönemde 
gerek izinler gerekse yoğunlaşan eylem ve etkinlikler, eğitimlerin ikinci 
planda kalmasına yol açmıştır.

Ancak 2015 yılı başında özellikle grev komitelerine yönelik eğitimlerdeki 
katılımın artması sonucu söz konusu yıl bu sayı 3025’e çıkarak dönem 
ortalamasını yakalamıştır.

1980 sonrası yıllar için altın çağını yaşıyor diyebileceğimiz bu son 10 yıl-
lık dönem böylece gerek örgütlenme, gerekse MESS’e karşı elde edilen 
zaferler, tesisleşme ve son olarak da  eğitim faaliyetlerinde yine 1980 
sonrasının bir dönem içinde ulaşılan eğitimlere katılan en yüksek  üye/
kursiyer sayısı olan 13.102’e ulaşmasıyla taçlanmıştır.
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2012 Yılı Eğitimleri

 

         
            

2013 Yılı Eğitimleri:

  
   

            

2014Yılı Eğitimleri:

Eğitim Gün Sayıları Eğitime Katılanların Sayıları
Programlı eğitim gün sayısı: 72 Programlı eğitime katılanlar: 390
Fırsat Eğitim gün sayısı: 39 Fırsat Eğitimine katılanlar:  1.976
Toplam Eğitim Gün sayısı: 111 Toplam Katılan sayısı:        2.366

2015 Yılı Eğitimleri:

  
       

            

2011-2015 Dönemi Genel Değerlendirme Sonucu

  
       

            

Not: Bu sayılara Renault’daki üyelerimize yönelik yapılan ve halen devam eden yaklaşık 1.500 
civarında kişinin katılmış olacağı eğitimler dahil edilmemiştir. 
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Son üç dönemin karşılaştırmalı değerlendirme sonuçları
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BASIN YAYIN VE TANITIM DAİRESİ 

1. GİRİŞ

(…)
İnsanlarım, ah, benim insanlarım, 

antenler yalan söylüyorsa,
yalan söylüyorsa rotatifler,
kitaplar yalan söylüyorsa,

duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa,
beyaz perde de yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, 

(…)
elleriniz balçık gibi itaatli,
elleriniz karanlık gibi kör,

elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
elleriniz isyan etmesin diyedir.

Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada

bu bezirgan saltanatı,
bu zulüm bitmesin diyedir. 

Nazım HİKMET

Yaşadığımız yüzyıl için pek çok nitelemeler yapılmıştır. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, 
“enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” tanımlamalarıdır. 

“Medya” dediğimizde, haberlerden reklamlara, filmlerden müziğe, tartışma programlarından yarış-
malara ve sanata kadar uzanan çeşitli faaliyetler aklımıza gelir. Bütün bu faaliyetlerin bir toplumun 
kültürel ve düşünsel dünyasıyla ilgili faaliyetler olduğu düşünülürse, medya sektörünün önemi 
daha belirgin biçimde ortaya çıkar. 

Akademik tartışmalarda, medyanın bireyler, toplumsal gruplar ve bir bütün olarak toplum üze-
rinde yapabileceği etkiler konusunda, birbirinden çok farklı, hatta taban tabana zıt görüşler ileri 
sürülmektedir. 

Tartışmanın temeli şudur: Kitle medyasının mülkiyet yapısı, iktidar yapılarıyla yakınlığı vs. düşünül-
düğünde, objektif bir yayıncılık yapmasını beklemek gerçekçi midir? 

Medyanın işleyişini açıklamaya dönük olarak iki başat yaklaşımdan söz edebiliriz.

Bunlardan birincisi, liberal yaklaşımdır. Liberal yaklaşım, bu beklentinin gerçekçi olduğunu savu-
nur. Kitle medyası, her ne kadar mülkiyet bakımından büyük sermaye gruplarının elinde olsa da 
okuyucu/izleyici kitlesine karşı taşıdığı sorumluluk ve medya profesyonellerinin mesleki değerleri 
onu sapmalardan ve taraftar yayıncılıktan koruyacaktır.
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Diğer yaklaşım ise, medyanın radikal eleştirisidir. Radikal eleştirinin öncülüğünü, Edward S. Her-
man ve Noam Chomsky yapmışlardır. Dünyanın en çok alıntı yapılan insanı ünvanına sahip olan 
ABD’li Profesör Noam Chomsky; totaliter sistemlerde zor kullanılarak gerçekleştirilen şeyler, de-
mokraside propaganda ile başırıldığı tespitinde bulunmaktadır. 

“Medyanın kamu çıkarları ile yakından uzaktan ilgisi yoktur, ya devletçi ya da diğer özel 
şirketlerin çıkarlarına hizmet eder, tüketim kültürünün en önemli sorumlusudur, insani 
değerleri ve kamu vicdanını öldürmekte, tepkisiz, sinik, bencil, umursamaz bireyler 
ortaya çıkarmaktadır. Medyanın saldırı ve ayartma ekranı, olası en büyük halk kesimini 
tutsak almak ve ipnotize etmek üzere düzenlenmiştir.” Naom CHOMSKY
“Meşhur öyküdür. Brejnev döneminde bir Sovyet basın heyeti, ABD’de uzun ve geniş 
kapsamlı bir inceleme gezisine davet edilmiş. New York’tan Los Angeles’e kadar bütün 
büyük gazeteler, televizyon kanalları ve radyo istasyonlarında uzun uzun araştırmalar 
yapmışlar. Sürekli not almışlar. Her seferinde Sovyet heyeti mensuplarının ağızları bir 
karış açık, gözleri faltaşı gibi, kendi aralarında Rusça istifham ve soru işaretleri patlat-
mışlar. Neyse gezi bitmiş. Amerikalı yetkili, Sovyet heyetini havaalanında Moskova’ya 
uğurlamadan önce izlenimlerini sormuş. Sovyet heyet başkanı, ‘Çok ilginç… Çok 
başarılı bulduk sizin basın dünyanızı. Nasıl bu hale geldiniz pekiyi anlayamadık ama 
biz mesela Sovyetler Birliği’nde en küçük derginin başına bile bir komiser dikeriz, buna 
rağmen bizde kaçak, sızıntı filan olur yine de. Oysaki sizde komisersiz, sansürsüz bir 
şekilde koskoca ABD’de tekdüze, monoblok, aynı resmi çizgiyi en küçük dergiden en 
büyük televizyona kadar tüm basında başarılı bir şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. 
Doğrusu bravo… Memlekete gidince bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz!’ 
demiş”. Ragıp DURAN/Gazeteci, yazar

Bu durumda; kararlarımızı etkileyen, bize gerekli bilgileri/haberleri sağlamakla yükümlü olduğu 
söylenen medya, aslında tarafsız değilse ve bize gerçeği söylemiyorsa; her gün televizyon izlerken 
ya da gazete okurken bize belirli bir ideolojiyi ya da yaşam tarzını empoze eden sistemli bir pro-
pagandaya maruz kalıyorsak; filitrelenmiş ve yalnızca öğrenmemize izin verilenleri öğreniyorsak; 
demokrasideki özgür bireyden, bağımsız medya ve bağımsız seçimlerden ne kadar söz edilebilir?
“Medya” gündelik yaşam alışkanlıklarımızı farkında olmasak da köklü bir şekilde dönüştürüyor. 
Bizim neleri tartışmamız gerektiğini, neleri nasıl tartışmamız, olaylara ve sorunlara hangi açılardan 
bakmamız gerektiğine de karar veriyor. Filitrelenmiş, yeniden biçimlendirilmiş “oluşturulmuş” ha-
berlerle bizlere; “düzenin alternatifsizliği” fikri dayatılıyor. Magazin içerikli yoğun “eğlence” bom-
bardımanı ile toplum pasifize ediliyor. 
Dünyada ve ülkemizde “Medya” şirketleri, basın-yayınla sınırlı olmayan; sanayi, ticaret, enerji 
üretimi ve dağıtımı, bankacılık, finans, turizm ve inşaata kadar genişleyen alanlarda faaliyet yü-
rütmektedirler. Az sayıdaki tekelci “medya grupları” çok sayıda gazeteye, radyo ve televizyon 
kanalına sahiptirler. 
Medyadaki otosansürün en önemli nedenlerinden birisi de medya patronlarının başka alanlardaki 
yatırımları nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel yayıncılıktan vazgeçer tutumları nedeniyle 
oluşmaktadır. Hükümeti destekleyenler ihalelerle ödüllendirilirken, muhalif olanlar cezalandırıla-
bilmektedir.
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Günümüzde medyanın sermaye yapısı açısından tekelleşme, basın çalışanları açısından sendika-
sız-güvencesiz ve esnek çalışma… Ve biz izleyiciler/dinleyiciler açısından da içeriği boşaltılmış, ma-
gazinleşmiş haber bültenlerine… Diziler ve reklamlarda egemen olan; bireyciliği, tüketimi teşvik 
eden ve kendi sorunlarımıza yabancılaştıran içerikler ön plana çıktı. 

Bugün büyük basın gruplarının hiçbirinde, ne gazetelerde, ne televizyon kanallarında ne de radyo 
istasyonlarında sendikal örgütlülük yok ve sigortasız işçi çalıştırılması son derece yaygındır. Köşe 
yazarları ve haber spikerlerinin uçuk maaşlarının yanı sıra basın emekçilerinin çoğunluğu asgari 
ücret düzeyinde ve kayıt dışı olarak çalıştırılıyor. 

Büyük sermaye grupları ellerindeki medya gücünü siyasi ve ekonomik çıkarları için kullanırken, 
çalışanlarına da kendi politikaları doğrultusunda haber yapma ya da işsiz kalmayı dayatıyorlar. 
Anaakım medyada gerçek anlamda gazetecilik yapılamayacağını, çünkü medyanın işadamlarına 
ait olduğunu söyleyen NTV’nin eski sanat editörü, medya çalışanlarının durumlarını şöyle anlatı-
yor: “Kendimizi kirlenmiş hissettik, çünkü işe girdiğimizden beri bize yapılmaması gereken şeyler 
öğretiliyor. Hangi haberleri nasıl yapman gerektiği sana öğretiliyor. Bu bile yeterince korkunç bir 
şey.” Bugüne kadar onlarca medya çalışanı benzer itiraflarda bulunarak, medya çalışanlarının pat-
ronların istekleri dışına çıkamadıklarını açıkladı. 

En son Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülüp, yerine kışla yapılması planlanan projeye karşı 
başlatılan eylemler ve sonrasında on binlerce insanın sokağa çıkmasına medya ‘sessiz’ kaldı. Oto-
sansürün yanı sıra üretilen yalan haberlerle olay manipüle edilmeye çalışıldı. Olayların en yoğun 
yaşandığı gece CNN’nin uluslararası kanalı protesto gösterilerini canlı yayınlarken CNN Türk’de 
penguenlerle ilgili belgesel yayınlandı.  3 Haziran’da Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan “Keli-
me Oyunu” yarışmasında tüm sorular Gezi Parkı eylemlerinde kullanılan gaz bombası ve medyanın 
sansürüne uğrayan sözcüklerden oluştu ve program yayından kaldırıldı. Halk oto sansüre tepki 
gösterdi ve Habertürk ve NTV binaları önünde büyük gösteriler düzenlendi. 

Her biri büyük holdinglerin, sermaye güçlerinin elinde olan anaakım medyada biz işçi ve emekçi-
lerin çalışma ve yaşam koşulları ve hak mücalelerinin yer alması mümkün mü?

Emekten yana birkaç gazete ve televizyon kanalı dışında holdingleşen ulusal medyada, katliam 
boyutundaki iş kazaları dışında uzun süredir işçiler diye birilerinin var olduğunu, sömürüldüklerini, 
örgütlenebileceklerini ve örgütlenip harekete geçtiklerinde ise çok şeyi değiştirebileceklerini unu-
tulmuş durumda.

Sendikamız tüm koşullarda başta kendi üyelerimiz ve emekçiler olmak üzere tüm topluma “doğru 
bilgi” aktarımı için, emeğin bakış açısından görüş, düşünce ve taleplerini duyurabilmek için, ulusal 
ve yerel medyayı etkin kullanmaya çalışmaktadır.

Yazılı ve görsel medyada, yapılan direniş, eylem ve etkinliklerle en fazla yer alan sendikanın yine 
Birleşik Metal-İş olduğunu söyleyebiliriz.

Sendikamız gerek 2010-2012 döneminde gerekse 2014-2017 dönemi MESS Grup Toplu İş sözleş-
me sürecinde yapılan eylem ve etkinlerimiz ve en son grevlerimiz, yerel ve ulusal basında geniş 
bir şekilde yeralmıştır. 
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Ve ayrıca Sendikamız, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimizle, sendikal konularla sınırlı kalma-
dan, üyelerimizi ilgilendiren her konuda, medyanın tek yanlı bombardımanına alternatif olmayı 
hedeflemiştir.
Sendikamız, gazete, kitap, broşür, el ilanı, bildiri, haber bültenleri, afiş gibi geleneksel yöntemlerin 
yanı sıra, teknolojinin olanaklarını da kullanarak facebook, twitter ve mail grupları vb. daha geniş 
kitlelere ulaşmak için kaynaklarını seferber etmiştir.
Bu dönemde; şubelerimizden, işyerlerimizden genel merkeze, gerek yayınlarımızda gerekse web 
sitemizde yayınlanmak üzere haber ve fotoğraf akışı geçmişe göre daha düzenli takip edildi. 
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2. YAYINLAR

Birleşik Metal-İş Gazetesi:

Uzun yıllardır periyodik yayınımız olan gazetemiz, 3 ayda bir düzenli olarak yayınlanarak geçmiş 
yıllardakinden daha fazla sayfa sayısı ile, sendikamızla üyelerimiz arasında örgütsel haber akışını 
sağladı. 

Bu dönemde gazetemizde yeni örgütlenmeler ve toplu sözleşme süreçlerimizle ilgili gelişmeler 
ağırlık kazandı. Sendikamızın örgütlenme sürecindeki yükseliş, yeni fabrikalardaki mücadeleler, 
eylem ve etkinlikler daha fazla sayıda fotoğrafla yer aldı gazetemizde.

Yine eğitimler, işyerlerinde devam eden hukuksal süreçler, fabrika ziyaretleri, şube haberleri, ola-
bildiğince çok sayıda fotoğraflı olarak yayınlandı. Üyelerimizin gazetemizde kendilerini daha fazla 
bulması hedeflendi...

Bu dönemde, Konfederasyonumuz DİSK’in etkinliklerine, diğer sendikaların örgütlenme faaliyetle-
rine, farklı işkollarındaki fabrikalarda yaşanan direniş ve eylemlere daha çok yer vermeye çalıştık.

Ocak 2012’de yayınlanan 205. sayıdan, 2015 Ekiminde yayınladığımız 221. sayıya kadar toplam 17 
sayı gazete hazırlanarak, üyelerimize ulaştırıldı.

Üyelerimizin yanı sıra sendika, demokratik kitle örgütleri, dernekler, meslek odaları akademisyen-
ler ve medya organlarına da dağıtımı yapılan gazetemizin toplam tirajı bu dönemde yaklaşık 250 
bin oldu..
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Çocuk gazetemiz: 
Atlıkarınca’dan Kırmızı Metal Karınca’ya... 

Atlıkarınca adıyla çocuklarımıza ayırdığımız 4 sayfamız, 
rengarenk çizgilerle, üye çocuklarının fotoğraflarının 
karikatürleştirilerek verildiği; “Gülen fotoğraflar”la, 
bulmaca ve mizahın yanı sıra çocuklarımız için mini 
bilgilerle, 10 sayı boyunca gazetemizle birlikte yayın-
landı.

Gazetemizle birlikte üyelerimizin çocuklarına ulaş-
mayı hedeflediğimiz çocuk gazetemizde, bu yıl 
köklü bir değişikliğe gittik. İçerik zenginleştirilerek, 
“Homur Mizah” ekibinin ellerinde yeniden biçimle-
nen  dergimiz Kırmızı Metal Karınca, Ağustos ayın-
da çocuklarımıza merhaba dedi..
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Homur

Daha önce zaman zaman özel günler için çıkardığı-
mız Homur mizah dergisi, bu dönem “Homurcuk” 
oldu ve gazetemizin düzenli eki haline geldi. 

Homur mizah grubu tarafından özveriyle hazırlanan 
4 sayfalık  dergi, ülkenin her yöresinden karikatü-
ristlerin çizgilerini içeriyor. Kapakta her zaman gün-
celi yakalamayı başaran Homurcuk, üyelerimizin de 
büyük beğenisini kazandı.
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“Çalışma ve Toplum” Dergisi

“Çalışma ve Toplum” dergisi hiç bir sayısını aksatmadan, çıkışta belirlemiş olduğu ilkelerden ödün 
vermeden yoluna devam ediyor.

Dergimiz yayın yaşamına başladığı 2004 yılı Mayıs ayından bu güne 47 sayı çıktı. Bu  47 sayıda 
3500 adet Yargıtay kararı,  235 adet Federal mahkeme kararının çevirisini yayımladı. Dergi, orta-
lama yedi olan makale sayısını her sayı için dokuz makaleye çıkarttı.

Dergimiz son bir yıl içerisinde sadece yayın yapmadı aynı zamanda akademi, siyasetçi sendika, 
işçi birlikteliğini sağlayan sempozyumlar yaparak “Çalışma ve Toplum Tartışmaları”  başlığı altında 
gelenekselleştirmeyi hedeflediği toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılar kitap haline getirilerek 
yayımlandı.

Yapılan Değerlendirme Toplantıları 

• Değerlendirme Toplantıları-1 
Sendikalar Yasasi ve Örgütlenme Özgürlüğü 
26 Ocak 2013 Armada Otel-İstanbul 

• Değerlendirme Toplantıları-2 
Alt İşveren Uygulamalari ve Güvencesiz Çalişma 
21 Eylül 2013 Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri 

• Değerlendirme Toplantıları-3 
Çalişma Yaşaminda İş Kazalari, İşçi Sağliği ve İş Güvenliği 
29 Mayıs 201 Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri 

• Değerlendirme Toplantıları-4 
İşçi Sağliği ve İş Güvenliği, Ergonomi 
16 Mayıs 2015 Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri 
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Çalışma ve Toplum artık bir alan dergisi olmuştur. Dergi Master dergiler sınıfındadır. Dergide maka-
le yayımlamak başlı başına eğitici bir sürece dönüşmüştür. Her makale üç hakeme gönderilmekte, 
makaleler hakemlerin eleştirileri doğrultusunda düzeltilmekte, bu süreç yazarlara ciddi katkılar 
sunmaktadır.

Dergide hakem denetiminden geçmeyen makaleler için gönderilen hakem değerlendirmeleri, 
araştırmacıların eksikliklerini görmelerini, bu eksiklikleri gidererek bilimsel yanı ve anlatımı güçlü 
yeni makaleler hazırlamalarını sağlamıştır. 

Çalışma ve Toplum Dergisi, yazarları, yayım kurulu ve hakemleri hiçbir ücret almadan tümüyle 
gönüllülük esasına dayalı bir çalışma yürütmeye çalışmaktadırlar.

Çalışma ve Toplum Dergisi 5. sayısından başlayarak “Sociolgical Abstracts”a Asos İndeks’e kabul 
edilmiştir. Tübitak Ulakbim tarafından taranmaktadır. Ulakbim indeksinde de yer almıştır.  

www.calısmatoplum.org

Dergi ücretsiz olarak bu alandaki akademisyenlere, sendikalara, yargıçlara dağıtılmaktadır. Ayrıca 
çalışma ve Toplum Dergisi’nin internet sayılarını “www.calismatoplum.org” adresinden izlemek 
olanaklıdır.

Derginin internet sayısı yine gönüllü akademisyenlerin katkıları ile basılı sayı çıkmadan okuyucuya 
ulaşmaktadır.

Webalizer Verileri

  

       

Siteye erişim düzeyi ve veri indirme miktarı yıllar içerisinde artmaktadır. 2006 yılında aylık 1 Gb. 
boyutuna yaklaşan indirme miktarı,  2011 yılında aylık 10 GB ulaşmıştır. 2015 yılında ise aylara 
göre 25 ile 40 GB arasında değişmektedir.

Sitenin yıllık ziyaretçi sayısı ile hit sayısı sürekli olarak artmakta, dergiye ulaşan kesimler yaygın-
laşmaktadır. Kasım 2010-Ekim 2011 dönemini kapsayan son 12 ayda siteye 67 bin 749 kişi ziyaret 
etmiş ve sitenin hit sayısı 2 milyon 341 bin 160 olmuştur. Buna karşılık, Aralık 2014 ile Kasım 2015 
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arasını kapsayan 12 ayda ziyaretçi sayısı 104 bin 404 kişiye çıkarken, sitenin hit sayısı 3 milyon 
355 bin 507 olmuştur. 

Aylık verilere bakıldığında Ekim 2011’ün ilk 24 gününde sitedeki ziyaretçi sayısı 5 bin 224 olarak 
gerçekleşirken hit sayısı 200 bini aşmıştır. Ekim 2015 ayında ise, 11 bin 271 kişi siteye ziyaret 
etmiş, hit sayısı 336 bin 755 olmuştur

Google Analytics verileri:

2011 Kasım ile 2015 Kasım arasında siteye 122 farklı ülkeden giriş yapılmıştır. En çok ziyaretin 
gerçekleştiği on ülke sırasıyla Türkiye, Almanya, ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan, 
Azerbaycan, İtalya, Rusya olmuştur.  Dergi yayın dilinin Türkçe olduğu göz önüne getirildiğinde 
bu dağılım önemlidir. “Çalışma ve Toplum” dergisine dünyanın her köşesindeki Türkçe bilen ilgili 
araştırmacılar erişebilmektedir

Türkiye’den En Çok Ziyaretin Gerçekleştiği 30 Çıkış Noktası 

  

Kaynak: Sitenin Google Analytics verileri

Dergimiz bilimsel bağımsızlığını koruyarak bilim çevreleri 
sendika işbirliğinin somut bir göstergesi olarak yayın ya-
şamına devam edecektir.
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Kitap ve Broşürler

Sendikal yayınları her zaman önemli bulan Sendikamız, bu dönem yine pek çok konuda kitap ve 
broşür yayınladı. Öncelikle çalışma yaşamıyla ilgili yasalar kitaplaştırıldı. Üyelerimize yol göste-
recek klavuz kitaplar yayınlandı.. İSİG konularından çevre duyarlılığına kadar geniş yelpazede 
kitaplar yayınlandı. Daha önce sendikamız tarafından yayınlanan ve baskısı biten kitaplar güncel-
leştirilerek yeniden basıldı. 

1- İŞ KANUNU
2- SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU KANUN NO. 
6356
3- TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ YASA TASARISI VE SENDİKAL HAKLAR / 
DR. MURAT ÖZVERİ
4- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU / KANUN NO. 6331  
5- ANATÜZÜK 16-17-18 ARALIK 2011
6- 18. MERKEZ GENEL KURULU 18. MERKEZ GENEL KURULU 
KARARLARI

7- SENDİKAL HAKLAR VE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ YASASI / DR. MURAT ÖZVERİ
7- METAL SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK VE İŞGÜCÜ MALİYETİ
8- TEMSİLCİNİN EL KİTABI
9- ÖRGÜTLENME BROŞÜR
10- BOSCH ÖRGÜTLENMESİ
11- EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK VE BARIŞ DOLU BİR DÜNYA 
İÇİN TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM / PROF. DR. TANAY SIDKI 
UYAR
12- İŞÇİLER VE SENDİKA TEMSİLCİLERİ İÇİN KILAVUZ KİTAP,  İŞ 
GÜVENCESİ-PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
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13- NEDEN SENDİKA NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ
14- BİRLEŞİK METAL-İŞ

• TEMSİLCİ YÖNETMELİĞİ
• İŞYERİ KOMİTE YÖNETMELİĞİ
• KOMİSYON VE BÜRO YÖNETMELİKLERİ
• ÖRGÜTLENME KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ
• BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ
• GENÇ İŞÇİLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ
• SOSYAL ETKİNLİKLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ
• KADIN İŞÇİLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ
• ENGELLİ İŞÇİLER BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

15- SENDİKALAR VE TOPLU 
İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÖNETMELİKLER
16- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİ-
Ğİ KANUNU YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER
17- BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ 
SENDİKASI’NIN MESS TÜRKİYE METAL 
SANAYİCİLERİ SENDİKASI ÜYESİ İŞYER-
LERİ İÇİN 01.09.2014-31.08.2016 DÖNEMİ 
GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ
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18- İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ HAK VE ÖDEVLERİMİZ
19- DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI, KONUŞMALAR/TARTIŞMALAR 
YAYINA HAZIRLAYAN: DR. MURAT ÖZVERİ
20- RENAULT İŞÇİLERİNİN YOLUNDAN…  
METAL İŞÇİLERİ NEDEN BİRLEŞİK METAL-İŞ’TE BİRLEŞMELİDİR?
21- İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ CİNAYETLERİ 
DR. MURAT ÖZVERİ 
22- İŞYERİ TEMSİLCİLERİ VE İŞÇİLER MESLEK HASTALIKLARI REHBERİ 
DOÇ. DR. ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN

Toplu Sözleşme Kitapçıkları:

İşyeri toplu iş sözleşme kitapçıklarının mizanpajı yapıldı ve sendikamız matbaasında basıldı. 

Şube Genel Kurul Raporları

Kongreler öncesi, şubelerimizin Genel Kurul Raporları da Basın Yayın Dairemiz tarafından hazırlandı.
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Broşürler 

Sendikamızı tanıtan, örgütlen-
me çalışmalarında dağıtılmak 
üzere hazırlanan “Sendikalı ol” 
çağrımız, katlanır el broşürü 
olarak basıldı.

Bosh örgütlenme süre-
cinde yine katlanır el 
bröşürü hazırlanıp ba-
sıldı.

Broşürümüzün, de-
ğişen gündem ve 
ihtiyaçlara göre gün-
cellenerek tekrar ba-
sımları yapıldı.

Bu broşürlerimiz sosyal 
medyada da yaygın ola-
rak kullanıldı.
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Afişler

1 Mayıs, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, MESS TİS süreci, dayanışma geceleri gibi etkinlikler 
için,  çeşitli afişler tasarlayıp bastırdık. 
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Kemal Türkler Tesislerimizin Tanıtımı

Gönen’deki Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin ta-
nıtımı için broşür ve afişler hazırlanarak basıldı. Bu materyaller, 
diğer sendikalara ve demokratik kitle örgütlerine de gönderildi. 

İşçi Kadınlar için

Sendikamız gazetesinde kadınlar için ayırdığı-
mız sayfaların yanısıra, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü etkinlikleri için çeşitli afişler, 
duyuru ve bildiriler hazırlanarak basıldı.
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3. İNTERNET
Ülkemizde de internetin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, iletişim aracı olarak oldukça 
önemli bir konuma geçmesi, sendikamızın da sosyal medyayı daha yoğun kullanımını gerektirdi. 
Web sayfalarımızın yanısıra, Facebook, Twitter ve YouTube gibi daha geniş kesimlere ulaşabilece-
ğimiz sayfalar oluşturduk. 

www.birlesikmetal.org

1998 yılında ülkemizden internette yer 
alan ilk sendika olduk. O günden bu güne 
web sayfalarımız hızla gelişerek, sendikal 
alanda önemli bir kaynak haline geldi.

O zaman sadece sendikamızı tanıtmak 
ve uluslararası sendikal kurumlarla yazış-
malar amacıyla yararlandığımız internet, 
bugün, çok daha büyük kesimlere ulaştı-
ğımız bir araç oldu.

Sendikamızın tanıtımının yanı sıra, hem 
kamuoyu hem de üyelerimiz için geniş 
bir bilgi havuzuna dönüştü.

Yayınlarımız, etkinlik haberlerimiz, fotoğ-
raf albümümüz ilgiyle 
izleniyor. 

Bu süreçte, web say-
falarımız, gündemde-
ki gelişmelere paralel 
olarak sürekli güncel-
lendi. Önemli günler-
de, özel sayfalar ha-
zırlandı. 
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Facebook sayfamız

Sosyal medyanın kullanımının hergün gide-
rek yaygınlaşması, üyelerimizin daha çok 
bilgisayar okur-yazarı haline gelmesi, hızlı ve 
çift yönlü iletişime imkan tanıması nedeniy-
le oluşturduğumuz facebok sayfamız, süreç 
içinde sendikamızın amaçları doğrultusunda 
büyük fayda sağlamıştır.

Facebook’un açıkladığı verilere göre, her 
ay yaklaşık 40 milyon kişi Türkiye’den 
Facebook’u ziyaret ediyor.
Kullanıcı sayısının 1 buçuk milyarı aştığı 
belirtilirken, kullanıcıların 1 milyarın 
biraz üzerindeki kısmının ise her gün 
Facebook’a giriş yaptığı ifade edildi.
İnsanlar Facebook, Messenger ve 
Instagram’da toplamda günde ortalama 
46 dakika zaman geçiriyorlar.
Facebook’ta günde 8 milyar video izlen-
diği de belirtilenler arasında. 45 milyonun 
üzerinde küçük ve orta ölçekli işletmenin 
de Facebook sayfası kullandığı ifade 
edildi.

2010 yılı Aralık ayından bu yana artan 
sayfa beğenisi bugün 11 bini üzerinde 
takipçiye ulaştı. Örneğin grev süreçlerinde 
veya Renault örgütlenmesi gibi zaman di-
limlerinde, sayfa beğeni sayısı hızlı artışlar 
gösterdi.

Sendikamız gündeminde olan konuların hızlı 
bir şekilde üyelerimize ulaşması, onlardan 
geri dönüş alınması, fotoğrafların yanısıra 
video paylaşımları da, etkileşimin verimlili-
ğini arttırdı.

Kemal Türkler Facebook sayfası

Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler adına aç-
tığımız Facebook sayfasını; 3583 kişi arkadaş ola-
rak ekleyerek, paylaşımları takip etti. 
Sayfalarda Kemal Türklerin yaşamı, fotoğrafları ve 
anma günlerine ait paylaşımlar yer alıyor.
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Sendikal Mücadele Tarihinden 
Facebook sayfası

Sendikamız arşivinden siyah beyaz fotoğraflarda 
ölümsüzleşmiş kareler, artık pek çoğu olmayan işyer-
leri, belki de aramızdan ayrılmış işçilere ait albümleri, 
ayrı bir Facebook sayfası oluşturarak, bir araya top-
ladık.
2 bine yakın Facebook kullanıcısı tarafından takip edi-
liyor..

Eğitim tesislerimizin Facebook sayfaları

Gönen Kemal Türkler Tatil Sitemiz ve Sapanca Sar-
dunya Tesislerimiz için açtığımız facebook sayfaları 
da, tesislerimiz hakkında bilgiler içerdiği gibi, tesisler-
den yararlanan üyelerimizin paylaştıkları fotoğraflarla 
zenginleşti...
Gerek eğitimler sırasında kursiyerlerin, gerekse aile-
leri ile birlikte tatil yapan üyelerimizin çektikleri fotoğ-
rafları paylaştıkları sayfalarımız, üyelerimizin birbirle-
riyle iletişimine de katkı verdi.
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Twitter hesabımız

Öncelikle, en yüksek takipçi sayısına 
sahip sendika Twitter hesabı olarak, 
sendikamızın gönderilerinin ilgiyle takip 
edildiğini ve yüksek oranlarda payla-
şılarak retweet edildiğini belirtmeliyiz.  
Diğer sosyal medya platformlarından 
farklı olarak, anlık ve en güncel geliş-
melerin paylaşım ve takibinde kullanılan 
Twitter hesaplarını, örneğin Facebooktan 
biraz daha farklı bir kitlenin yoğun olarak 
kullandığını biliyoruz.
Mobil kullanımın artması, cep telefonu 
uygulamaları ile daha anlık haber alma, 
haberleşme, etkileşim kurma imkanı 
sağlaması, Twitter’ın bu kadar yaygınlaş-
masını sağladı.
Özellikle gezi olayları sürecinde yaygın 
medya kanallarının kör-sağır davranması, 
haber akışı anlamında da tweetleri öne 
çıkardı..
Sendikamız da, hem gündemdeki genel 
konuları, hem de yürüyüş, eylem, grev, 
basın açıklaması, toplantı gibi sendikamız 
etkinliklerini fotoğraf ve video görüntüleri 
ile, anlık bilgi paketleri olarak paylaştı...
Medya mensuplarından akademisyenlere, 
sendika dostlarından öğrenci gençliğe çok 
geniş bir takipçi kitlesi, özellikle grev süre-
cimizde takipçi olarak kalmayıp, yoğun destek paylaşımlarıyla mücadelemize destek oldular.
#metaldegrevvar ve #metalişçisigrevde etiketleri çok yüksek paylaşım rakamlarına ulaştı, TT’yi 
zorladılar uzun süre. #metaldegrevyasaklanamaz etiketi ile de Twitter’da TT olduk.. 
Bu süreçte, Ocak-Şubat 
2015 arasında tweetle-
rimizin görüntülenme 
sayısı toplam 3.2 milyon 
oldu. Bu sayı, günlük 54 
bin görüntülenme anla-
mına geliyor.
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YouTube kanalımız...

Gerek hazırladığımız video filmleri, gerekse eylem 
ve etkinliklerde yaptığımız çekimlerin bir kısmını, 
web sayfalarımızda paylaştık.
Daha sonra bunları, video paylaşımı için 
daha uygun olması nedeniyle, oluştur-
duğumuz YouTube kanalına aktardık.  
Özellikle eylem ve etkinlik dönemlerinde, grev 
sürecinde medyada çıkan haber videolarını, yö-
neticilerimizin tv kanallarında katıldıkları prog-
ramları da youtube sitesine yükleyerek, buradan  
Facebook ve Twitter takipçilerimize aktardık.
https://www.youtube.com/user/bmisendika

e-sendika

Web sayfalarımızda bir e-sendika kılavuzu yayınladık...

Web sayfası istatistikleri
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Karşılaştırmalı istatistikler *

Amaç: 2012-2015 Yılları arasında web sayfamızın ziyaretçi sayısının sendikanın eylem ve etkinlik-
lerine bağlı olup olmadığının incelenmesi.

Yöntem ve Araçlar: Web sayfasını ziyaret eden kişi sayısı ve ilgili istatistikler, sunucu analiziyle elde 
edilmiş, inceleme bu verilere dayanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Her yıl için en yüksek ziyaretçi sayısına sahip olan üç tarihe bağlı veriler bulunmuş, 
aşağıdaki grafikler elde edilmiştir. Bu tarihlerde sendikanın gündeminde olan olaylar ve internet 
sayfasındaki paylaşımlar incelendiğinde, aşağıdaki bağlantılar ortaya çıkmıştır.

2012

2012 yılının Mart ayı ortalama ziyaretçi sayısı 
3327. Hemen bir kaç gün öncesinde 2500 
civarında seyreden ziyaretçi sayısı 14 ve 15 
Mart’ta 7 binin üzerine çıkıyor..

Bu tarihlerin Bursa’da Bosh örgütlenmesi sü-
reci ile çakıştığı, bu gündemle ilgili foto ve 
bildirilerin sitede yer aldığı görülüyor.

Nisan ayında ortalama ziyaretçi sayısı 3872. 
15 Nisan’da 3570 olan ziyaretçi sayısı bir 
gün sonra, 16’sında 6140’a ulaşıyor. Ve bir 
kaç gün daha azalarak da olsa, ortalamanın 
oldukça üzerinde yer alıyor.

Bu tarih yine Bosh örgütlenmesiyle ilgili ge-
lişmelerle çakışıyor. Fabrika önünde basın 
açıklaması ve İstanbul’da BOSCH Genel Mer-
kezine yürüyüş tarihleri.

2012 yılını üçüncü pik noktası 12 Kasım’da 
gerçekleşiyor. Ayın ortalaması 2075 iken, o 
gün 3965 ziyaretçi kaydı var. 

Bursa’da Genel Başkanın katılımıyla  MESS 
TİS süreci ile ilgili basın açıklamasının ya-
pıldığı bu tarihte siteye yüklenen haber ve 
fotoğraflarla, ziyaretçi sayısı iki katına yakın 
artmış.  
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2013

2013’te, Gebze’de MESS yürüyüşlerinin yapıl-
dığı Mayıs ayında en yüksek ziyaretçi sayısı-
na ulaşılmış. Ay için ortalama ziyaretçi sayısı 
3159 iken, 18-19 Mayıs’ta 1900’ler civarında 
seyreden ziyaretçi sayısı, 21 Mayıs’ta Geb-
ze’deki yürüyüş sürecinin gündem olmasıyla, 
2 buçuk katına yakın artarak 6927 olmuş. 

Kasım ayında ise, ortalamayı en fazla katla-
yan ziyaretçi sayısına tanık oluyoruz. Ortala-
ma ziyaretçi sayısı 1173. Bu ortalama düze-
yinde devam eden ziyeretçi sayısı bir anda, 
18 Kasım’da 6356’ya yükseliyor.

Ziyaretçi sayısını bu kadar yükselten etkinlik, 
“Kıdem Tazminatıma Dokunma” yürüyüşleri..
Yürüyüşlerin ardından ziyaretçi sayıları yine 
ay ortalaması düzeylerine düşüyor.

2012 yılına ait ziyaretçi sayısı verilerinde 
üçüncü tepe noktası Haziran ayında gerçek-
leşmiş. Haziran ayının ortalaması 2064.

Gezi eylemlerinin gerçekleşmesiyle, orta-
lamanın üzerinde ziyaretçi sayısına tanık 
oluyoruz. Taksim’e yürüyüş’ün yapıldığı ve 
bu yürüyüş fotoğraflarının internet sitesine 
yüklendiği 5 Haziran’da ziyaretçi sayısı 6222 
olmuş.

2014

Veriler incelendiğinde, 2014 yılında en çok 
ziyaretçi sayısına 15-16 Aralık tarihlerinde 
ulaşıldığını görüyoruz. Bir kaç gün öncesine 
kadar 1300’ler civarında seyreden ziyaretçi 
sayısı 6018’e ve ertesi gün 6055’e ulaşıyor. 

Aralık ayında sendikanın gündeminde MESS 
süreci var. Ve ziyaretçi sayısının yükseldiği 
tarihler, İzmir’de metal işçilerinin buluşması 
ile çakışıyor.
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Yine MESS oturma eylemlerinin yapıldığı, 
fabrikalardan fotoğrafların siteye yüklendiği 
Kasım ayında yine ziyaretçi sayısında hızlı 
artışlar görünüyor. 

Ortalama ziyaretçi sayısı Kasım ayında 1586. 
1200’ler civarında dolaşan ziyaretçi sayısı 3 
gün içinde yükselerek, 26 Kasım’da 2794’e 
ulaşıyor.. 

Ağustos ayı da, incelediğimiz verilere göre, 
üçüncü tepe noktasını oluştuğu ay... Ortala-
ma 1295 iken, 13 Ağustos’ta 2621 ziyaretçi 
sayısına ulaşılıyor. 

Bu tarihte ziyaretçi sayısının artmasının ne-
deninin yine TİS süreciyle ilgili olduğunu 
görüyoruz. Gebze’de yapılan TİS toplantısı, 
izleyen günlerde de ziyaretçi sayısının orta-
lamanın üzerinde olmasının nedeni olarak 
ortaya çıkıyor.

2015

Ocak ayında, sadece 2015’in değil, 4 yıllık 
dönemin en yüksek ziyaretçi sayısına tanık 
oluyoruz. Ortalama ziyaretçi sayısı da TİS 
süreci nedeniyle diğer aylara göre yüksek 
seyrediyor, 3211. 28 Ocak’ta hızlı bir artış-
la 8242 kişiye yükselen ziyaretçi sayısı, 29 
Ocak’ta 8700’e ulaşıyor. 

Sendikanın gündemine baktığımızda, 29 
Ocak tarihinin MESS Grup sözleşmesi süre-
cinde greve çıkış tarihi olduğunu görüyoruz.

İlerleyen günlerde, sitenin ziyaretçi sayısı 
8140 ve 5625 kişi ile yine ortalamanın epey 
üzerinde devam ediyor. 

Mayıs ayında gerçekleşen yüksek sayıda zi-
yaretçi girişleri de, Renault işçileriyle daya-
nışma etkinliklerinin gerçekleştiği tarihlere 
denk geliyor.  Ortalama ziyaretçi sayısı 2241 
iken, 15 Mayıs’ta 3688’e ulaşıyor.
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Facebook ile karşılaştırma..

Yukarıda incelenen tarihlerde, web sayfası ziyaretçilerinin en yüksek düzeye ulaştığı günlerde 
sendikanın gündeminde önemli olayların olduğu, büyük sayıda üyeyi ilgilendiren bu gelişmelere 
yönelik merakın, ziyaretçi sayısına yansıdığını görüyoruz.

Bu tarihlerde sendikanın Facebook sayfasının ziyaretçi sayılarının da benzer artış eğilimini gösterip 
göstermediğine bakmak için bir karşılaştırma yapalım:

Grafiklerden de görüldüğü gibi, sendikanın web sayfalarına ziyaretçi sayılarının tepe yaptı-
ğı tarihler ile, sendikanın facebook sayfalarında ziyaretçi sayılarını arttığı tarihler, örtüşüyor.  
Yine tablolarda kullanılan istatistik verilerinden anlaşılıyor ki, 2013 ve 2014 yıllarında facebook’tan 
takip edenlerin sayısı daha fazla iken, 2015 yılında bu seçilen tarihlerde, gelişmeleri web sayfasın-
dan takip edenlerin sayısı, az farkla da olsa artmış.

(* Karşılaştırmalı istatistikler çalışması, sendikamızda staj yapan, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölü-
mü öğrencisi Deniz Gerçeker’in staj raporundan alınmıştır.)
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4. TANITIM FAALİYETLERİ
Sendikamızın üyelerimize ve kamuoyuna tanıtımına yönelik ve gündemdeki gelişmelerden üyele-
rimizi daha hızlı haberdar edebilmek için farklı iletişim kanalları kullanıldı.

MESS süreçlerinde bilgi vermek amacıyla medya mensuplarını bir araya toplayarak; örgütlendiği-
miz işyerlerinde karşılaştığımız sorunlar nedeniyle işyerleri önünde, kitlesel katılımlı basın toplan-
tıları düzenledik. 

Sadece sendikal konularda değil, üyelerimizi ilgilendiren ülke gündemindeki her konuyla ilgili ola-
rak, Sendikamızın görüş, tepki ve önerilerini içeren basın açıklamaları yaptık.

Basın açıklamalarımız faks ve e-posta ile basına ve çeşitli kurumlara gönderildi. İnternet sayfaları-
mıza yerleştirildi, facebook ve twitter gibi sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

2012 
04-01-2012 Asgari ücretli millete 701 Lira, vekiline 20 bin Lira 
16-01-2012 Asil Çelik sözleşmesi imzalandı 
19-01-2012 Daiyang’da kazanan sendikalı işçiler oldu 
20-01-2012 CHP Genel Başkanı K. Kılıçdaroğlu, direnişteki GEA işçilerini ziyaret edecek. 
29-02-2012 Kayseri CEHA işyerinde sendikaya saldırı 
13-03-2012 Ancak Firavunlar Bu Kadar Zalimdi 
14-03-2012 Bosch işçisinini tercihi Birleşik Metal-İş 
15-03-2012 Bursa’da İşçi Baharı Başladı 
16-03-2012 Bursa’da İşçi Baharı Başladı, Sürecek! 
23-03-2012 Ceha Büro Mobilyaları İşçileri Anayasal Haklarını Kullandılar! Örgütlendiler! 
27-03-2012 Sahte sendikanın son sahteciliği: Acz içinde çırpınışın size faydası olmayacak! 
13-04-2012 Bursa Bosch’da Çalışanlara Çağdışı Baskı 
16-04-2012 Basın açıklaması yapan Bosch işçilerine saldırı 
11-05-2012 Bursa’da basın toplantısına davet 
11-05-2012 Epta İstanbul işçileri grevde 
12-05-2012 Bursa’da toplanan Birleşik Metal-İş Başkanlar Kurulu öncesi A. Serdaroğlu’nun basın açıklaması
22-05-2012 Avrupa Serbest Bölge’de ilk grev, ilk sözleşme: Epta İşçileri Kazandı 
31-05-2012 Hava İşkolunda Grev Yasağı Herşeye Aykırı, Akp’ye Uygun! 
08-06-2012 CEHA’da basın toplantısına çağrı 
09-06-2012 CEHA’da yaşanan hak ihlallerinin esas sorumlusu Çalışma Bakanı ve siyasal iktidardır! 
13-06-2012 Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu Kayseri’de… 
14-06-2012 Masdaf’da Basın açıklamasına çağrı 
15-06-2012 Masdaf’da Zafer Direnen Emekçilerin Oldu 
30-06-2012 Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi 
04-07-2012 Metal İşçileri Mücadele Hazırlıkları Mersin’de devam ediyor… 
02-08-2012 FCMP İşyerinde İşten Atılan Üyelerimiz, “İşlerine, ekmeklerine ve geleceklerine” sahip çıkıyorlar
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10-08-2012 FCMP İşyerinde İşten Atılan Üyelerimiz, İşlerine Geri Döndüler 
17-08-2012 Fontana İşyerinde İşten Çıkartılan Sendikalı İşçiler Direniyor 
23-08-2012 Sapanca Yanıkköy Halkı Taş Ocağı Yağmasına Karşı Direniyor 
24-08-2012 Kayseri Metal İşçisi Artık Sahipsiz Değil! 
29-08-2012 Güven Elektrik İşçileri Alacakları İçin Cankurtaran Holding’i Önünde! 
03-09-2012 Ve bu son olsun. (Şırnak Beytüşşebap’da gerçekleşen saldırıya ilişkin) 
24-09-2012 Balatacılar Balatacılık işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı… 
27-09-2012 Cankurtaran Holding İşten çıkardığı 265 işçinin tazminatını gasp etmek istiyor! 
27-09-2012 Huzurumuz kalmadı 
04-10-2012 Cankurtaran Holding patronunun evi önünde İşçilerin kapı önü nöbeti… 
08-10-2012 Kayseri CEHA’da işveren ve işbirlikçisi sendikadan işçilere saldırı… 
11-10-2012 Uluslararası Sendikalardan Başbakan’a Sert Mektup 
31-10-2012 IG Metall Sendikası ile basına açık toplantıya çağrı 
05-11-2012 Birleşik Metal-İş Grup Gebze’de Toplu İş Sözleşme Teklifini Açıklıyor 
06-11-2012 Birleşik Metal-İş Grup Toplu İş Sözleşme Teklifini Açıklıyor. Gebze Konuşma metni. 
08-11-2012 Bakanlık, Bosch’ta Bir Skandala Neden Oldu 
12-11-2012 Birleşik Metal-İş Grup Toplu İş Sözleşme Teklifini Açıklıyor. Bursa Konuşma metni. 
13-11-2012 Daiyang-SK Networks İşçileri Grevde! 
15-11-2012 Grup Toplu İş Sözleşme Teklifi ile ilgili Bölgesel Basın Açıklamalarımız Kocaeli’de 
16-11-2012 Grup Toplu İş Sözleşme Teklifi ile ilgili Bölgesel Basın Açıklamalarımız Kocaeli’de 
22-11-2012 Grup Toplu İş Sözleşme Teklifimiz MESS’e verildi. 
22-11-2012 Çorlu’da Anayasal Haklarını Kullanan grevdeki işçilere saldırı 
26-12-2012 ODTÜ’de gelenek sürüyor. 
2013 
08-01-2013 Yine Taşeron, yine cinayet 
09-01-2013 Topkapı Cam işçilerine dayanışma ziyareti 
15-01-2013 Grevde olan DAİYANG-SK Metal İşçilerine polis müdahalesi… 
17-01-2013 DAİYANG-SK Metal İşçilerine yine yeniden polis saldırısı… 
21-01-2013 DAİYANG-SK Metal İşçileri açlık grevine başlıyorlar. 
05-02-2013 Taral Makina’da İşçiler Sendikalarına sahip çıkıyorlar! 
07-02-2013 Taral Makina işçileri fabrika önünde 
28-02-2013 Bosch İşçileri, işçinin iradesini yok sayanlara karşı TBMM’de... 
11-03-2013 MESS’le yürütülen grup toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 
11-03-2013 MAS-DAF’da İşçilerinin Haklılığı Yargıtay Kararı İle Kesinleşti 
12-03-2013 İzmir Senkromeç İşçileri de Sendikamız Saflarına Katıldılar! 
14-03-2013 Basın toplantısı: Grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık tutuldu. 
15-03-2013 Basın toplantısı: Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun konuşma metni. 
21-03-2013 Daiyang-SK işverenine çevre ve insan sağlığı konusunda da ÇSG Bakanlığı’ndan uyarı
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25-03-2013 12 Eylülcülerin Sendika Düşmanlığı AKP ile devam ediyor… 
12-04-2013 İzmir’de Metal İşçileri Yürüyorlar… 
12-04-2013 DAIYANG-SK Grevimiz, 151. gününde anlaşma ile sonuçlandı 
12-04-2013 Eylem Planı: Grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık tutuldu. 
17-04-2013 İşten çıkarma tekniklerine karşı 27 Nisan’da Maslak’tayız! 
17-04-2013 Metal işçileri, MESS Dayatmalarına karşı yürüyorlar… 
22-04-2013 Metal işçileri MESS Dayatmalarına karşı alanlarda! 
22-04-2013 Tekgıda-İş üyesi 10 bin Çay-Kur işçisine haklı mücadelelerinde sonsuz başarılar diliyoruz.
26-04-2013 Çemaş Döküm’de TİS İmzalandı 
10-05-2013 Grev öncesi son yürüyüşünü 11 Mayıs’ta yapan Hava-İş’in yanındayız 
22-05-2013 Hava-İş Sendikası üyesi grevdeki Türk Hava Yolları işçilerine dayanışma ziyareti 
22-05-2013 Çorlu’da kurulu DİSA OTOMOTİV’de mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor 
28-05-2013 Ortak mücadele çağrımızı yeniliyoruz. 
30-05-2013 Birleşik Metal-İş üyeleri iş bırakıyor. 
31-05-2013 İşbirlikçiler  hiç değişmemiş. 
05-06-2013 5 Haziran’da alanlardayız.l 
06-06-2013 Bursa N.B.R Makine işçileri sendikalı çalışma haklarına sahip çıkıyorlar... 
10-06-2013 Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi 
26-06-2013 Sarı sendika-patron işbirliği bu sefer Arobus-Argen’de devrede 
27-06-2013 Tekersan işçileri de Sendikamızda örgütlendiler! 
01-07-2013 FCMP işyerinde İşten atılan üyelerimiz, sendikalı çalışma haklarına sahip çıkıyorlar. 
11-07-2013 Demokrasiden Korkup Torbaya Sığınmak… 
12-07-2013 AROBUS-ARGEN işletmesindeki örgütlenme mücadelemiz hakkında... 
15-07-2013 Sevgili Hocamız Alpaslan Işıklı’yı Unutmayacağız 
16-07-2013 Gebze Inductotherm İndüksiyon İşçileri Anayasal haklarına sahip çıkıyor! 
25-07-2013 Çelik-İş Sendikası’na ve tüm grevci işçilere en içten duygularımızla başarılar diliyoruz. 
25-07-2013 Disa’da Anayasal suç işleniyor. 
30-07-2013 EKU’da işçi iradesine saygı istiyoruz. 
02-08-2013 Eku işçisinin sendika seçme iradesine saygı gösterilmelidir! 
16-08-2013 Çerkezköy’ü babalarının çiftliği, Trakya işçisini tapulu kölesi sananlar yanılacaktır… 
27-08-2013 EKU FREN’de Sendikayı İşveren Değil İşçiler Seçmelidir 
28-08-2013 Savaş Değil Barış, Diktatörlük Değil Demokrasi İstiyoruz! 
19-09-2013 Tüm engellemelere rağmen Dinex’te yetkili sendika: Birleşik Metal-İş 
20-09-2013 Mahle Konya’da anlaşma sağlandı 
25-09-2013 Düzce İNTEK İşçilerinin Sendikal Hak Mücadelesi Sürüyor… 
26-09-2013 Dinex Egzos işyerinin toplu iş sözleşme teklifi işverene verildi. 
28-09-2013 Çerkezköy Dinex’te işçilere beş yıldızlı tehdit! 
02-10-2013 Paketten aldatmaca çıktı. 
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08-10-2013    Leroy Merlin grevindeki emekçilerin haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız
21-10-2013 CROWN BEVCAN İşçileri İle dayanışmaya… Basın toplantısına DAVET… 
21-10-2013 Crown’un Kanada’da USW üyesi işçilerin haklarını gasp etmeye yönelik tavrını kınıyoruz.
22-11-2013 Kıdem tazminatı tüm çalışanların hakkıdır… Taleplerimiz dikkate alınmalıdır!.. 
05-12-2013 Asil Çelik İşçileri Haklarını Almakta Kararlı 
31-12-2013 Bu asgari ücrete ayakkabı kutusu değil kibrit kutusu bile çok… 
2014 
06-01-2014 Kıdem tazminatı ile ilgili taleplerimizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 
24-01-2014 Bosch işçisi, sarı sendikadan mutlaka kurtulacak. 
25-01-2014 Yatağan işçilerinin yanındayız. 
04-02-2014 Cavo Otomotiv’de anlaşma sağlandı. 
10-02-2014 Konya Hidrokon işyerinde örgütlendik… 
11-02-2014 Sakarya Atasan Metal Sanayi de sendikamız saflarına katıldı 
13-02-2014 Sarı Taşeron sendika, Sakarya’da işbaşında! 
25-02-2014 Luna Sayaç fabrikasında 100 işçi kapıda. 
05-03-2014 Birleşik Metal-İş, Elkim işçilerinin alacaklarını tahsil ettikçe ödemektedir… 
06-03-2014 Crown Bevcan işçisi Birleşik Metal-İş ile yoluna devam etmeye kararlıdır. 
24-04-2014 Kanadalı grevciler, Crown işçilerine destek için Türkiye’deler. 
01-09-2014 M&T Reklam işçileri mücadeleye devam 
02-09-2014 Beltaş işçisi yalnız değildir 
05-09-2014 2014-2016 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri başlıyor 
08-09-2014 Türkiye’yi Önce Ucuz Emek Cenneti Yaptılar, Şimdi de Ucuz Ölümler Ülkesi… 
18-09-2014 Eskişehir ICF işçileri mücadeleye devam ediyorlar 
21-10-2014 Grup toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgilendirme 
07-11-2014 Armsan silah sanayi işçileri sendikamız saflarında 
13-11-2014 Adalet BOSCH’a Çıktı! 
20-11-2014 Vergide adalet istiyoruz 
20-11-2014 Vergi Daireleri önünde taleplerimizi haykırıyoruz 
05-12-2014 Grup toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgilendirme 
10-12-2014 Toprak Demirdöküm işçileri Toprak Holding’in Beşiktaş’taki binası önünde 
11-12-2014 MESS önüne siyah çelenk bırakıyoruz. 
21-12-2014 Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun, Gebze mitinginde yaptığı konuşmanın metni 
2015
12-01-2015 Dayatmaya karşı GREV 
13-01-2015 Uğur Kaplama işçileri sendikamız saflarında 
14-01-2015 DİSK’te yapılan, grev kararının kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısı metni. 
22-01-2015 Greve Çıkarken 
22-01-2015 MESS’in gerçekdışı iddiaları ve gerçekler 
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22-01-2015 Kapsam Dışı Sınıf Kardeşlerimize bilgilendirme 
27-01-2015 Grev erteletmek için çırpınacağınıza, Metal işçisinin hakkını verin 
27-01-2015 29 Ocak greve çıkış programı 
30-01-2015 Grev hakkımızı gaspedenlerle aynı masaya oturmayacağız. 
31-01-2015 Başkanlar Kurulu sonuç Bildirgesi 
02-02-2015 Grev haktır, yasaklanamaz 
02-02-2015 Grev hakkımız için yürüyoruz. 
03-02-2015 Yürüyüşlerin ardından okunan basın açıklaması metni 
04-02-2015 Uluslararası emek hareketinin temsilcileri sendikamızda 
12-02-2015 Danıştay Başbakanlık’tan savunma istedi 
17-02-2015 Metal işçileri Ankara’da 
18-02-2015 Grev hakkını savunmak için Küresel Eylem Günü bildirisi 
18-02-2015 Genel Başkanımızın Ankara’da Meclis önünde yaptığı basın açıklaması metni 
26-02-2015 Savunma değil, itirafname... 
06-04-2015     Tuz da koktu: Grev yasaklamaya Danıştay desteği 
16-04-2015     Vatan Kablo işçileri suç duyurusunda bulunuyor... 
21-04-2015     Bursa Şubemizde düzenlenen Basın toplantısında yapılan açıklama metni: 
27-04-2015     Vatan Kablo işçileri işveren örgütü TUSKON önünde 
27-04-2015     Fransız Renault İşçi Temsilcileri BURSA’da! 
06-05-2015     Renault işçilerine yapılan saldırıyı lanetliyoruz 
07-05-2015     Renault işçilerinin kararlılığını kutluyoruz. 
14-05-2015     Utanmıyorlar... Yüzleri kızarmadan, yaptıkları yanlışlıkların altına bir imza daha atıyorlar!
17-05-2015     DONGHEE Otomotiv’de mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor 
02-06-2015     DONGHEE Otomotiv yönetimi işlediği suçları itiraf ediyor 
02-06-2015     Metal İşçilerinin Arayışlarının Karşılığı Demokratik Sınıf Ve Kitle Sendikacılığı Anlayışındadır.
04-06-2015     Sendikal hak ihlallerine karşı “DUR!” demek için HİDROKON işçileri Konya Sanayi Odası Önünde
11-06-2015     Sarı sendikacılığın son numarası promosyoncu sendikacılık 
13-06-2015     Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi 
02-06-2015     THY TEKNİK A.Ş.’de acil ihtiyaç “GERÇEK BİR SENDİKA”dır! 
03-07-2015     THY Teknik AŞ. çalışanları için Bilgilendirme Bülteni 
04-07-2015     THY Teknik AŞ. çalışanları için Bilgilendirme Bülteni 
06-07-2015     THY TEKNİK AŞ’de kirli işbirliğine derhal son verin 
21-08-2015     Bu halka reva görülen “YA BİZİ SEÇ YA DA ÖL!” olamaz 
07-09-2015     Artık Yeter...  Nereden gelirse gelsin, her kim yaparsa yapsın terörü lanetliyoruz! 
28-09-2015     Evrensel Gazetesi yönetimine 
30-09-2015 Teknik AŞ çalışanlarının sendikamıza yönelik tercihi de, hukuki süreç de devam ediyor! 
12-10-2015 Ölüm adın kalleş olsun... 
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Medya Takibi ve medya ilişkileri
Sendikamız yine en çok örgütlenme faaliyetleri yürüten sendikalardan birisi oldu. 

Yoğun geçen örgütlenme faaliyetlerinde; fabrika önü ve meydanlarda yaptığımız basın açıklaması, 
yürüyüş vb. eylem ve etkinliklerimizin duyurusu yapılarak basın emekçilerinin katılımı sağlandı. 

Sendikamız MESS Grup toplu iş sözleşmesi sürecinde taleplerimiz, eylem ve etkinliklerimizle ilgili 
gelişmeler kamuoyuna taşındı, eylemlere kamuoyunun desteği sağlanmaya çalışıldı.

Toplu iş sözleşmesi dönemi ve örgütlenme çalışmalarımız sırasında yazılı ve görsel medyaya sü-
rekli haber, yazı, fotoğraf servisi yapıldı, metal işçilerinin talepleri ilgili bilgiler verildi, gündemde 
tutulmaya çalışıldı.

Grup toplu iş sözleşmesi döneminde fabrikalarda yapılan eylem ve yürüyüşler yerel ve ulusal med-
yada ses getirdi, önemli gündem maddelerinden biri oldu. 

Sendikamızın eylem ve etkinlikleri, ulusal basın yayın organlarında ve internet sitelerinde geniş 
olarak yer aldı. Pek çok yerel ve ulusal televizyon kanallarında eylem ve etkinliklerimiz haber oldu. 

Basın Yayın Dairemiz görevlerinden biri de medya takibidir. Medya takibi hizmeti aldığımız kurum 
ve internet üzerinden sendikamızla ilgili haberler ve sendikamızı ilgilendiren konular gazete küpü-
rü ve video görüntüleri günü güne takip edildi ve arşivlendi. Şubelerimiz tarafından gerçekleştiri-
len eylem ve etkinliklerimizin yerel basında yeralan küpürleri genel merkezde toplandı.

Bu küpürler ve video görüntüleri, yine internet üzerinden, üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşıldı.

El İlanları ve haber bültenleri, kokartlar:
Örgütlenme süreçlerinde yaşanan gelişmeleri aktarmak için veya yeni örgütlendiğimiz işyerlerine, 
metal işçilerine örgütlenme çağrısı yapan haber bültenleri hazırlandı. MESS Toplu Sözleşme görüş-
melerinin olduğu dönemlerde de bilgilendirme bültenleri basıldı.

Ve  yine  değişik zamanlarda, gündemdeki konularla ilgili olarak çeşitli el ilanları, sticker ve ko-
kartlar hazırlandı. 

BASIN-YAYIN KOMİSYONLARI

Sendikamızın örgüt içi iletişimin daha sağlıklı ola-
bilmesi için, işyerlerinden genel merkeze daha 
kolay haber akışının sağlanması, üyelerimizin 
katkısının yaygınlaştırıp düzenli bir işleyişi ger-
çekleştirebilmek için Şube Basın Yayın Sekreterle-
rimizin ve İşyeri Basın-Yayın Komisyonlarının aktif 
şekilde çalışması planlanmıştır.
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Arşiv Çalışmaları
Gazetemiz dahil tüm yayınlarımız bilgisayar ortamında arşivlendi.

Önceki dönem başlatmış olduğumuz etkinlik fotoğrafları ve video görüntüleri, direk olarak dijital 
ortamda çekilmeye devam edildi.

Eski yöneticilerden ve diğer kanallardan geçmişe ait fotoğraflar toplanarak, bilgisayar ortamına 
aktarıldıı, yine bir kısım siyah-beyaz fotoğraflar sosyal medyada paylaşıma açıldı

Fotoğraf ve Video Çekimleri
Genel Temsilciler Kurulumuz, Sendikamızın Kuruluş Yıldönümü etkinleri, eğitimlerimiz, basın top-
lantılarımız, eylem ve etkinliklerimizin fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi, arşivlendi.

Diğer İşler
• Sendikamızın her türlü rutin basılı evrak işleri, eğitim sertifi-

kaları, yılbaşı, bayram tebrik kartları, takvimler, davetiyeler, 
genel merkez ve şubelerin kartvizitleri hazırlanıp bastırıldı.

• Sendikamızın Kemal Türkler anma, ölüm vb. anma, örgüt-
lenme sürecinde yerel gazetelere yönelik bilgilendirme vb. 
gazete ilanları hazırlandı.

• Şube ve işyeri temsilcilik odaları için, bayrak, flama, rozet vb. 
basımı...

• Sendikamızın üyelere yönelik olarak hazırladığı yılbaşı eşan-
tiyonları,...

• Eylem ve etkinliklerde giyilmek üzere, tişört ve önlüklerin 
basımı yaptırıldı.

• Genç işçi ve temsilci eğitimlerinde yer alınarak,  üyelerimize sendikamız yayınları, internet 
sayfaları hakkında bilgi verildi.. Medyanın bugünkü durumu, medya-demokrasi ilişkileri anla-
tıldı.

Tüm yayınlarımızda, sendikamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda, içerik ile biçim arasında bir 
bütünlük oluşturmaya çalıştık. 

Yayınlarımızın Sendikamıza maliyetini en aza indirmek için redaksiyon ve sayfa düzeni gibi tüm 
teknik çalışmalar, dairemiz tarafından gerçekleştirildi. 

Yayınlarımız, üyelerimizin yanı sıra, diğer konfederasyon ve sendikalara, siyasi partilere, basın 
kuruluşlarına, meslek odaları, yazarlar, akademisyenler ve demokratik kitle örgütlerine gönderildi; 
internet ortamına da aktarıldı.

Sendikamızın olanaklarını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanma titizliği ile çalıştık.
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YILLAR BOYU KAVGADAN HİÇ KAÇMAYAN
EMEKÇİYİ PATRONLARA SATMAYAN
HAKLARINI SONUNA DEK KOLLAYAN
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKAMIZDIR

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

HAK İÇİN HER TÜRLÜ SAVAŞA GİREN
ÜYESİYLE BİRLİKTE DİM DİK YÜRÜYEN
KAN AĞLAYAN GÖZLERİ ODUR GÜLDÜREN
BİRLEŞİK METAL İŞ ONURUMUZDUR
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METAL İŞÇİSİNİN BİR TEK UMUDU
EMEK İÇİN KULLANIR GREV YOLUNU
O OLMADAN BİTMEZ İŞÇİ SORUNU
BİRLEŞİK METAL İŞ YUMRUĞUMUZDUR 

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

DOĞRUYU BIRAKIP YANLIŞA SAPMAZ
HAKKIMIZI ONDAN BAŞKASI ALMAZ
METAL İŞÇİSİNİ YALNIZ BIRAKMAZ
BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR
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YILLAR BOYU KAVGADAN HİÇ KAÇMAYAN
EMEKÇİYİ PATRONLARA SATMAYAN
HAKLARINI SONUNA DEK KOLLAYAN
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKAMIZDIR

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

SINIFIN ÖNCÜSÜ ÜYE KİTLESİ
KIRMIZI ÖNLÜĞÜ EYLEM SİMGESİ
ŞANLI TARİHİNDEN GELİR SEVGİSİ
BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR
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    BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR"
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BİRLEŞİK METAL-İŞ MARŞI

Söz: Güven Dinç
Müzik: Emin İgüs
Düzenleme: Mutlu Ödemiş

“Metal İşçilerinin ve Sendikamızın dün ve 
bügününü anlatan, geleceğe ışık tutacak” 
bir marşı olmalı düşüncesiyle açtığımız 
yarışmanın ürünü, Sapanca tesislerimizin 
açılışında üyelerimizle ilk kez buluştu.. 
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Aşksız ve paramparçaydı yaşam
bir inancın yüceliğinde buldum seni 
bir kavganın güzelliğinde sevdim. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Aşk demişti yaşamın bütün ustaları 
aşk ile sevmek bir güzelliği 
ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. 
işte yüzünde badem çiçekleri 
saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. 
sen misin seni sevdiğim o kavga, 
sen o kavganın güzelliği misin yoksa... 

Bir inancın yüceliğinde buldum seni 
bir kavganın güzelliğinde sevdim. 
bin kez budadılar körpe dallarımızı 
bin kez kırdılar. 
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz 
bin kez korkuya boğdular zamanı 
bin kez ölümlediler 
yine doğumdayız işte,  yine sevinçteyiz. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! 

Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri 
suyun ayakları olmuştur ayaklarımız 
ellerimiz, taşın ve toprağın elleri. 
yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık 
törenlerle dikilirdik burçlarınıza. 
türküler söylerdik hep aynı telden 
aynı sesten, aynı yürekten 
dağlara biz verirdik morluğunu, 
henüz böyle yağmalanmamıştı 
gençliğimiz... 

Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne 
ne tan atışı doğumların sevincine 
ey bir elinde mezarcılar yaratan, 
bir elinde ebeler koşturan doğa 
bu seslenişimiz yalnızca sana 
yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek! 

Saraylar saltanatlar çöker 
kan susar birgün 
zulüm biter. 
menekşeler de açılır üstümüzde 
leylaklar da güler. 
bugünlerden geriye, 
bir yarına gidenler kalır 
bir de yarınlar için direnenler... 

Şiirler doğacak kıvamda yine 
duygular yeniden yağacak kıvamda. 
ve yürek, 
imgelerin en ulaşılmaz doruğunda. 
ey herşey bitti diyenler 
korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. 
ne kırlarda direnen çiçekler 
ne kentlerde devleşen öfkeler 
henüz elveda demediler. 
bitmedi daha sürüyor o kavga 
ve sürecek 
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!  
  

Adnan YÜCEL

Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
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Şuna yürekten inanıyoruz ki,
taşlar ne kadar dirense de

ırmak akıp gidecektir.

Ve bugün yarına,
dünle beslenerek

yol almaya devam edecektir...
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