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Kendi sağlığımızı, emekliliğimizi...Kendi geleceğimizi

Onlar; bizim sağlığımızı, emekliliğimizi...Bizim geleceğimizi

Emeklilik yaşını 65'e çıkarmak istiyorlar...

Emekliliğe hak kazanmak için 9.000 gün prim
ödememizi istiyorlar...

Emekli aylıklarımızı düşürmek istiyorlar...

Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye
yatmak gerekince “katılım payı” adı altında para
almak istiyorlar...

Bütün sağlık hizmetlerini paralı yapmak istiyorlar...

17. Genel Kurulumuz: Daha güçlü bir

Birleşik Metal-İş için İleri!
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Sendikamızın 17. Genel Kurulu’nu geride bıraktık.
Temsilci ve delege seçimlerinden başlayarak, şube genel
kurullarımıza kadar her aşamada özenle uygulanmasına
gayret ettiğimiz sendika içi demokrasi ilkemizi, adeta
bir emek şölenine dönüşen 17. Genel Kurulumuzla
taçlandırmış olduk. Gerçekten de, Birleşik Metal-İş’in
adına, ilkelerine ve geleneğine yaraşır bir biçimde
gerçekleştirdiğimiz bu genel kurulun başta sendikamız
olmak üzere işçi sınıfımıza ve sendikal harekete önemli
katkılar sunacağına inanıyoruz.

17. Genel Kurul sendikamız açısından, aynı zamanda
birçok ilke imza atılan bir genel kurul oldu. Çünkü
tarihinde ilk kez, Genel Merkez Yönetim Kurulu hiçbir
değişiklik olmadan ikinci dönem görev yapmak üzere
seçildi. Bu, sendikamız açısından alışık olmadığımız
bir durum. Başta genel kurul delgelerimiz olmak üzere,
 söz konusu tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen
herkese teşekkür etmek gerekir.

HEDEFİMİZ BÜYÜMEK VE
GELİŞMEKTİR

Alışıldık olmayan, ancak örgütsel açıdan son derece
olumlu bu tabloyu, en iyi şekilde değerlendirerek
sendikamızı bugün geldiği noktadan daha ilerilere
taşımak da, seçimlerden alnının akıyla çıkan tüm
yönetici, organ ve kadroların üzerine düşen büyük bir
görev olmalıdır. Genel kurulumuzda yaşadığımız birlik
ve beraberliğimizi, üyelerimizin ve işçi sınıfının çıkarları
doğrultusunda geliştirmek zorundayız.

Geçtiğimiz dört yılda gerçekleştirdiğimiz örgütlenme
hamlesini geliştirerek, metal işçilerinin umudu haline
gelen sendikamızı daha da büyütmeliyiz. 17. Genel
Kurulumuz “çıtayı yükseltti”. Şimdi herkesin üzerindeki
sorumluluk bir kat daha arttı. Bizlere duyulan güven,
örgütümüzün tamamına yakınının verdiği destek,
motivasyonumuzu artırırken, herkesi daha da
heyecanlandırıyor.

Genel Kurulda dile getirildiği gibi, bizim için
büyümek kadar gelişmek de önemli olmalıdır.
Sendikamızın üye sayısındaki artışın, sınıf bilinciyle
bilenerek, gelişkin ve iç örgütlülüğü sağlamlaşmış bir
yapıya dönüşmesi gerekmektedir. Bu, sermayenin
işyerlerinde ve ülke çapında haklarımıza yönelik
saldırılarını göğüslemenin yanı sıra, aynı zamanda da

varolan haklarımızı ileriye götürmenin olmazsa olmaz
koşuludur.

 SOSYAL GÜVENLİK VE KIDEM
TAZMİNATI HAKLARIMIZ
SALDIRI ALTINDA

Son seçimlerden güçlenerek çıkan AKP, emekçilere
yönelik saldırı niteliği taşıyan ve birçok hakkı ortadan
kaldırmayı hedefleyen yasa tasarılarını birer birer
gündeme getirmeye başladı.

Tabii bunlardan en başta geleni, hepimizin çok iyi
bildiği gibi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Yasa Tasarısı’dır. AKP hükümeti yıllardır Yüksek
Yargıdan dönen bu yasayı,  kendi dümen suyuna çektiği
Türk-İş ve Hak-İş’in de düşünce ve onayını aldığını
belirtip TBMM alt komisyonundan geçirdi.

Çalışanlar, söz konusu yasayla birlikte, emekli olmak
için 9000 gün prim ödemek ve 65 yaşını beklemek
zorunda kalacaklar. Ayrıca buna rağmen emekli
olabilirlerse de emekli maaşları % 23 ile % 33 arasında
düşecek. Sağlık hizmetleri paralı hale gelirken, sadece
ayakta tedavi olununca değil; hastalık, kaza, ameliyat
gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince de “katılım
payı” adı altında para ödenecek. Hastalanan sigortalılara
verilen iş göremezlik ödeneği % 16 oranında azalacak.
Söz konusu yasanın çalışanların yaşamında emeklilik
ve sağlık açısından getireceği olumsuzluları tek tek
saymak ayrı ve uzun bir yazının konusu olacak kadar
çok.

DİSK ve Birleşik Metal –İş Sendikası olarak yasa
taslağının gündeme geldiği günden bu yana yaklaşık
üç yıldır KESK, TMMOB, Tabip Odaları ve ilgili diğer
kuruluşlarla birlikte birçok eylem, gösteri, yürüyüş
düzenledik ve katıldık. Ancak seçimlerden önemli bir
oy desteği alarak çıkan AKP, İMF ve sermaye çevrelerine
verdiği sözü yerine getirmek adına yasayı olduğu gibi
çıkarmayı hedefliyor. Demokrasiyi seçimlerden ibaret
sayan anlayış, ne yazık ki bir kez daha emekçileri hiçe
sayarak, haklarımızı gasp etmeye hazırlanıyor. Elbette
biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak buna boyun
eğmeyeceğiz ve mücadelemezi sürdüreceğiz.

Zamanın bizi haklı çıkarması bazı durumlarda tercih
ettiğmiz bir şey olmasa da, ne yazık ki tespitlerimiz

çoğu zaman doğru çıkmakta ve bizi üzen gelişmelerle
karşı karşıya kalmaktayız. Sermaye çevreleri, yani
işverenler, yıllardır göz diktikleri kıdem tazminatlarımızı
ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerini hızlandırdılar.
AKP’nin Meclis’te neredeyse rakipsiz kalmasıyla birlikte
kıdem tazminatıyla ilgili yasa taslaklarını gündeme
getirdiler. Zaten seçimlerden önce bu konuda işverenlere
verilen sözler medyada geniş biçimde yer almıştı. Her
zaman olduğu gibi sermayeye verilen sözler yerine
getirilirken, sadece oy almak için göz kırptıkları
emekçiler ise çoktan unutuldu bile.

SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE
BAYRAĞINI YÜKSELTECEĞİZ

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 olmayı çok iyi bilir. 1 Mayıslar,
15-16 Haziranlar, DGM direnişleri, MESS grevleri gibi
tarihimizin şanlı sayfalarında yer alan mücadele ve
direnişlerimizi unutanlara hatırlatacağız.

Diğer yandan, 2008 yılı aynı zamanda 2008-2010
dönemi MESS grup sözleşmelerinin yapılacağı bir yıl
olacak. Başta üyelerimiz olmak üzere, metal işçilerinin
kalbi bu sözleşmelerde atacak. Bu döneme ilişkin
hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatmayı ve bir
mücadele hattı örmeyi hedefliyoruz. Bunun için de
herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

Sonuç olarak önümüzdeki döneme baktığımızda
çalışanlar olarak, hem ülke genelinde, hem de metal
işkolu özelinde oldukça zorlu bir döneme giriyoruz. Bir
taraftan yasalar düzeyinde haklarımıza yapılan saldırıları
göğüsleyip, sendikal hak ve özgürlüklerimizi
genişletmeye çalışırken, diğer taraftan da işyerlerindeki
çalışma koşulları ve ücret düzeylerimizi iyileştirmenin
mücadelesini vereceğiz.

Aynı 17. Genel Kurulumuzda olduğu gibi,
demokrasiyi uygulamak, yaşamın tüm alanlarında
gücümüzü birleştirmek ve kararlı bir biçimde bu ülkede
emekçiler de var demek için hep birlikte yaşamı yeniden
öreceğiz.

GÜNDEM

17. Genel Kurulumuz,
Demokrasi ve birliğin zaferidir

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Gazetesi
Sayı:185/ Şubat 2008         (Yerel Süreli Yayın)
Sahibi: Birleşik Metal-İş adına
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu
Yayın Yönetmeni: Genel Eğitim Sekreteri Celalettin Aykanat

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
Yazı Kurulu: Canan Arslan, Gaye Yılmaz, Gökhan Düren,
Hasan Arslan, Mehmet Beşeli, Serkan Öngel,
Zehra Güner Akad
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Haydarpaşa’dan yola çıkıldı
TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı DİSK,
KESK, TMMOB, TTB, TDB, TEB ve BASK ile birlikte
gerçekleştirilen eylem planı çerçevesinde örgüt temsilcileri
15 Ocak 2008 tarihinde saat 12.00'de Haydarpaşa
Garı'ndan yola çıktılar.

"Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz"
adı altında başlatılan yürüyüş öncesi Haydarpaşa Garı'nda
sırasıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy,
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel
Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Türk Dişhekimleri Birliği
Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.

Sendika, sivil toplum örgütü ve meslek örgütü üyesi
binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, tasarının geri
çekilmesi istendi.

DİSK Genel Başkanı Çelebi, "Hükümet, eğer yasayı
geri çekmez ve bildiğini dayatmaya devam ederse başta
üretimden gelen gücümüz olmak üzere tüm haklarımızı
kullanmaya başlayacağız" dedi.

Yasanın özel sağlık kurumlarının iştahını kabarttığını
söyleyen KESK Genel Başkanı Tombul, kamu
hizmetlerinin piyasalaştırılmak istendiğini vurguladı.

Yürüyüşe fabrikalardan destek
Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu üyeleri

yürüyüşlerine iki koldan devam ederken bir yandan da
güzergahları üzerindeki fabrikalarda direnişte olan işçileri
ziyaret ettiler..

Gebze yolu üzerinde Henkel fabrikası işçileri,
yürüyüşçülere kumanya dağıtarak desteklerini sundular..

Akşam saatlerinde Gebze'ye ulaşan İstanbul kolu,
burada sendikamızda örgütlü ve 22 gündür grevde olan
Acerer Döküm Fabrikası çalışanlarını ziyaret etti.

Sağanak yağışa rağmen yüksek tempolu bir yürüyüş
gerçekleştirerek Kocaeli'ne ulaşan eylemcileri, burada
da grevde olan OLEYİS üyesi çalışanlar, siyasi parti,
oda, sendika temsilcileri karşıladı. İnsan Hakları Parkı'nda
basın açıklaması yapıldı..

Açıklamada, "Mezarda emeklilik bile artık hak değil,
bir zulüm haline geldi. Sağlık sistemleri paralı bir hal
kazanırken büyük sermayeler ceblerini dolduruyor.
Dolayısıyla 70 milyonu ilgilendiren bu yasa taslağı için
yollara düştük." denildi. Sonra hep birlikte Bursa'ya doğru yola çıkıldı.

AKP hükümetinin hazırladığı “sosyal güvenlik reformu” tasarısını protesto için

Sosyal güvencede hak gasplarına yol

açacak, paralı sağlığın yolunu açacak

ve 65 yaşında emekliliği getirecek olan

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası

Yasa Tasarısı'nı protesto eden sendika

ve sivil toplum örgütleri, yurdun dört bir

yanından Ankara'ya yürüdüler..

Emekçiler Ankara'ya yürüdü
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İzmir Kolu
İzmir'deki Ankara yürüyüşü de DİSK'in Basmane

semtindeki temsilciliği önünden başlatıldı. Uzun bir süre kent
merkezinde ellerindeki pankartlar eşliğinde yürüyen işçiler,
çevrede bulunan yurttaşlar tarafından yoğun alkış aldılar.
Yürüyüş öncesi açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Musa
Çam, "IMF emrediyor, AKP TBMM'den geçiriyor" dedi.

İzmir'den çıkan grup, Balıkesir girişinde polisin
engellemesiyle karşılaştı. Ama direndiler ve şehirden gelenlerle
birlikte yürüyerek basın açıklaması yaptılar. Susurluk'taki
YÖRSAN fabrikasında Aralık ayı başında işten çıkarılan
işçileri ziyaret eden yürüyüş kolu, yine polisin engellemesiyle
karşılaştı.

Kendimiz için, çocuklarımız için, sınıf
kardeşlerimiz için sağlık ve sosyal
güvenlik  hakkımıza sahip çıkalım

Bursa’da buluşma
Bursa Atatürk Stadı önünde 'AKP sağlığa zararlıdır' ve 'Herkese sağlık, güvenli

gelecek' sloganlarıyla yürüyüşe geçen İstanbul kolu, İzmirli yürüyüşçüler, Bursalı
destekçiler ve Genç-Sen üyeleriyle buluştu.

Ses aracından yayılan 'Bir şey yapmalı' şarkısı eşliğinde çoşkuyla yürüyen korteje
balkon ve pencerelerde toplanan Bursalılar da alkışlarla tempo tutarak destek verdiler..

... Ve Ankara
Ankara Kolej Kavşağı’nda toplanan emek ve kitle örgütleri ile siyasi partiler

tarafından karşılanan yürüyüş kolları, Ziya Gökalp Caddesi’nden SSK İş Hanı önüne
kadar yürüyerek, AKP Hükümetini uyardılar.

Binlerce kişi  tepkilerini dile getirirken, yapılan konuşmalarda “Yasa geri
çekilmedikçe mücadelenin devam edeceği, yürüyüşün ardından da bu mücadelenin
güçlendirilerek sürdürüleceği” belirtildi..

BİZ HALKIZ
Sermayenin, IMF’nin isteklerini emir kabul ederken, bizi hiç hesaba

katmıyorlar. Oysa biz halkız. Çalışan da üreten de biziz..
Ve biz biliyoruz ki; yoksulluk da, yoksunluk da, sağlıksızlık da, sosyal

güvensizlik de kader değildir...
Kendimiz için, çocuklarımız için, sınıf kardeşlerimiz için sağlık ve sosyal

güvenlik  hakkımıza sahip çıkalım
İşçisi, kamu çalışanı, esnafı, çiftçisi, emeklisi, yaşlısı, genci hep birlikte

bu gayri vicdani, bu gayri ahlaki, bu gayri insanı saldırıyı durdurabiliriz...

BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR

İzmir’den Cengiz Koral arkadaşımızın aktardığı
izlenimler, “Sizden gelenler” sayfasında (sayfa 22)
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Sendikamıza üye oldukları 1 Aralık 2006 yılından bu
yana mücadelemiz devam ediyor.

Cankurtaran Holding’e bağlı olan fakat İngiltere
menşeli “BRIDGETOWN ELEKTR. EV ALETLERİ
VE EL MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” isimli bir işyeri
olarak kayıtlı olan şirketin bu oyununun altında neler
yattığını hepimiz biliyoruz.

Ülkemizdeki yasal zorunlulukları aşmak için
Cebelitarık adında İngiltere’ye bağlı küçücük bir köy
kadar büyüklüğü olan bir coğrafyada böyle bir şirket
başka hangi amaçla ve ne için kurulabilir ki?

Ama bunlar yeni oyunlar değil. Patronlar işçilerin
yasal haklarının kullanımını engellemek, yasalar nezdinde
üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmekten
kaçmak için yıllardır bu oyunları oynarlar.

Yasaların uygulanmasını denetleyen kurumlar ise
üzerlerine düşen sorumlulukları gerektiği gibi yerine
getirmezler.

Bu oyun BRIDGETOWN pardon Güven Elektrik
işyerinde sendikal örgütlenme gündeme geldiğinde, iş
koluna keyfi olarak itiraz ederek işçilerin haklarından
aylarca ve belki daha uzun bir zaman yararlanmasını
engellemek için de oynandı.

Buna karşı duruş sergileyen üyelerimizi işten atarak
korkutmaya çalışan Şirket Yönetimine karşı fabrikanın
kapısı önünde haklı ve meşru direnişimiz devam etti.

Şirket yönetiminin azimli ve onurlu duruşumuz
karşısında geri adım atarak atılan işçilerin çoğunluğunu
işe geri almasıyla direnişe son verildi. Diğer üyelerimizin
ise yasal hakları ödendi.

5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU, 118. Maddesinin
ikinci fıkrasında açıkça, “(2) Cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın
faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.” denilmesine rağmen
üyelerimiz üzerinde hukuka aykırı bir şekilde baskılar
uygulanmaktadır.

Biz Güven Elektrik’te hep yasal sınırlar içinde
hakkımız olanı almak için mücadele ettik ve bundan

sonra da etmeye devam edeceğiz.
Hukuk dışına çıkan ve yasaları çiğneyenin kim

olduğunu ise herkes çok iyi biliyor. İşten çıkartılan
arkadaşlarımıza sahip çıkacak ve gerekli tüm yasal
girişimleri yapacağız. Yasaları çiğneyen kim olursa olsun
bedelini ödemelidir. Güven Elektrik işverenliği şunu çok
iyi bilsin ki bu sürecin sonunda kaybeden kendisi olacaktır.

Güven Elektrik Patronu işçilerin sendikal haklardan
yararlanarak daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına sahip
olma hakkını engellemekten vazgeçmelidir.

Yıllarca işçileri asgari ücrete terk eden, insanları açlık
koşullarında yaşamaya mahkum eden Güven Elektrik
Patronu Sendikal örgütlülüğü  boğmak için şimdi iki
ikramiye ve bazı sosyal haklar vermekle bölmeye
çalışmaktadır.

İşçiler bu oyuna gelmeyecektir. Bizim üyelerimiz ve
çalışanların tümü bu oyunu geçmişten de tanımaktadır.
İki ikramiyeyi ücrete katarak asgari ücrete mahkum

edilmediler mi? Şimdi de bu oyun yine tersten oynanıyor!
Güven Elektrik İşçisi Patronun iş kolu itirazından
vazgeçerek, ki bu işyeri ve benzerlerinin hepsi metal iş
koluna dahildir ve bunu patronlar da biliyor, sendikayla
masaya oturulmasını istemektedirler.

Fabrika yönetiminin, “işyerinin batmasını mı
istiyorsunuz, sendikayı mı” şeklinde anlamsız oylamasına
karşılık işçilerin büyük çoğunluğu sendikadan yana tavır
koyarak hem bu baskıcı yönetime karşı çıkmış, hem de
Sendikasından yana açık tavır koymuştur.

Zaten başka bir yol yoktur!
Biz Onurlu bir gelecek için sonuna kadar mücadele

eden bir sendikayız. Güven Elektrik işyerine sendika
girecek ve bu iş bitecek!

Yaşasın Güven Elektrik İşçilerinin Onurlu Mücadelesi!
Mücadele, Grev, Direniş
Yaşasın Birleşik Metal İş!

Güven Elektrik’te örgütlenme mücadelemiz 2. yılında devam ediyor

Güven Elektrik işçileri kararlıGüven Elektrik işçileri kararlı

Uzun yıllardır Sendikamızda örgütlü bulunan Yasan
Yassı Metal Sanayi’nde, Mayıs 2007 tarihinden itibaren
ekonomik gerekçelerle sürekli olarak üyelerimizin
ücret ve sosyal hakları düzenli olarak ödenmemektedir.

İşyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin
54 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, “ücret
ödemeleri her ayın en geç 20’sinde avans, bir sonraki
ayın en geç 5’inde kesin hesap olarak işyerinde ve
işçinin kendi iş saatinde veya bankamatik ile ödeme
yapılması” gerektiği düzenlenmiştir.

Anılan emredici düzenlemeye karşın, son aylara
ait ücret, sosyal haklar ve avans maddede belirtilen

günlerde ödenmemesi bir yana yaklaşık 2 aylık maaş
alacağının birikmesi üzerine; 9 Ocak 2008 tarihinden
itibaren İş Yasası’nın 34 üncü maddesi gereğince, hak
kazanılan alacakları ödeme gününden itibaren 20 gün
içinde ödenmeyen üyelerimiz, iş görme borcunu yerine
getirmekten kaçınmaktadır. Şu anda işyerinde üretim
tamamen durmuş vaziyette eylemimiz sürmektedir.

Yasan Yassı Metal İşçileri

“HAK MÜCADELESİNDE”!

Birleşik Metal-İş
Şubat 2008
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Kocaeli ilinde üretim yapan Kalibre Boru’da, işçilerin
talebi ile 2006 yılında Sendikamız Birleşik Metal-İş
örgütlenmesi gerçekleştirildi.

Bu örgütlenme mücadelesi sürecinde; 7 işçi sırf
sendikaya üye oldukları için işten çıkartılmışlardı. İşten
atılan 7 üyemiz için açtığımız işe iade davaları, Kocaeli
İş Mahkemesi tarafında da kabul edilmiş ve işten çıkartılan
üyelerimizin işe iadesine karar verilmiş, aynı zamanda
sendikal nedenle çıkartıldıkları için işveren, sendikal
tazminat ödemeye de mahkum edilmişti.

O dönem; Kalibre Boru işçilerinin kararlı duruşları
ve sendikalarına olan güvenleriyle, üyelerine sahip çıkan
sendikalarına sahip çıkmışlar ve Birleşik Metal-İş,
işyerinde toplu iş sözleşmesi yetkisi almıştı.

Toplu iş sözleşmesi sürecinde ise; işveren MESS
üyesi olduğu için grup sözleşmelerinin arkasına sığınmaya
çalışmış, ancak verilen mücadele sonucunda işçi
arkadaşlarımızın ücretlerinde MESS grup sözleşmesinin
de üzerinde %25 oranında bir artış sağlanmıştı.

İşyerinde herhangi bir çatışma ve huzursuzluk
yaşanmamasına rağmen toplu iş sözleşmesinin
imzalanmasını takiben aynı işyerinde KTC ve KPL isimli
iki şirket kurulmuş, zaman içinde ise adı geçen firmalara
işçi alımları gerçekleştirildiği tespit edildi. Ancak, işçilerin
birbirini görmemesi ve tanışmaması için özel bir gayret
de gösterildiği de dikkatleri çekiyordu. Bir süre sonra
işyeri içinde, sendikalı-sendikasız ayrımları, toplu iş
sözleşmeli-sözleşmesiz ayrımları çalışanlar arasında
huzursuzlukların yaşanmasına neden olmuştur.

Sendikamız, KTC ve KPL firmalarında çalışanlarının
da “sendika üyesi olma” yönündeki talep ve başvuruları
değerlendirilerek üyelik işlemlerine başladı. Tam da bu
süreçte örgütlenme çalışmalarımızda karşılaştığımız
sorunlar yaşanmaya başlandı.

İşçilerin Sendikamızda örgütlendiklerini öğrenen

işveren, işçiler üzerinde yoğun bir basınç uygulayarak,
istifaya zorladı. Üyelerimiz, akşam evlerinden alınarak
Grand Yükseliş Otel'inde işveren vekil ve müdürlerinin
yanına götürülerek noter huzurunda sendikadan istifa
ettirildi. İstifa eden bu arkadaşlarımız işe geldikleri gün
yeniden Sendikamıza üye oldular.

Sendikal örgütlülüğümüzü ve işçilerin birliğini
parçalamak amacıyla bu kez; 18 Aralık 2007 tarihinde;
8 üyemizin iş akti fesh edildi. Bu haksız ve kanun dışı
uygulama karşısında işten çıkartılan arkadaşlarımız
işyerinin önünde direnişe başladılar.

Tam da bu süreçte; Sendikamızın yetkili olduğu
Kalibre Boru işyerinde, işveren bazı işbirlikçileri
aracılığıyla taşeron sendika Türk Metal’i devreye sokmuş
ve işçilerin bir kısmını istifa ettirerek söz konusu
sendikaya üye olmalarını sağlanmıştır.

İşverenlerle kol kola yapılan sendikacılığı metal
işçileri çok iyi tanımaktadır. Bu sendikada soru sormanın
karşılığının bile ertesi gün işten atılmak olduğunu herkes
bilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin bittiğini bile üyelerine
bildirmeyen, işçileri sadece bir aidat makinası gibi gören
bu zihniyeti işçiler iyi tanımaktadır.

 Kalibre Boru’da işçilerin özgür iradesi
ile tercih ettikleri ve toplu iş sözleşmesi
imzaladıkları sendika Birleşik Metal-İş
Sendikası’dır. İşçilerin sendikalaşma
talepleri üzerinde herhangi bir baskı kurmak
işçilerin Anayasal hakkını tanımamaktır.
İşçiler sendika tercihlerini kendileri yaparlar,
işverenler değil.

İşyerinde yaşanan hak ihlalleri ve işten
atılan üyelerimizin haklarına sahip
çıktığımızı kamuoyu ile paylaşmak
amacıyla;  04.01.2008 tarihinde fabrika
önünde; Kocaeli bölgesinde örgütlü
olduğumuz işyerlerinden temsilci ve
üyelerimiz, diğer sendikalar ve emekten
yana siyasi partilerin de katılımıyla kitlesel

bir basın açıklaması yapıldı.

Sendikamız Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan Atar
ve Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı’nın yaptıkları
basın açıklaması; sık sık “Kalibre İşçisi Yalnız değildir”,
“İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “İş, Ekmek Yoksa
Barışta Yok”, “İnadına Sendika İnadına DİSK” sloganları
ile sona erdi.

SSGSS Kanun tasarısına karşı yapılan Ankara
Yürüyüşü sırasında, yürüyüş korteji Kalibre Boru
çalışanlarını da ziyaret ederek, dayanışma gösterdi.

Sendikamız; işten atılan işçilerin işlerine geri dönme
mücadelesine dün olduğu gibi bugün de her boyutu ile
destek verecektir. Bu mücadele burada bitmeyecektir…

Birleşik Metal İş Sendikası; 60 yıllık şanlı tarihinde
hep işçilerin yanında yer almış ve işçilerin haklarını elde
etmeleri için gereken her türlü mücadeleyi vermekten
kaçınmamıştır ve kaçınmayacaktır.

Bu oyunu bozacağız
Kalibre Boru’da İşverenlerin Taşeronu Sarı Sendika yine işbaşında

Sendikamızın yetkili olduğu Kalibre Boru
işyerinde, işveren bazı işbirlikçileri

aracılığıyla taşeron sendika Türk Metal’i
devreye sokmuş ve işçilerin bir kısmını

istifa ettirerek söz konusu sendikaya üye
olmalarını sağlanmıştır.
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Acerer Döküm’de iki yıl önceki toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinde de ekonomik koşullar
nedeniyle anlaşmazlık yaşanmış ancak greve
çıkılacağı gün bir anlaşma sağlanmıştı. Süreç
içinde işyerinde yönetimin değişmesi üzerine yeni
işverenin bir önceki sözleşmede kazanılmış hakları
geriye çekmeye çalışması üzerine greve çıkıldı.

Sendikamız, toplu iş sözleşmesinin masada ve
çalışma barışını zedelemeden bitirilmesi yönünde
elinden gelen tüm gayreti sarfetti. Ancak açıkça
görüldü ki, Acerer Döküm işvereni toplu pazarlık
sürecini açan değil, tıkayan bir tutum izlemiştir.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu
ve Genel Merkez yöneticilerinin yanı sıra Gebze
Şubesi yönetim kurulu ile işyeri temsilci ve
üyelerimiz katıldığı  grev başlangıcı esnasında
işçiler, “İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok”, “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak”, “Yaşasın İşçilerin
Birliği” sloganları attılar.

Acerer Döküm işçileri “Bu işyerinde grev
vardır” pankartı altında “hak, ekmek ve onuru”
için grev boylarında mücadeleyi örmektedirler.

 Üyemiz işçiler sendikalarıyla birlikte grevi;
tam bir disiplin ve kararlılık içinde yürütecektir.

Yaklaşık bir aydır devam eden grevimize
dayanışma ziyaretleri devam etmektedir. Farklı
tarihlerde, Onursal Genel Başkanımız Kemal
Türkler’in eşi Sebahat Türkler ve KETEV Yönetim
Kurulu üyeleri, Gebze Sendikalar Birliği,
TÜKODER, TÜBİTAK çalışanları sınıf
dayanışması ziyaretinde bulundular.

Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu tasarısına karşı İstanbul’dan
Ankara’ya yapılan yürüyüşçüler tarafından da
ziyaret edilerek de dayanışma gösterildi.

Grev
Bayrağını
Yükseltti

TEGA Mühendislik İşçileri Ankara’yı Isıtıyor
Anadolu Şubemizde örgütlü TEGA MÜHENDİSLİK işyerinde;

işverenin toplu iş sözleşmesi sürecini tıkaması nedeni ile işyerinde
yasal prosedür gereği grev kararı alındı.

TEGA işvereni grev kararımıza tepki olarak, işyerinde sindirme
ve istifa baskılarına boyun eğmeyen 5 üye arkadaşımızı işten çıkardı,
arkasından da işe yeni aldığı 20 yeni işçi ile kapsam dışı   çalışanlardan
imza toplayarak grev oylaması isteyip süreci uzatmak ve örgütlülüğü
 kırma hevesi, üyelerimiz tarafından  boşa çıkarıldı.

TEGA MÜHENDİSLİK’te bulunan üyelerimizin tümü yapılan
grev oylamasın da “EVET” oyu kullanarak  örgütlü ve kararlı bir
tavır sergilediler.

TEGA İşvereni beklemediği bu sonuç karşısında saldırılarına
devam ederek 24.01.2008 tarihinde 50 arkadaşımızı işten çıkardı.

TEGA işçilerinin örgütlülüğünü kırmaya yönelik bu saldırıya
karşı üyelerimizin tümü, Ankara’nın soğuk ayazına, karına, fırtınasına
rağmen,  fabrika kapısını mücadele alanına çevirmiş, direnişe
başlayarak cevap verdiler.

TEGA işçileri sendikalarına olan güvenleri ve içeride-dışarıda
olan üyelerimiz, kararlı ve kendisine yakışan  işçi   tavrını birleştirerek
Ankara’nın ayazını “yaz”a dönüştürdüler.

Acerer Döküm işçileri

Sendikamız Gebze Şubesi’nin 4 yıldır örgütlü olduğu Acerer
Döküm Sanayi’nde uzun süredir devam etmekte olan toplu iş sözleşme
görüşmelerinde; “maaş, ikramiye ve fazla mesai” başlıklarında anlaşma
sağlanamaması üzerine 25.12.2007 tarihinde greve çıkıldı.
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Şubemizde örgütlü Acerer işyerinde
yürüttüğümüz grevimiz büyük bir kararlılıkla
devam etmektedir. Şube Yönetim Kurulu olarak
2008 yılının ilk saatlerinde grev boylarında
nöbetteydik.

Şubemize bağlı olarak yürüttüğümüz eğitim
çalışmaları çerçevesinde 06.01.2008 tarihinde
Sendikamız Genel Merkezi’nde Bosal

çalışanlarının tümünün katılımıyla “Sendikam”
başlıklı bir çalışma yapıldı. Yine; 13.01.2008
tarihinde Şube salonumuzda, 20.01.2008 tarihinde
Genel Merkez’de Dostel çalışanlarıyla; Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
tasarısı ve toplu iş sözleşme sürecine yönelik bir
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Diğer
işyerleri ve üyelerimize yönelik olarak başlatmış
olduğumuz eğitimler devam edecektir.

İzmir Şubesi olarak Aralık
ayında yapılan Sendikamızın
Genel Merkez Genel Kurul’u
dönüşü Susurluk’ta bulunan
sendikallaştıkları için işten
atılan 400 işçinin yürüttüğü
Yörsan direnişine destek
ziyareti düzenlendi.

Şube Başkanımız Ali
Çeltek’in işçilere seslendiği
ziyaret, yaklaşık oarak 1.5 saate
yakın sürdü.

Birlik ve dayanışma sloganlarının coşkuyla
atıldığı eylem; Yörsan’lı işçilerin duygusal
uğurlamaları ile son buldu.

Konfederasyonumuz DİSK’in Sağlık ve Sosyal
Güvenlik yasalarının değiştirilmesine karşı 15
Ocak’ta İzmir’den başlattığı Ankara Yürüyüşü’ne
Şubemizde örgütlü işyeri temsilcilerimizi şube

binamızın önünden yapılan bir basın açıklaması
ile coşkulu bir biçimde uğurladık.

19 Ocak’ta yapılan Şube Temsilciler
Kurulumuza; Toplu İş Sözleşmesi Uzmanımız
Mehmet Beşeli; “Asgari geçim indirimi, bordro
hesaplaması ve genel sağlık sigortası”, Hukuk
Dairemizden Av. Olcay Yanar; “itibari hizmet
sürelerini” anlatan birer sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Şubemizde örgütlenen BAŞÖZ
ENERJİ işçileri yıllardır süren sendikasız örgütsüz
ve toplu iş sözleşmesiz, çalışma koşullarına son
verdiler.

Yeni  imzalanan toplu iş sözleşmesiyle hem
sendikalı hem örgütlü çalışma koşullarına
“merhaba” diyerek, yıllardır büyük özveri ve kararlı
tutumlarını birleştirerek, özlemlerine kavuştular.
BAŞÖZ ENERJİ işçileri verdikleri onurlu

mücadele, örnek tavırları, mücadeleye olan
inançları ve sendikalarına olan güvenle, hep birlikte
yol yürümeye devam edeceklerdir.

Tüm üyelerimizin onayı ile imzalanan toplu iş
sözleşmesinin ardından Şube Başkanımız Seyfettin
Gülengül işyerini ziyaret ederek üyelerimize yeni
imzalan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgilendirmeler
yapmış, işçilerin sevinçlerini paylaşmıştır.

İşyeri ZiyaretleriGebze Şubemizden

Anadolu Şubemizden

İzmir
Şubemizden

23.01.2008 tarihinde; Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve
Genel Eğitim Sekreterimiz Celalettin Aykanat, şube yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte, Gebze Şubemizde örgütlü bulunan Şahin Motor
işyerini ziyaret etti ve üyelerimizle biraya geldiler.

25.01.2008 tarihinde; Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel
Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar  ile Gebze Şubemizde örgütlü
Sarkuysan işyerinde yaşanan yangın üzerine bir geçmiş olsun ziyareti
gerçekleştirdiler.

05.12.2007 tarihinde; Genel Başkan Genel Başkan Adnan
Serdaroğlu, Kocaeli Şube Yönetimi ile birlikte İzmit’de kurulu bulunan
Anadolu Döküm’deki üyelerimizle biraya geldiler.

Konfederasyonumuz DİSK Genel Başkanlarından Abdullah Baştürk,
ölüm yıldönümünde, 21 Aralık 2007 tarihinde Zincirlikuyu’daki mezarı
başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri de katılım sağladılar.
Yapılan konuşmaların ardından Baştürk’ün mezarına karanfiller bırakıldı.

Abdullah Baştürk anıldı…

Genel Merkez Yöneticilerimiz, çeşitli tarihlerde,
işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimiz ile tezgah
başlarında, yemeklerde birlikte oldular, karşılıklı
sohbetler gerçekleştirdiler...

04.12.2007 tarihinde; Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,
Genel Eğitim Sekreterimiz Celalettin Aykanat ve İstanbul 2 Nolu Şube
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Çorlu’da bulunan SIO Otomotiv
ve Ar-Yıldız işyerini de ziyaret ederek, oradaki üyelerimizle biraraya
geldiler.

İHANET
Selam emek insanları, selam onuruyla,

dürüstlükle sabahtan akşama alınteriyle bir ekmek
parası için çalışan emek dostları.

Sevgili dostlar, ihaneti hiç yaşamamıştım bu
zaman kadar. Tarih 15 Aralık 2007 Cumartesi
hayatta karşılaşmadığım ihaneti tanıyordum.
Gerçekten çok kötü bir duygu ihanet. Bizlere,
Sendikamıza, Konfederasyonumuza bu ihaneti
yaşatan ise maalesef tezgahımızı paylaştığımız,
ekmeğimizi bölüştüğümüz zamanında sırt sırta
verdiğimiz üç, dört arkadaş. En acısı da bu sevgili
emek dostları. Sermayenin bütün saldırılarına
karşı hazırlıklıyız ama içimizdeki bazı çürük
elmalardan beklemediğimiz bir ihanet geldiği
zaman; bu insanın içini açıtıyor.

Yaşadığımız bu saldırılarda işyerindeki
arkadaşlarımız birlik beraberlik içerisinde gereken

cevabı verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bize
yapılan bu saldırı şunun ispatıdır: Bosal işçisi
doğru insanlarla doğru bir Sendika’dadır.
Sendikamızın işçiler arasında güvenirliliğinin de
ispatıdır.

Sevgili dostlar; bize yapılan bu saldırı
hepimizin başına gelebilir. Lütfen dikkatli ve
temkinli olun. İşçilerin kalesi Birleşik Metal-İş,
Bosal’daki gücünü bütün işyerimizde de aynı
heyecanla gösterecektir. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın. Tüm saldırılara ve beklemediğimiz
ihanetlere karşı iç örgütlülüğümüzü
sağlamlaştıralım.

Yaşasın Birleşik Metal-İş
Yaşasın DİSK

YUSUF RIŞVAN
Bosal Mimaysan Baştemsilcisi
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Toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ile bağlı oldukları
şubeler şöyle: Başöz Enerji (Anadolu Şube), Doruk Ev
Gereçleri, Süsler Soba, Öznur Isı Gereçleri (Eskişehir Şube),
Standart Depo ve Raf Sistemleri (Kocaeli Şube), Grammer
Koltuk Sistemleri (Bursa Şube).

Bu işyerlerinden Standart Depo işyeri dışında kalan
işyerlerinde ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalanıyor. Standart
Depo’nun bu ikinci sözleşmesi ve bir önceki sözleşme
YHK tarafından bağıtlanmıştı.

Grup toplu iş sözleşmesi öncesinde 2 bin civarında
işyerinde yürütülen bu sözleşme görüşmeleri ayrı bir öneme
sahiplerdi. Bu sözleşmelerin sonuçları bir taraftan, 2008-
2010 dönemi grup toplu iş sözleşmesi açısından tüm metal
işçilerine örnek teşkil edecekti.

Diğer taraftan taşeron örgüt Türk Metal’in MESS’e
payandalık yapmadığı bir süreçte, sendikamızın imzaladığı
sözleşmelerin düzeyi, grup toplu iş sözleşmelerinde metal
işçilerinin hak ve çıkarlarının gelişmesine engel olan ittifakı
bir kez daha ortaya çıkaracaktı.

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri tek tek incelendiğinde
görülmektedir ki, bu sözleşmeler yoluyla, 6 işyerinde çalışan
üyelerimiz içinde bulunduğumuz dönemin en yüksek
kazanımlarını elde etmişlerdir.

Bu sonuçlar, bu yıl içinde görüşmeleri başlayacak olan
grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki metal işçilerinin
üzerinde dikkatle düşünmeleri gereken sonuçlardır.

Onlara bu vesileyle bir kez daha sesleniyoruz: MESS
ve Türk Metal’in işçilerin iradesini hiçe sayan düzenleri
kader değildir. Birleşik Metal İş üyeleri bu yıl MESS’e
imzalattıkları sözleşmelerle bunu kanıtlamışlar ve 2008-
2010 grup sözleşmesini işçilerin lehine sonuçlandırma
fırsatını metal işçilerine sunmuşlardır.

Yapmaları gereken tek şey var:AYAĞA KALKMAK!

BAŞÖZ ENERJİ
Toplu iş sözleşmesinden önce işyerinde kimi işçilere 3

ikramiye yeni giren işçilere ise bir yılı doldurmadan ikramiye
ödemesi yapılmıyordu. İşyerinde herhangi bir sosyal ödeme
de bulunmuyordu. İşyerinin ücret ortalaması ise 2,88
YTL/saat idi. Toplu iş sözleşmesi ile saat ücretlerine yüzde
11 zam yapıldı.

Yılda 90 gün olan ikramiyeler ise toplu iş sözleşmesinin
birinci yılında 105 güne, 2. yılında ise 120 güne çıkarıldı.

Ücret zammı ve ikramiye sayısındaki artış sonucunda
üyelerimizin 1 Eylül 2007 tarihindeki aylık gelirleri brüt
810,00 YTL’den 962,00 YTL’ye yükseldi. Üyelerin aylık
net gelir artışı ise 110,00 YTL oldu. Ücret zammı ve ikramiye
sayısındaki artışın yüzde olarak yansıması ile 19 oldu.

Bunlara ek olarak işyerinde grup toplu iş sözleşmesi
kapsamında bulunan işyerlerinde uygulanmakta olan tüm
sosyal ödemeler uygulanacak.

GRAMMER’DE TOPLU SÖZLEŞME
Tam 4 yıldır, sendikalı oldukları halde, toplu sözleşme

haklarını kullanmak için bekleyen Grammer işçileri, 31
Ocak 2008 tarihinde Birleşik Metal İş sendikası ile MESS
arasında müzakereleri süren toplu iş sözleşmesinin anlaşma
ile sonuçlanmasıyla işyerine toplu sözleşmeli ve sendikalı
düzeni getirdiler.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Grammer işçilerinin
ücret ve sosyal haklarında önemli ilerlemeler sağlandı.
Ücretlerde ilk altı ay için yüzde 17 oranında artış sağlanmıştır.
Bu oranın karşılığı 64 kuruştur.

1 Eylül 2007 tarihinden geçerli olmak üzere 6 aylık
süre ile aylık net 140,00 YTL’nin ücret artışı ve buna ek

olarak 3’lü paket olarak adlandırılan bayram, izin ve yakacak
paralarında yüzde 35’lik, çocuk parasında yüzde 55’lik,
doğum ve evlenme paralarında yüzde 80’lik artışlar elde
edilmiştir. Grammer işçileri bu toplu iş sözleşmesiyle 2007
yılında ikinci kez yüzde 17’nin üzerinde bir ücret artışını
gerçekleştirmiş oldular.

Sendikamız, 2007 yılı başında Grammer işçilerinin
verdiği irade beyanına dayanarak 1 Ocak 2007 tarihinde
Grammer işçilerinin saat ücretlerine 0,58 YTL (aylık 125,00
YTL net) zam yapılmasını sağlamış dolayısıyla bir yıl
içinde toplam net ücret artışı 265,00 YTL’ye ulaşmıştır.

STANDART DEPO VE RAF SİSTEMLERİ
Bir önceki dönem toplu iş sözleşmesi YHK tarafından

bağıtlanan bu işyerimizde, geçen süre zarfında iç
örgütlenmemizin güçlenmesi olumlu sonuçlar doğurdu.
Toplu iş sözleşmesi yürürlük tarihinden önce işverenin
MESS’e üye olması nedeniyle, görüşmeler MESS ile
yürütüldü.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile ortalama ücretlerde
1. altı ay için yüzde 17 oranında zam alındı. Daha düşük
ücretle çalışan üyelerimizin zam oranları ise yüzde 23 oldu.
Düşük ücretli işçilerin saat ücretlerine 61 kuruş ortalama
ücrete ise 58 kuruş zam alınmış oldu. Ortalama aylık
gelirdeki artış ise işçi başına net 125,00 YTL’yi aştı.

Standart depo işyerinde Bayram ödeneği 324,00 YTL,
yakacak parası yıllık 917,00 YTL ve izin parası da 324,00
YTL olarak belirlendi. Diğer sosyal ödemelerde grup toplu
iş sözleşmesi kapsamında 1. grupta yer alan
işyerlerinde uygulanan miktarların
uygulanması konusunda mutabık kalındı.

DORUK-SÜSLER-ÖZNUR
Üç ayrı işyeri olmasına rağmen, İtalyan

Candy grubu tarafından kontrol edilen
işyerlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi,
ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalanan
işyerinde çalışanlara önemli kazanımlar elde
edildi.

Daha önce 60 gün olan ikramiyeler, 1
Eylül 2007 tarihinden geçerli olmak üzere
önce 90  güne, ve 1 Eylül 2008 tarihinden
itibaren de 120 güne yükseltildi.

Ücret zammı olarak ise saat ücretlerine
45 kuruş zam elde edildi. Ücret zammı ve
ikramiyelerdeki artış ile birlikte ikramiye
dahil 700 YTL net alan bir işçinin aylık
gelirlerindeki artış yakacak dahil net 181,00
YTL’ye denk geliyor.

Bu üç işyerinde bayram ve yakacak
ödemeleri ise grup toplu iş sözleşmesinin
1 grubunda yer alan işyerlerinde uygulanan
miktarların üzerinde olacak. Bayram paraları
sözleşmenin birinci yılında 165’er YTL,
yakacak parası ise 55 YTL olarak ödenecek.

Sadece ikramiye ve ücretlerdeki artışın
işverene maliyeti yüzde 23’ü buluyor.

SONUÇ
MESS ile sürdürülen görüşmeler

sonucunda ortaya çıkan toplu iş sözleşmeleri,
içinde bulunduğumuz dönemin en yüksek
ücret artışlarıdır.

Bu başarı öncelikle bu 6 işyerinde

çalışan,  sendikamızın üyelerine aittir.
Çünkü onlar büyük bir inanç, kararlık ve mücadele

örneği verdiler. Sendikalarına inandılar, sürecin bütün
aşamalarında görüşlerini ortaklaştırdılar, alınan eylem
kararlarına firesiz uydular ve toplu iş sözleşmesinin masada
bitirilmesinde büyük bir rol oynadılar.

Selam olsun Başöz’ün, Standart Depo’nun, Doruk’un,
Süsler’in, Öznur’un ve Grammer’in onurlu işçilerine!

Onlar büyük bir inanç, büyük bir sabır ve büyük bir
kararlılıkla sendikaları Birleşik Metal İş’le birlikte mücadele
ederek, insanca yaşama ve insanca çalışma yolunda büyük
bir adım attılar.

Onlar tüm metal işçilerine, sürekli unutturulmaya
çalışılan bir gerçeği, işçilerin birliği önünde hiçbir engelin
duramayacağı gerçeğini hatırlattılar. Onlar metal işçilerinin
ve Birleşik Metal İş sendikasının onurlu mücadele tarihinde
altın bir sayfa olarak yerlerini aldılar.

Bu toplu iş sözleşmeleri bir gerçeği daha ortaya koydu.
Taşeron örgüt Türk Metal’in koltuk değnekliği olmadığı

zaman MESS’e işçilerin hak ve çıkarlarını ilerleten
sözleşmeler imzalatmanın mümkün olduğu sendikamız
Birleşik Metal İş ile MESS arasında müzakereleri
sonuçlandırılan ve yaklaşık 2000 işçiyi kapsayan 6
işyerindeki toplu sözleşmelerde elde edilen kazanımlarla
ortaya çıkmış oldu.

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ
YAŞASIN DİSK
YAŞASIN BİRLEŞİK METAL İŞ
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Birleşik Metal İş ile MESS arasında anlaşma sağlandı

Altı işyerinde 2 bin işçi
toplu sözleşmeli düzene geçti

Sendikamız ile MESS
arasında 2007 yılının

ortalarından itibaren sürdürülen
ve 6 işyerini kapsayan toplu iş

sözleşmesi görüşmeleri
anlaşma ile sonuçlandı.

Doruk-Süsler-Öznur çalışanları imzaladıkları ilk toplu sözleşmeyi kutladılar..
Genel Merkez Yöneticilerimizin de katılımıyla Eskişehir Gar Düğün Salonunda
düzenlenen gecede, başarılı bir toplu sözleşmeyle sağlanan
kazanımlarıkutladılar.
Beraber söylenen şarkılarla, oyunlarla, mücadele sürecinin gerginliği ve
yorgunluğunun ardından, gönüllerince eğlendiler...
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EÜS ELEKTRONİK
EÜS Elektronik Üretim San. Tic. A.Ş.

işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme
çalışmaları sonucunda 11.04.2006
tarihinde Bakanlığa çoğunluk tespiti için
başvuru yapılmıştır. Bakanlık 13.12.2006
tarihli yazısı ile işyerinde gerekli
çoğunluğu sağlayamadığımızı belirtmiştir.
Bakanlığın olumsuz yetki tespitine karşı
itiraz ettiğimiz davada yerel mahkeme,
başvuru tarihimizden kısa bir süre önce
işe alınan 20 işçinin işe giriş bildirgelerini
işe giriş tarihinden sonra kuruma verildiği,
bu işlemin muvazaalı olduğunu belirterek
işyerinde gerekli çoğunluğu sağladığımıza
karar vermiştir. Karar işveren tarafından
temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay’a
gönderilecektir.

RSA TESİSAT MALZEMELERİ
RSA Tesisat Malzemeleri San. ve Tic.

A.Ş. işyeri için 11.10.2006 tarihinde
Bakanlığa başvuruda bulunulmuştur.
Bakanlık 22.12.2006 tarihli yazısı
işyerinde gerekli çoğunluğu sağladığımızı
belirtmiştir. Bakanlığın olumlu yetki
tespitine karşı işverenin itiraz ettiği davada
bilirkişi raporunda sendikamız üyesi olan
iki işçi üyemiz sayılmadığından dosyaya
tarafımızdan yapılan itiraz mahkemece
dikkate alınmış ve dosya tekrar bilirkişiye
gönderilmiştir. Bilirkişinin ek raporunu
sunmasının ardından yerel mahkeme
11.12.2007 tarihinde işyerinde gerekli
çoğunluğu sağladığımızın tespiti ile
davanın reddine karar vermiştir. Karar
işveren tarafından temyiz edilmiş olup
dosya Yargıtay’a gönderilecektir.

AKS OTOMOTİV
AKS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

işyerinde örgütlenme faaliyetleri
sonucunda 16.11.2007 tarihinde yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık, 03.01.2008
tarihli olumlu yetki tespiti yazısı ile
işyerinde gerekli çoğunluğu sağladığımızı
belirtmiştir. Bakanlığın olumlu yetki
tespitine karşı işveren itiraz etmiştir. Yetki
itirazı davası İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde
görülecektir. İlk duruşma tarihi
26.02.2008’dir.

AR METAL
Ar- Metal Montaj Elektrik Ağaç ve

Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları
sonucunda 02.08.2007 tarihinde Bakanlığa
çoğunluk tespiti için başvuru yapılmıştır.
Bakanlık 11.12.2006 tarihli yazısı ile
işyerinde gerekli çoğunluğu

sağlayamadığımızı belirtmiştir. Bakanlığın
olumsuz yetki tespitine karşı itiraz ettiğimiz
dava devam etmektedir.

TANATAR KALIP
Tanatar Kalıp Pres İşleri San. ve Tic.

Ltd. Şti. ve işyerinde, işverenin yetki
tespitine yaptığı itiraz davası devam
etmektedir.

KONFİL
Konfil Kontrol ve Filtre Sistemleri İm.

San. işyerinde sendikamıza verilen olumlu
yetki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir.
Mahkeme, davanın reddine ve
sendikamızın başvuru tarihi itibariyle
işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamaya
yetkili olduğuna karar vermiştir. Dosya
Yargıtay’dadır.

EVREN ZİNCİR
Evren Zincir İmalat Mak. San. Tic.

A.Ş. için yaptığımız başvuru sonucunda
Bakanlık, 11.06.2007 tarihli olumlu yetki
tespiti yazısı ile işyerinde gerekli
çoğunluğu sağladığımızı belirtmiştir.
Bakanlığın olumlu yetki tespitine karşı
işveren itiraz etmiştir.  Yetki itirazı davası
devam etmektedir.

KÖRFEZ DÖKÜM
Körfez Döküm San. ve Tic. A.Ş. işyeri

için 15.05.2007 tarihinde Bakanlığa
çoğunluk tespiti için başvuru yapılmıştır.
Bakanlık 04.07.2007 tarihli yazısı ile
işyerinde gerekli çoğunluğu
sağlayamadığımızı belirtmiştir. Bakanlığın
olumsuz yetki tespitine karşı itiraz ettiğimiz
dava, Kocaeli İş Mahkemelerinde devam
etmektedir.

GAMA REKLAMCILIK ve
YÖN TEKNİK

9. Gama Reklamcılık San. ve Tic.
Ltd. Şti.ve Yön Teknik Oto Yedek Parça
San.  işyerleri ile ilgili işkolu itirazı davaları
devam etmektedir.

GÜVEN ELEKTRİK
10. Güven Elektrik San. Mamul. İml.

ve Tic. A.Ş.  işyeri için Bakanlığı yetki
başvurumuzu öğrenen işveren işkolu tespiti
için başvurmuştur. Bakanlık, Güven
Elektrik işyerinin “Metal” işkolunda
olduğuna karar vermiştir. İşveren anılan
kararın iptali için dava açmıştır. Bakırköy
7. İş Mahkemesi’nde görülen işkolu itirazı
davasında yerel mahkeme işyerinin
“Petrol, kimya, lastik” işkolunda kurulu
bulunduğuna karar vermiştir. Karar
tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosya
Yargıtay’dadır.

Yetki ve işkolu itirazı davalarında YENİ TEMSİLCİLERİMİZ
KALİBRE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: İbrahim Bozkurt
Temsilci: Burçin Bostancı
Temsilci: Turgay Karataş

SB. ANA DEP VE TAMİRHANE MD.
Baştemsilci: Satılmış Yılmaz
Temsilci: Ramazan Bağ
Temsilci: Ferhat Gül

SB. ADANA 3 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Yüksel Alpkaya

SB. MUŞ 18 NOLU DONATIM BÖLGE
MD.

Baştemsilci: Fazıl Kara

SB. KARS 17 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Erdoğan Gezici

KOLUMAN KÖGEL TREYLER SAN.
A.Ş.

Baştemsilci: Menderes Doğan
Temsilci: Yunus Durgun
Temsilci: Mehmet İpek

SB. DİYARBAKIR 6 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Mehmet Ali Özkan

SB. ANTALYA 4 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Mete Akyol

SB. KONYA 14 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Mete Baş

SB. KAYSERİ 10 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: H. Mustafa Özen

SB. ŞANLIURFA 16 NOLU DONATIM
 BÖLGE MD.

Baştemsilci: Ahmet Yanar

SB. TRABZON 11 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Mahir Alemdağ

ABALIOĞLU BORU PROFİL VE
TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Süleyman Bağ

EJOT TEZMAK BAĞLANTI
ELEMAN.TEKNOLOJİ SAN. VE TİC.
A.Ş.

Baştemsilci: Osman Uzunoğlu
Temsilci: Allahverdi Kodaş
Temsilci: Erdoğan Özdemir

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE
SİSTEMLERİ A.Ş.

Baştemsilci: Coşkun Erel
Temsilici: Cemal Sekiz
Temsilci: Kerim Denizcioğlu

SB. ERZURUM 9 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Mustafa Nuri Yakar

SB. VAN 8 NOLU DONATIM BÖLGE
MD.

Baştemsilci: Hamit Kamiloğlu

SB. MALATYA 12 NOLU DONATIM

BÖLGE MD.
Baştemsilci: Mustafa Atalan

SB. ELAZIĞ 15 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Cemalettin Kanter

SB. SAMSUN 7 NOLU DONATIM
BÖLGE D.

Baştemsilci: İbrahim Üstün

SB. SİVAS 13 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Şaban Urhan

ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
Baştemsilci: İbrahim Bahar
Temsilci: Adem Ünal
Temsilci: Sinan Demir

ÖZARAR KALDIRMA MAKİNALARI
SAN. VE TİC. A.Ş

Baştemsilci: Dinçer Albayrak

ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN.
VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Erol Kalender
Temsilci: Ümit Özaslan
Temsilci: F. Fevzi Yıldız
Temsilci: Ramazan Gökçukur

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK
BAKIR SAN. A.Ş.

Baştemsilci: İsmail Sungur
Temsilci: Mehmet Rıza Özadlı
Temsilci: Mustafa Tozkoparan
Temsilci: Hasan Gençay

KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC.
A.Ş.

Baştemsilci: Fikret Öztürk
Temsilci: Recep Türkkan
Temsilci: İbrahim Şahin

SB. İSTANBUL 2 NOLU DONATIM
BÖLGE MD.

Baştemsilci: Reha Demir

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Birol Çetin
Temsilci: Mesut Ulusoy
Temsilci: İbrahim Toran

SIO OTOMOTİVE TAŞIT YEDEK
PARÇA SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Beyhan Vatansever
Temsilci: Selçuk Huruzoğlu
Temsilci: Güray Yanarsönmez

EREN FREN VE DEBRİYAJ
BALATALARI SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Baştemsilci: Engin Demir
Temsilci: Selahattin Açıkgöz
Temsilci: Sinan Güler

EGE BAKIR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Hasan Sadıç
Temsilci: Abbas Çağan
Temsilci: Hıdır Selman

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Zafer Çelik
Temsilci: Salim İşçi
Temsilci: Serkan Aşkın
Temsilci: Ali Ergin

Son gelişmeler
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Açış Konuşması
Genel Başkanımız

Adnan Serdaroğlu, açış
konuşmasında,
dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişmeler,
metal işkolu ve
sendikamız hakkında
genel bir değerlendirme
yaparak, yaşanan
sorunlara dikkat çekti. Bu
sorunlara sırtımızı dönme
lüksümüz olmadığını
vurguladı.

Sendikamızın 4 yıllık çalışmaları hakkında bilgi veren genel başkanımız, bu
süreçte sendikamıza yeni katılan işyerlerindeki üyelerimizi, temsilcileri selamlayarak,
sendikamız adına duyduğu gururu dile getirdi, yüzde 50 büyümenin altını çizdi:
“Gerçekleştirdiğimiz bu büyüme, ortaya koyduğumuz mücadele, sendikamızın
bünyesinde var olan sınıfsal refleksin, ortak aklın ve sağlam karakterin eseridir.
Statik bir yapıdan dinamik bir yapıya geçişin sonucudur. Eğer bugün buradaysak,
hep birlikte bir şeyler yapmanın heyacanıyla bir araya gelip tartışıyor ve gelecekle
ilgili yeni kararlar alıp, kadrolar oluşturuyorsak, hep daha iyi, daha güzel, daha mutlu
bir ülkede ve barış dolu bir dünyada yaşamak içindir.”
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17. Merkez Genel Kurulumuz:

Daha güçlü bir Birleşik Metal-İş için

İleri!..
14-15-16 Aralık 2007 tarihinde yapılan
17. Merkez Genel Kurulumuz, başarıyla
sonuçlandı.
Sendikamızın geçmiş faaliyetleri
değerlendirildi ve gelecek döneme
ilişkin mücadele perspektifi belirlendi..

Sosyal Güvenlik
Sunumu

Gündemdeki en yakıcı
sorunlardan biri olan ve
reform adı altında
kamuoyuna sunulan
Sosyal Güvenlik
alanındaki gelişmeleri,
Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim
Görevlisi Doç. Dr.
Nurşen Caniklioğlu
aktardı..

Bizim Şarkılarımız
Genel kurulumuz, Kazım

Koyuncu Kültür Merkezi müzik
öğretmenlerinin verdiği konserle
başladı.

Tüm salonun coşkuyla eşlik
ettiği grup, ayakta alkışlandı.

17. Merkez Genel Kurulumuz, 14-15-16 Aralık 2007 tarihlerinde Bostancı
Green Park Otel’de toplandı.

Ülkenin dört bir yanından gelen delegeler, sendikamızın geçmiş faaliyetleri
değerlendirdiler, gelecek döneme ilişkin mücadele perspektifini ortaya koydular.
Yurtdışından katılımın yoğunluğuyla, konser, belgesel film ve sosyal güvenlik
sunumuyla da dikkat çeken kongremiz, birlik ve beraberlik ruhuyla tamamlandı

Emeğin Aydınlık yüzü
Ardından, kimi zaman alkışlarla eşlik ederek,

ama genelde büyük bir sessizlikle “Emeğin
Aydınlık Yüzü” filmimiz izlendi. Ağırlıklı olarak
son dört yılı konu alan filmimizin, senaryosundan
görüntü montajına kadar her şeyi ile sendikamızda
hazırlanmış olması da ayrı bir anlam taşıyor.

17. Merkez Genel Kurulumuz ile ilgili daha fazla bilgi,
belge ve fotoğrafı, internet sitemizde bulabilirsiniz:

www.birlesikmetal.org
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Plaket Töreni
Sendikamızın son 4 yıldır gerçekleştirdiği büyümede

emeği geçen şube yöneticilerimize ve sendikal mücadeleye
katkı sunan emek dostlarına teşekkür plaketleri verildi.

Gebze, İzmir, ve Anadolu Şube Başkanları, “örgütü
daha da büyütmek” hedefiyle aldılar plaketlerini.

Ali Tezel ve Atilla Özsever’e, sınıfa ve sendikamıza
verdikleri katkıları için teşekkür edildi.

Uluslararası dayanışmanın özellikle örgütlenme
süreçlerindeki katkısının somut örneği olan İMF adına,
Marcello Mallentachi’ye de bir teşekkür plaketi verildi.

Divan
Divan oluşumunda tek önerge oylanarak, Divan

Başkanlığına Süleyman Çelebi, Başkan Yardımcılıklarına
 Çoşkun Yılmaz ve Ayhan Ekinci, Yazmanlıklara Selma
Taşköprü ve Gülizar Gündüz getirildiler. İstiklal Marşı,
saygı duruşu ve gündemin onaylanmasını ardından,
konuklar tanıtıldı.
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“Viva Dayanışma”
“Viva uluslararası dayanışma”

Söz sırası yabancı konuklardaydı.. Yabancı konuklarımız, ülkelerindeki işçilerin
selamlarını aktardılar genel kurula. Ülkelerindeki gelişmeleri paylaştılar bizimle.

Kongremize, İsviçre, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç, Yunanistan, Bulgaristan,
Kıbrıs Türk Kesimi, Belçika, G.Kore, Sırbistan, Kosova’dan kardeş sendikalar ile uluslar
arası örgütlerimizin üst düzey temsilcileri olmak üzere 39 yabancı konuk katıldı.

17. Genel Kurulumuza katılan uluslar arası delegasyondan IMF Genel Sekreteri
Marcello Malentachi’nin söyledikleri anlamlıydı:

 “1800lü yılların sonunda dünyanın birçok ülkesinden metal işçileri Zürih’te bir
araya gelerek Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nu kurmaya karar verdiler. Onlar
bunu yaparken akıllarında ne sınırlar, nede ulusal ve kültürel farklılıklar vardı. Onları
bir araya getiren tek şey metal işçileri oldukları gerçeğiydi”

Malentachi bugün de bu bilinci kaybetmememiz gerekliliğini vurgularken sınıf
dayanışmasının bu temellerde kurulması gerekliliğinin altını çizdi.

Konuşma yapan bir diğer konuk ise Belçika CCMB Sendikasından Luc Triangle
idi. Uluslararası dayanışmanın önemini anlatırken Bosal işyerinde yaşanan sendikal
hak ihlallerine karşı Belçikalı ve Türkiyeli işçilerin yürüttüğü ortak mücadeleye değinen
Triangle, Bosal’daki zaferin yaratıcısının Belçika ve Türkiye’deki işçilerin kararlılığı
olduğunu vurguladı.

Çok uzaklardan, Güney Kore’den gelen konuklarımız ise kendi dillerinde
kongremizi selamlarken işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının önemini vurgulayarak,
mesafelerin dayanışmanın önüne geçemeyeceğini belirttiler.

Konuklarımızın konuşmaları sırasında, delegeler, sık sık uluslararası dayanışmayı
öne çıkaran sloganlar attılar, sınıf dayanışmasını alkışladılar..
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Güven Elektrik
Sendikamızda örgütlenen

Güven Elektrik işçisi 500
arkadaşının selamını kongremize
taşıyan Zafer Tekşen,
işyerinde yaşananları
aktardı.

Birlik ve
beraberlik içinde
örgütlü mücadeleyi
sürdüreceklerini
söyledi.. Güven
Elektrik işçilerinin
mücadelesi, salonda
alkış ve sloganlarla
desteklendi.

İkinci gün
Raporlar

Koreden gelen konuklarımızın
konuşmalarıyla başlayan ikinci gün,
salondaki çoşku ilk günü
aratmayacak yoğunluktaydı.

Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
Rıfat Codura tarafından okundu.

 Merkez Denetleme Kurulu adına
Ali Çeltek ve Merkez Disiplin
Kurulu adına Hüseyin Ataçer kurul
raporlarını okudular.

Konuk konuşmaları

Yabancı konukların ardından, EMEP adına Levent Tüzel,
DSP adına Osman Kılıç ve KETEV adına Onursal Genel
Başkanımız Kemal Türkler’in eşi Sebahat Türkler birer
konuşma yaparak, kongremize başarılar dilediler.

Konuk konuşmaları,
Ezik Ozan’ın okuduğu
şiirle sona erdi.

Birinci gün, son
olarak, Komisyonlar için
verilen önergeler tek tek
oylanarak, oybirliği ile
komisyon üyeleri seçildi.
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Genel Yönetim Kurulu Hesap ve
Çalışma Raporları üzerinde söz alan
delegeler, sendikamızın 4 yılık
etkinliklerini değerlendirdiler.

Sırayla söz alan; Ali Gündüz,
Yılmaz Karakurt, Ümit Aslaner, Nihat
Akyol, Selçuk Balcı, Aydın Belet,
Mahir Alemdağ, Hüseyin Can, Şinasi
Atıcı, Erol Bektaş, Ayhan Bebek, Murat
Gür, Engin Kulu, Hakan Akyol, Ayhan
Ekinci, Gökhan Aydın ve Duygu
Bayram kürsüden düşüncelerini
aktardılar.

Kulis faaliyetleri yerine salondaki
aile havası, başarılan yeni
örgütlenmeler, yüzde 50’lik büyüme,
uluslararası ilişkilerdeki gelişme,
kurumsallaşmada sağlanan başarı,
genel olarak dile getirilen övgülerdi.

Örgütlenmenin daha da
büyütülmesi, uluslararası ilişkilerin
daha da güçlendirilmesi, eğitimlerin
arttırılması, Sosyal Güvenlik Yasa
tasarısına ve diğer saldırılara karşı
mücadelenin yükseltilmesi, asgari ücret
konusunda eylemlilikler, dile getirilen
talepler oldu.

Söz
Delegelerde
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Komisyon raporları ve kararlar
Tüzük Tadil Komisyonu adına Yaşar

Cihan tüzük değişikliği maddelerini okudu.
Her madde tek tek oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi.

Tahmini Bütçe Komisyonu adına Ünal
Akaya’nın okuduğu rapor ve tahmini bütçe
teklifi de oybirliği ile kabul edildi.

Ça l ı şm a l a r ın ı
tamamlayan Kararlar
Komisyonu adına
kürsüye gelen Engin
Kulu, hazırladıkları

raporu Genel Kurul’a sundu.. Karalar madde
madde okundu ve delegelerin oyuna sunuldu..
Her karar, oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim adına
Delegelerin konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu adına

söz alan Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, yapılan konuşmaları
değerlendirdi.

Delegelerin, yönetim kuruluna çok önemli bir görev
yüklediğini , sorumluluk altına soktuğunu vurgulayarak, böyle
bir kongreyi bütün sendikaların yaşamasını diledi..

Sosyal Güvenlik Yasası, işsizlik, sendikasızlaştırma gibi
önümüzdeki dönemde de karşılaşacağımız sorunlara dikkat

çekerek, durumu üyelere anlatmanın, mücadele için hazırlıklı
olmanın önemine değindi.

Emek-sermaye çelişkisinin  unutturulmak istenmesine,
sendikaların sivil toplum örgütü olarak nitelenmesine de tepki
göstererek: “Oysa biz sınıf örgütüyüz, biz işçi sınıfıyız, biz
emek örgütüyüz. Bizler siyasetten, sermayeden bağımsız bir
örgütüz ve bu bağımzıslığımızı koruyacağız, bizim en önemli
özelliğimiz de budur. Bağlı olduğumuz tek yer işçi sınıfıdır,
emektir. Bizim siyasetimiz, elleri nasırlı insanların siyasetini
yapmaktır.”

Seçimler
Genel Kurulumuzun üçüncü günü seçimler vardı.

 Örgütsel birlik ve beraberlik adına hazırlanan tek liste ile yapılan
seçimlerin sonunda, Genel Yönetim Kurulu güven tazeleyerek, “aynı kadro
ile göreve devam” dedi. İlçe Seçim Kurulunun açıkladığı sonuçlarla Genel
Kurulumuz sona erdi.

Seçim Sonuçlarına göre:

17. Merkez Genel Kurulu Kararları

1: Acil Hedeflerimiz
2: DİSK Yol Göstermeli
3: Avrupa Birliği Süreci İşçiler ve Sendikalar Aleyhine İşlemektedir.
4: Sermayenin yeniden yapılandırma programına karşı işçi sınıfının
ortak örgütlenme ve mücadelesi
5: Bilginin üretimi ve yaygınlaştırılması
6: Emperyalist savaş ve işgallere karşı işçilerin birliği ve mücadelesi
7: Muhalefetsizlik durumuna son verilmelidir.
8: Uluslararası sendikal alanda daha zengin ve daha yaygın ilişkiler
kurulmalıdır.
9: Sendikalar dayanışma ve toplumsal mücadele örgütleridir.
10: Güçlü sendika daha aktif kadrolar ve üye katılımıyla ortaya
çıkacaktır.
11: Sendika içi demokrasinin geliştirilmesi
12: Birleşik Metal İş üyeliği onurdur, sorumluluk ister.
13: İşyeri temsilcilik kadrolarının etkinleştirilmesi
14: Örgütlenme Atılımı Devam Etmelidir!
15: Çalışma Biçimi
16: İşçi Sınıfımızın değerlerine, eylem ve etkinliklerine sahip
çıkmak için;
17: Sermaye egemenliği çevreyi yaşanmaz kılmaya
devam ediyor
18: Yeni büro ve komisyonlar
19: Yeni şubelerin açılması

Genel Yönetim, Merkez denetleme ve Merkez Disiplin Kurulları ile DİSK delegeliklerine aday olanların
listesinin okunması ile ikinci gün de sona erdi.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Genel Başkan: Adnan Serdaroğlu

Genel Sekreter: M. Selçuk Göktaş

Genel Mali Sekreter: Süleyman Türker

Genel Örgütlenme Sekreteri: Özkan Atar

Genel Eğitim Sekreteri: Celalettin Aykanat

MERKEZ DENETLEME KURULU:
Ali Gündüz, Coşkun Erel, Zeki Aydıner

MERKEZ DİSİPLİN KURULU
Yılmaz Karakurt, Hüseyin Can, Cengiz Koral,
Mehmet Rıza Özadlı, Ömer Osman Kızıltoprak
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Sendikamız üyeleri, forum sayfalarımızda buluşuyor,
haberleşiyor; güncel
konuları, sendikal sorunları
tartışıyor; spordan mizaha
ilgilendikleri konuları
paylaşıyorlar..

Foruma üye olmak
için, ad, soyad, işyeri
bilgilerinizi
bilgi@birlesikmetal.org
adrsine gönderin.
Kullanızcı adı ve şifrenizi
gönderelim.

DİSK Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu 1-2 Şubat
2008 tarihlerinde Bolu’da
toplandı. Toplantıya, sendikamız
Merkez Yönetim Kurulu katıldı.

Anayasa komisyonu ile
2821-2822 sayılı yasalarla ilgili
yapılan sunumların
ardından,gündem maddeleine
geçildi.

Gündeme15-16-17 Şubat
2008 tarihlerinde yapılacak olan
DİSK Genel Kuruluna yönelik
hazırlıklar damgasını vurdu.
Nasıl bir yönetime ihtiyaç
olduğuyla ilgili tartışmalar
oldukça canlı ve ilginç geçti.

DİSK’e bağlı sendikalar adına birer yöneticinin söz
aldığı toplantıda sendikamız adına Genel Sekreter Selçuk
Göktaş konuştu:

“DİSK için önemli olan, kişileri tartışmaktan çok
anlayışı ve önümüzdeki dönem bizi bekleyen görevleri
tespit ederek buna uygun bir yönetimin belirlenmesidir.
Güçlüklere göğüs gerecek ve engelleri aşacak bir kadroyla

yürümek gereklidir.”

Diğer konuşmacılar da şu andaki yönetim kurulunun
görevini başarıyla ve DİSK adına yakışır biçimde
tamamladığını belirttikten sonra, DİSK’in 13. Genel Kurula
giderken ortak bir görüş ve ittifak etrafında oluşturulucak
bir yönetim seçmesi temennisinde bulundular.

Adnan Serdaroğlu yaptığı konuşmada özetle şunları
söyledi:

“DİSK yönetimi olarak
başaralı bir dönem
geçirdiğimize inanıyorum.
Kalemimizi çok, silgimizi ise
az kullandık. Ancak bu
yönetimin misyonunu
tamamladığını düşünüyorum.
Ben de birçok yönetici
arkadaşımızın burada
söylediği gibi DİSK Genel
Kurulunda bir konsensus
oluşturarak herkesin üzerinde
anlaşacağı bir yönetimle yeni
bir başlangıç yapılmasının
daha doğru olacağını
kanatindeyim.”
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DOSTEL’DE EĞİTİM
Gebze Şubemize bağlı Dostel işyerinde daha

önce gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden sonra, 9
Aralık 2007 tarihnde 27 üyemizin katıldığı bir
eğitim toplantısı daha yapıldı.

Gebze Şubesi toplantı salonunda yapılan
eğitimde,  Sendika Nedir, Sendikal Örgütlenmenin
Önemi, Sendikamızın İlkeleri, Tarihi ve Anlayışı
 gibi temel sendikal konular anlatıldı.

Ayrıca işyerindeki sorunlar tartışıldı ve
üyelerimizin merak ettiği sorulara yanıtlanarak,
önümüzdeki dönem toplu sözleşme görüşmeleri
öncesi genel bir değerlendirme yapıldı.

AKS OTOMOTİV’DE EĞİTİM
1 No’lu Kartal Şubemizin yeni örgütlediği

AKS Otomotiv  işyerinde çalışan üyelerimize
yönelik eğitim, şube toplantı salonunda 30
arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sendikamızda örgütlenme sürecinde oldukça
disiplinli bir biçimde davranarak Bakanlık Tespit
Yazısı gelene kadar sendika üyeliklerini gizlemeyi
başaran AKS Otomotiv işçilerine açış
konuşmasını Şube Başkanı Ali Rıza İkisivri yaptı
ve örgütlenmedeki genel işleyişi aktardı.

Daha sonra,  üyelerimize örgütlenme süreci,
muhtemel gelişmeler, sendikanın tarihi ve
gerekliliği anlatıldı. Üyelerimizin oldukça ilgiyle
izlediği eğitimin ardından, Şube Sekreteri Yaşar
Cihan, Şube Mali Sekreteri Kemal Coşkun, Şube
Eğitim Sekreteri Osman Öktem, merak edilen
konularla ilgili soruları yanıtladılar.

GÜVEN ELEKTRİK’TEKİ ÜYELERİMİZLE
EĞİTİM

2 No’lu Sefaköy Şubemize bağlı Güven
Elektrik işyerinde yaklaşık iki yıldır süren yetki
süreci ve davaya rağmen sendikamızda
örgütlenme kararlılığını ilk günkü inançlarıyla
sürdüren üyelerimizle 3 Ocak 2008 tarihinde üç
ayrı vardiyaya yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Şube toplantı salonunda yapılan eğitimlere
toplam 85 üyemiz katıldı.

Şube Başkanı Yılmaz Bayram her üç gruptaki
arkadaşlarımıza yönelik birer açış konuşması
yaparak örgütlenme sürecini değerlendirdi.
Örgütlenme ve Disiplin ile Temel Sendikal
Dersler başlıklı iki ayrı bölümde gerçekleştirilen
eğitimleri üyelerimiz son derece büyük bir ilgiyle
izlediler.

KTC İŞÇİLERİYLE EĞİTİM
Kocaeli Şubemize bağlı Kalibre Boru işyeri

çatısı altındaki KTC’de çalışan işçi
arkadaşlarımızla 25 ve 30 Aralık 2007 tarihlerinde
iki ayrı eğitim yapıldı.

Toplam 19 arkadaşımızın katıldığı bu
eğitimlerde, Örgütlenme Sürecindeki Hukuki
Durum, Haklarımız, Sömürü ve Paylaşım,
Sendikamızın Yapı ve İşleyişi anlatıldı.

Üyelerimizle
fırsat eğitimleri
devam ediyor

DİSK Genişletilmiş
Başkanlar Kurulu toplandı

internet bağlantısı olan
üyelerimiz forum sayfalarımızda

Üye iseniz, foruma girmek
için www.birlesikmetal.org
sitemizden, soldaki menüde
bulunan Üye forum’a tıklayın.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


18 Birleşik Metal-İş
Şubat 2008

5 Puan kimin
Hükümet yeni bir paket üzerinde çalışıyor.
Adı “İstihdam Paketi”.
Paketin tüm ayrıntıları bilinmiyor.
Kamuoyuna sızdırılan kadarıyla, kıdem tazminatı

fonu ve işverenlerin ödediği primlerden 5 puan düşülmesi
paketin içinde yer alan madde başlıklarından.

Sermayedar sınıfın örgütleri yıllardır, ücretlerden
yapılan kesintilerin yüksekliğinden yakınırlar.

Bunun istihdamı azalttığını, kayıt dışını teşvik ettiğini
vurgularlar.

Sermayedarların ücretlerden yapılan kesintilerin
yüksek olduğunu söylemelerinin sonucunda işçi
ücretlerinde bir artış istedikleri için değildir.

Onlar, işsizliği ve kayıt dışılığı bahane ederek, kendi
üzerlerindeki yükü azaltmanın kavgasını verirler.

Oysa, onlar bir işçi daha fazla istihdam etmek yerine
bir koyundan kırk tane post çıkarmayı tercih ederler.
Ücretler düşünce daha fazla işçi çalıştırmak istemezler.

Kayıt dışılığa sözde karşıdırlar. Çünkü, kendi
taşeronları ve tedarikçileri kayıtdışılığın büyük bir oranını
oluşturmaktadır ve büyük sermaye bu nedenle kayıt
dışılıktan beslenmekte bu sayede maliyetlerini aşağıya
çekmektedir.

Onlar ücretleri aşağıya çekmek için, kendi ödemiş
oldukları primleri ücret maliyeti olarak adlandırarak
gerçeğin üzerini örtmeye çalışırlar.

Oysa yapılmak istenen ücretlerin düşürülmesinden
başka bir şey değildir.

Bunu sermaye örgütlerinin yayınlarında ve
araştırmalarında görmek mümkündür.

Sermaye örgütlerinin ücretlerle ilgili araştırmalarında
ücretler, ikramiyeler, tüm sosyal ödemeler, işçinin ve
işverenin ödediği tüm vergi ve primler dahil edilerek
hesaplanır.

Bu hesaplama yanlış değildir.
Bütün bunlar ücret maliyetidir. Ama bu maliyetlerin

büyük bir kısmı işçilerin cebine girmez.
İşçiler de ceplerine girmediği için buna kendi paraları

olarak bakmazlar.
Büyük yanlış yaparlar.
Çünkü bu paraların hepsi işçilerin bugünkü ya da

gelecekteki ücretleridir.
Sigorta primlerinin iki ana amacı vardır. İşçinin kısa

ve uzun vadeli güvencesini biriktirmek.
Sigorta primlerinden yapılacak indirimler dolayısıyla

işçinin bugün için yapacağı sağlık harcamalarını  cebinden
karşılamasına yol açmak ve emeklilik maaşının indirilmesi
anlamına gelmektedir.

Bu nedenle, işverenlerin yüzde 19,5 olan SSK primini
5 puan düşürmek demek, işçinin ücretinden 5 puanı alıp
işverene vermek demektir.

Bunu net ücretlerimize uygulamaya kalksalar ne
yaparız? Tepkimiz ne olur?

İşte aynı tepkiyi, brüt ücretimizden 5 puanın
sermayedarlara aktarılmasına da göstermek zorundayız.

İşverenin ödediği kendi payı değildir. Ödenen bizim
ücretimizin bir parçasıdır ve yapılmak istenen bizim
ücretlerimizi 5 puan düşürmektir.

Bu 5 puan bizim net ücretimize eklenmek zorundadır.
Çoğu kimse bu prim ödemelerini sermayedarların

gider olarak gösterip vergiden düştüklerini bilmez.
5 Puanın Sosyal Güvenlikle İlgisi Ne?
Diğer taraftan, hükümetin Sosyal Güvenlik Reformu

adı altında yaptığı değişiklikler, bu 5 puanlık indirimle
doğrudan ilişkilidir.

Bu sözde reformun gerekçesi sosyal güvenlik
sisteminin iflas noktasına gelmesi, büyük açıkların
oluşmasıdır.

Açık nasıl oluşur?
Gelirler, giderleri karşılamaya yetmediği zaman

oluşur.
Peki, işverenlerin primlerinden 5 puanlık indirim,

SSK’nın gelirlerini azaltmaz mı?
Elbette azaltır.
Peki, azalan gelirlerle artan giderleri nasıl

dengelersiniz?
Birincisi giderlerinizi kısarsınız.
İkincisi gelirlerinizi artırırsınız.

Sosyal Güvenlik Reformu ne yapmaktadır?
Emekli maaşlarının bağlanma oranını düşürerek ve

kurumun sağlık giderlerinde tasarrufa giderek toplam
giderlerini düşürmeye çalışmakta, bunlara ek olarak
işçilerden prim ödedikleri halde, sağlık harcamaları için
“katkı payı” adı altında para almayı hedeflemektedir.

İşte 5 puanın kimden alınıp, kime verildiğinin en
açık kanıtı budur.

SSK prim gelirleri, sermayeye peşkeş çekilmekte,
açık ise primlerini ödeyen işçilerin cebinden
karşılanmaktadır.

Dolayısıyla, 5 puan katlanarak artmaktadır.
Peki bu 5 puanlık indirimle, işçilerden sermayeye ne

kadar para aktarılmış olacaktır?
Bugün asgari ücretin brütü 608,40 YTL’dir.
İşverenler bugün için yüzde 19.5 SSK primi

ödemektedirler.
İşverenin bir asgari ücretli için ödediği prim miktarı

118,64’tür.
Eğer SSK primlerinde 5 puan indirime gidilip, oran

yüzde 14,5 olursa, bir asgari ücretli için ödenecek miktar
88,22 YTL’ye düşmektedir.

Bir asgari ücretli için sermayeye aktarılan miktar
30,42’dir.

Ülkedeki tüm sigortalıların (yaklaşık 8,5 milyon)
asgari ücretli olduğu varsayılır ise, aktarılan miktar 258
milyon YTL’dir.

Daha gerçekçi bir sonuca ulaşmak da mümkün.
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Kasım 2007’de
prime esas ortalama günlük kazanç 32,5 YTL’dir. Buna
göre aylık ortalama kazanç 975,00 YTL; işverenin ödediği
prim ise 190,00 YTL’dir. 5 Puan indirildiğinde ödenecek
prim miktarı 141 YTL’ye düşmekte ve sigortalı başına
sermayeye 49,00 YTL aktarılmaktadır.

Böylece 8,5 milyon sigortalıdan sermayeye aktarılan
toplam para 416 milyon YTL’dir. Dolar fiyatın 1,15 YTL
kabul ettiğimizde bu miktar yaklaşık 362 milyon dolardır.

Evet, sözde reformun gerçek maliyeti 362 milyon
doların işçilerden alınıp sermayeye transfer edilmesi ve
sosyal güvenlik maliyetlerinde işçilerin yaptığı ödemelerin
daha da artırılmasıdır.

Sosyal Güvenlik alanında yapılmak istenen
değişikliklere karşı çıkmanın daha iyi bir gerekçesi
olabilir mi?

Hükümet yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Adı “İstihdam Paketi”.

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim
yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için
uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

· Mükellefin kendisi için % 50’si

· Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi
için % 10’u

· Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk
iki çocuk için % 7,5’i

· Diğer çocuklar için % 5’i

olmak üzere ücretlinin medeni durumu dikkate
alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması
sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi tarifesinin
birinci gelir dilimine uygulanan oranla (%15)
çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının
1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.

2008 takvim yılı başı için 16 yaşından büyük işçiler

için belirlenen asgari ücretin, yıllık brüt tutarı 7.300,8
YTL’dir.

Üyelerimiz kendileri için uygulanacak indirim
tutarı olan 45,63 YTL.’nin üzerine medeni durumları
ve çocuklarının sayısına göre aşağıda belirtilen
miktarları ekleyip asgari geçim indirimi tutarlarını
bulabilirler.

Asgari geçim indiriminin hesabında aşağıda kişinin
kendisi, çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan
eşi ve çocuklarının, ücretlinin vergisine yansıyan
indirim oranları aşağıdaki gibidir:

· Mükellefin kendisi için 45,63 YTL.

· Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi
için 9,13 YTL.

· Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk
iki çocuk için 6,84 YTL.

· Diğer çocuklar için 4,56 YTL.

Asgari geçim indirimi
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Yasalardan, yönetmeliklerden doğan haklarımızı ne kadar biliyoruz?
Haklarımızı savunabilmemiz için ne yapabiliriz?
Sorunlarınızı Avukatlarımıza  iletebilirsiz...

Demokrasimizde Demokratik Baskı Gurubu İşlevi
Gören Tek Örgüt Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu, kısa adıyla TİSK

Demokrasilerde, demokratik baskı gurubu olarak
adlandırılan sendika, dernek gibi örgütlenmeler siyasi
iktidarın uygulayacağı ekonomik, sosyal politikaların
belirlenmesinde siyasi iktidarı temsil ettikleri üyelerinin
çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalışırlar.

Bir anlamda doğrudan demokrasinin
uygulanamamasının boşluğunu demokratik baskı gurupları
doldurur.

Siyasi iktidarların toplumun değişik sınıflarını temsil
eden bu örgütlerle diyalog içerisinde olup olmamalarına
göre katılımcı olup olmadıkları belirlenir.

İşverenlerde kendi çıkarlarını korumak için değişik
örgütler kurmuşlardır. Bu örgütlerden birisini de Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, kısa adıyla TİSK
tir. Eğer demokratik baskı guruplarını işlevlerini gerektiği
gibi yapıp yapmamalarına göre açısından
değerlendirirseniz, tek demokratik baskı gurubunun TİSK
olduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız.

1982 Anayasasının Çalışma Yaşamını
Düzenleyen Hükümleri ile TİSK’in istemleri
İkiz Kardeş

TİSK her dönem siyasi iktidarların gözdesi olmayı
başarmış bir kuruluştur. Bu gün tartıştığımız 1982
Anayasasının çalışma yaşamını düzenleyen hükümleriyle
TİSK’in mayıs 1980 tarihinde yapmış olduğu 13. Olağan
Genel kurul sonuç bildirgesini karşılaştırdığınızda 1982
Anayasa’sının Sendika, grev ve Toplu pazarlık haklarını
düzenleyen hükümleriyle TİSK’in genel kurul sonuç
bildirisinin ikiz kardeş olduğunu görürsünüz.

Adeta; 1982 Anayasasını darbecilerin emriyle
hazırlayan danışma meclisi, Sendika, grev, Toplu Pazarlık
hakkına ilişkin maddeleri yazarken TİSK’in 13. Olağan
genel kurul raporuna bakmışlar orada yazanları aynen
almışlar.

Merak edenler detaylarına bakabilirler ben sadece
örnek olsun diye bir karşılaştırmaya yer vermek istiyorum.

TİSK 13.Olağan genel Kurul çalışma Raporu sayfa
32; “…grev hakları sınırsız bir hak olamaz. Eğer grevlerin
verdiği zarar toplumu etkiliyorsa, bu zararın önlenmesi
hak ve hukuk kurallarının bir icabı olmalıdır…belli ve
makul süreyi aşan grevlerin amacını aşan grevler olduğu
kabul edilmeli ve bu makul sürenin sonunda eğer grevler
devam ediyorsa, bunun bir hakkın suiistimali olduğu
görüşünden hareket ederek durdurulması, hakkaniyete
uygun düşecektir. Durdurulan grevler tarafsız bir organın
kararı ile çözümlenerek topluma zarar verici niteliğinin
kaldırılması imkan dahilindedir.”

1982 Anayasasının 52. Maddesi “Grev hakkı iyi niyet
kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti
tahrip edecek şekilde kullanılamaz.” 54/5 “grev ve lokavtın
yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda
ertelemenin sonunda uyuşmazlık Yüksek hakem
Kurulunca çözülür. YHK kararları kesindir ve toplu iş
sözleşmesi hükmündedir.”

Kıdem Tazminatı ve TİSK
TİSK, aynı raporda darbecilerden kıdem tazminatına

ilişkin dileklerde de bulunarak diyordu ki; “Kıdem
tazminatı müessesesi bir an önce ciddiyetle ele alınarak,
hem yasal tavan hemde yasal fon bakımından dikkatli
bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır.”

Darbeciler TİSK’in bu dileğini darbeden bir ay sonra
yerine getirip Anayasa mahkemesinin iptal etmiş olduğu
tavan sınırını geri getirmiş, tavanın aşılmasınıda hapis
cezası yaptırımına bağlamışlardır.

Sonuçta TİSK mutlak, güçlü bir iktidara istediğini
yaptırmayı başarmış, hem Anayasa’nın hemde kıdem
tazminatını istediği düzenletmeyi becermiştir.

TİSK Yine Talep Ediyor İşçiler Hazırlanın
Tüm bunları anımsamamın nedenine gelince;

1-Kendisini en az darbeciler kadar güçlü gören,
Mecliste mutlak bir çoğunluğa sahip bir iktidar bu günde

ülkeyi yönetiyor.

2-TİSK rapor yayımlamaya devam ediyor.

3-Son yayımladığı raporda Türkiye’nin son 10 yılda
işsizlik artışı oranlarına bakıldığında dünya ikincisi
olduğunu söyleyip alternatiflerini sıralıyor.

4-Bu alternatiflerinde İş Kanunu’nun içerdiği esnek
çalışma yöntemleri AB’nin gerisinde kalmamalı ve
geliştirilmeli

-Kıdem tazminatı yükü azaltılmalı.

-Sosyal güvenlikte işveren primlerinde yapılması
öngörülen 5 puanlık indirim bir an önce gerçekleşmeli,
yüklerde uzun vadeli ve takvimli indirim programı ilan
edilmeli.

-İstihdama Destek Paketi açıklanmalı.

-2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
Değişiklikleri, işletmelerin rekabet gücünü ve çalışma
barışını gözetmeli.

-İşletmelerin mesleki eğitim harcamaları, sigorta
primi ve vergi indirimleriyle özendirilmeli” diyor.

5-TİSK’e göre; özetle İşsizlik artıyor, bu kadar işsizin
olduğu yerde çalışanlara verilen haklar fazla, bu haklara
gerek yok, o halde kıdem tazminatı hakları ellerinden
alınmalı,

“2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Değişiklikleri,
işletmelerin rekabet gücünü ve çalışma barışını gözetmeli”,
YANİ BU YASALARDA YER ALAN VE İŞÇİLERİN
ÖRGÜTLENMELERİNİ OLANAKSIZ KILAN
HÜKÜMLER SÜR GİT DEVAM ETMELİ.

6-TİSK “İstihdama Destek Paketi açıklanmalı” derde
açıklanmaz mı, TİSK’in raporunun yayımlanmasından
birkaç gün sonra bakanlar kurulu bir istihdam paketi ele
alıyor. 30 Ocakta toplanan Ekonomi Koordinasyon
kurulunda değerlendirileceği söylenen istihdam paketinin
flaş önerisi kıdem tazminatının yeniden düzenlenmesi.

7. maddenin ne olacağını artık siz çıkartın.

İşçi Recep, dikkat: İşveren isterse oluyor

Kıdem Tazminatımıza
göz diktiler
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Araştırma Dairemiz, 2007 yılı için gelir ve harcama
gruplarına göre enflasyon oranlarını açıkladı. Türkiye
İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi, Madde Fiyatları
ve 2003 yılı Hane Halkı Tüketim anketi sonuçları
üzerinden yapılan hesaplamaya göre yılbaşından bu yana
enflasyon en az gelire sahip yüzde 20’lik dilim için yüzde
10,18 oranıyla, en çok gelire sahip yüzde 20’lik dilimin
yüzde 8,08’lik enflasyonunun üstünde gerçekleşti.

Kira, ekmek ve toplu taşıma fiyatları üzerinden,
harcama kalıbı ağırlıkları da dikkate alınarak hazırlanan
Temel Harcama İndeksi (THİ) ise yıllık olarak yüzde
15,97 oranında artış gösterdi. Buna göre kiralardaki yıllık

artış yüzde 17,76, ekmekteki artış yüzde 18,91 toplu
taşıma ulaşımında yüzde 3,43 oldu. Aylık bazda ise ekmek
yüzde 3,02, kira yüzde 0,78, toplu taşıma ulaşımı yüzde
0,21 oranında artış gösterdi. THİ, aylık bazda yüzde 1,69
arttı.

Yıllık olarak Meyve, süt ve süt ürünleri, Kuru Bakliyat,
Yağlarda da astronomik artışlar yaşandı. Meyvedeki
yüzde 34’lük artış ile ortalama olarak enflasyonun yaklaşık
4 katı artarken, süt ve süt ürünlerinde artış oranı yüzde
31 oldu.  Kuru Bakliyattaki artış yüzde 25 ile dikkat
çekerken, yağlar yüzde 18 ile enflasyonun iki katı bir
artış gösterdi.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN

Aralık 2007 TÜFE
Bir önceki aya göre: %   0,22
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   8,39
Bir önceki yılın aynı ayına göre: %   8,39
Oniki aylık ortalamalara göre: %   8,76
6 Aylık %   4,35

Aralık 2007 ÜFE
Bir önceki aya göre: %  0,15
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %  5,94
Bir önceki yılın aynı ayına göre: %  5,94
Oniki aylık ortalamalara göre: %  6,31

(2003=100)

(2003=100)

Yoksulluk ve Açlık Sınırı
Dört kişilik

ailenin gıda
harcamalarının
yanı sıra konut,
ulaşım, giyim,
sağlık, eğitim gibi
ihtiyaçları dikkate
alınarak
hesaplanan yoksulluk sınırı, Ocak ayı için: 2 bin 261 YTL
olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı
ise,  Ocak ayında 694 YTL oldu.

İşçiye Zulüm

Vergi Oranları

2008 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:

7.800 YTL’ye kadar % 15

19.800 YTL’nin
7.800 YTL’si için 1.170, fazlası  % 20

44.700 YTL’nin
19.800 YTL’si için 3.570, fazlası  % 27

44.700 YTL’den fazlasının
44.700 YTL’si için 10.293, fazlası  % 35

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında
    2.087,92 YTL.

1 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında
    2.122,59 YTL.

SSK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında

Günlük kazanç alt sınırı: :     20,28 YTL.
Günlük kazanç üst sınırı :    131,82 YTL.

Asgari Ücret
1 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için:

Brüt: 608,40 YTL.
Net: 481,55 YTL.

16 yaşından küçük çalışanlar için:
Brüt: 515,40 YTL.
Net : 414,92 YTL.

EKMEK

KİRA

TOPLU TAŞIMA

TEMEL HARCAMA  İNDEKSİ

Bir Önceki
Aya Göre

3,02%

0,78%

0,21%

1,69

Bir Önceki Yılın
Aralık Ayına Göre

18,91%

17,76%

3,43%

15,97%

Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre

18,91%

17,76%

3,43%

15,97%

TEMEL HARCAMA İNDEKSİ-ARALIK 2007

Meyve

Süt ve süt ürünleri

Makarna-Şehriye

Kuru Bakliyat

Yağlar (Margarin-
sıvı yağlar)

Ekmek

Kira

Artış Oranı (%)

34%

31%

28%

25%

18%

8%

7%

Reel Kayıp Oranı

18%

16%

14%

12%

7%

8%

7%

ASGARİ ÜCRETLİNİN REEL KAYIPLARI

TÜFE'YE GÖRE

GELİR GRUPLARINA GÖRE

TEMEL HARCAMA İNDEKSİNE GÖRE

REEL ÜCRET
ARTIŞ ORANI (%)

-0,56

-1,85

-6,74

ASGARİ ÜCRET
ARTIŞ ORANI (%)

8,15

8,15

8,15

İNDEKS
ARTIŞ ORANI (%)

8,76

10,19

15,97

İNDEKS GRUPLARINA GÖRE REEL ÜCRET DURUMU

Bu veriler gösteriyor ki, hükümet uzun süredir
uyguladığı enflasyonla mücadele politikasını, ücretlerin
baskı altında tutulması üzerine inşa ediyor. Ücret artışları
gündeme geldiğinde emekçilerin karşısına hemen
enflasyon hedefleri çıkartılıyor. Yani enflasyonla
mücadelenin bedeli işçiye yoksulluk olarak ödettiriliyor.
Buna rağmen enflasyon dikiş tutmuyor. Temel harcama
kalemleri karşısında ücretler trajik oranlarda kayıplar
yaşıyor. Halkın yaşamsal ihtiyaçları görmezden gelinerek

belirlenen enflasyon sepeti, halkın ekmeğine kasteden bir
garabet şekline bürünüyor. Bu durumu emekçilerin kabul
etmesi mümkün değil. Enflasyon mücadele programı,
işçiye zulüm halini aldı. Enflasyonla mücadele, emekçilerin
yoksulluğu üzerinden yürütülüyor. Artık siyasetin efendileri
kenarı çekilmeli, alanı işçilere terk etmelidir. Çünkü bu
ülkenin gerçek sahipleri emekleri ile hayata şekil
verenlerdir.

ÜCRETLER ERİDİ

Asgari Ücret, Temel Harcama İndeksi
karşısında yüzde 6,74, Gelir Gruplarına göre
enflasyonda yüzde 1,85, TÜFE’ye göre yüzde
0,56 kayıp yaşadı.

En büyük reel kayıp yüzde 18 ile Meyve sepeti
karşısında yaşandı.

Onu Süt ve süt ürünleri yüzde 16, Makarna-
Şehriye yüzde 14, Kuru Bakliyat yüzde 12,
Yağlar yüzde 7, Ekmek yüzde8, Kira yüzde 7
oranları ile takip etti.

SERMAYE İÇİN DEĞİL, İŞÇİLER İÇİN SİYASET YAPILMALI

Enflasyonla mücadele değil
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Ford’un önemli modellerinden  Mondeo, S-Max ve Galaxy’nin
üretildiği ve 6000 işçinin çalıştığı Belçika Genk’teki fabrikasında
17 Ocak 2008 günü greve gidildi. Bir süredir Ford yönetiminin işçi
çıkaracağını ifade etmesi ve işçiler üzerinde iş yoğunluğu gerekçesiyle
baskı kurması nedeniyle çıkılan grevde ana talepler ücret artışı(saat
başı 1 Euroluk bir artış), geçici işçiler için sabit sözleşme ve iş
yoğunluğuyla ilgili olarak uygulanan baskının kaldırılmasıydı.

Geçen haftalar içerinde Ford’un tadarikçilerinde yaşanan grevler
burayı da etkilemiş ve 17 Ocak günü 5,30’da iş durdurulmuştu.

21 Ocak günü ise Ford yönetimi ve sendikalar arasında bir ön
analaşma imzalandı. Bu ön anlaşmanın işçilerin oyuna sunulmasının
ardından kabul edileceği belirtildi.

İşçiler anlaşmanın sonunca ücret artışının yanı sıra iş
yoğunluğunun azaltılmasıyla ilgili haklar da kazandılar.

Dünya cep telefonu üretim devi
Nokia 2300 kadrolu ve 1000 geçici
işçinin çalıştığı Bochum fabrikasını
kapatacağını açıkladı. Bu karar
bölgedeki tedarikçi ve taşeron
firmalarda çalışanlarla birlikte
4000 kişinin işsiz kalması
anlamına geliyor.

Nokia yönetimi Avrupa
Birliği’nden, Almanya
Devleti’nden, North Rhine ve
Westphalia federal
hükümetlerinden aldığı yaklaşık
100 milyon Euro’luk teşvikler karşılığında
31 Aralık 2007 tarihine kadar üretimi
durdurmayacağını taahhüt etmişti.

Bu anlaşmanın geçerlilik süresinin
bitmesinin sadece 14 gün ardından
Bochum’daki üretimi Haziran ayı itibariyle
bitireceğini ve üretimi Romanya ve
Macaristan’a kaydıracağını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından IGMetall
Sendikası uluslararası bir protesto kampanyası
düzenlemeye karar verdi. Bu kampanyanın ilk
ayağı ise 22 Ocak 2008 tarihinde Nokia Bochum
fabrikasının önünde gerçekleştirilen geniş
katılımlı eylemdi.

Eyleme yaklaşık olarak 13000 kişi katıldı
ve Nokia yönetiminin bu tavrını kınadı.  Bunun

yanı sıra sendika temsilcileri
Nokia ürünlerinin
tüketilmemesi konusunda
kamuoyunu uyararak
“Nokia telefonu satın almak
isteyenler Nokia
fabrikasında işinden olan
2300 işçiyi akıllarından hiç
çıkarmamalı ve onlara bu
sonucu yaşatan Nokia
yönetimini
mükafatlandırmadan önce
bir kez daha düşünmeli.”
açıklamasında bulundu.

Fransa Grandrange’da bulunan ArcelorMittal yönetimi 1000
kişinin çalıştığı işyerinde 600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu
açıklamanın anlamının fabrikayı bu yolla kapamak olduğu ortada.

11 Ocak 2008 günü üretim organizasyonundaki değişiklikten
ötürü 600 kişinin işten çıkarılması gerektiğini duyuran ArceloMittal
yönetimine işçilerin cevabı sert oldu. CFDT sendikasında örgütlü
işçiler bu uygulamaya izin vermeyeceklerini, bu durumun sadece
işten çıkarmalara karşı bir tepki olmadığını ifade ettiler. Açıklamanın
ardından Gandrange için Birliktelik çağrısı yapan sendika ve işçiler
oluşturdukları internet sayfası üzerinden de gelişmeleri aktarmaktalar.

Bunun yanı sıra EMF Genel Sekreteri Peter Scherrer “Bu açıklama
fabrikayı kapatmak isteyen yönetimin attığı ilk adımdır ve izin
verilemez” açıklamasında bulunarak Avrupa metal işçilerini
Grandrange işçileriyle dayanışmaya çağırdı. Son süreçte üretimin
bu adımlar sonrasında emek maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelere
kaydırıldığını açıklayan CFDT sendikası durumun, uluslararası işçi
hareketi açısından çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

İnternet yayınıyla süreci ayrıntılı bir biçimde aktaran Gandrange
için Birliktelik işçileri buna izin vermemekte kararlı olduklarını
vurguluyor. 24 Şubat 2008 tarihinde Lüksemburg’da düzenlenecek
gösterilere ArcelorMittal işçilerinin mücadelesine destek vermek
isteyen herkes davetli.

Geçen hafta içerisinde Venedik yakınlarında
2 tersane işçisinin fazla mesai sırasında bir
geminin deposunu temizlerken gaz nedeniyle
zehirlenerek ölmesinin ardından 18 Ocak 2008
günü İtalya’nın üç büyük konfederasyonu CGIL,
CISL ve UIL tersane sektöründe genel grev
çağrısında bulundular.

Bu çağrının geçen ay içerinde Torino’daki
ThyssenKrupp çelik fabrikasında çıkan yangın
sonrasında 7 işçinin ölümüyle de ilgili olduğunu
belirten sendikalar, “ne yazıkki 2007 yılında
ciddi sorunlar yaşandı ve şuanda da devam
ediyor” şeklinde konuştu.Ve acil grev çağrısında
bulunuldu.

İş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri almayan
fabrikaların hedef alınması gerektiği
vurgulanırken bu uygulamalara ses
çıkarmamanın ortak olmak anlamına geleceği
vurgulandı.

Dünyadan

FORD'DA GREV

İTALYAN SENDİKALARI TERSANE İŞÇİLERİ İÇİN
GREV ÇAĞRISI YAPTI

NOKİA BOCHUM’DAKİ FABRİKASINI KAPATACAĞINI
AÇIKLADI

ARCELOR MİTTAL GRANDRANGE
İŞÇİLERİ KARARLI

Birleşik Metal-İş olarak, Nokia işçilerine bir dayanışma mesajı göndererek haklı eylemlerini
desteklediğimizi bildirdik..

Dünyadan
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İş çıkışı Sendikama uğramadan eve gidersem,bir
tarafımın eksik olduğunu hissediyorum.Yine bir gün iş
çıkışı sendikaya uğradım,yeni faks gelmiş ve Ankara’ya
yürüyüş olduğunu söylediler. Sosyal Güvenlik yasa tasarısı
ve Emeklilik ile ilgili olduğu bu yürüyüşe benim de
katılacağım söylendiğinde başka bir heyecan kapladı
içimi, bu benim için gurur verici bir şeydi.

“Ne güzel” dedim kendi kendime “bir şeyler yapmak,
hazır üstüne oturduğumuz ve hiç mücadele etmeden
kazanılan hakların elimizden gitmesine karşı gelmek”.Bu
hakları almak için, bizden önceki sınıf savaşçıları canları
pahasına da olsa mücadele etmişler ve bu hakları bizlere
bırakmışlardır. Bizler hiçbir mücadele etmeden aldığımız
bu mirası har vurup harman savuruyoruz. Bana
dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyoruz. Yarın bizim
çocuklarımız, bizden sonra gelecek nesil bizden hesap
sormayacak mı? Düşün çocuğun okuyamayacak, hasta
olduğunda muayene olamayacak, emekli olamayacak…
Nasıl bakacaksın çocuklarının yüzüne, hiç mi canın
yanmayacak, hiç mi üzülmeyeceksin?

Yola çıkma zamanı geldi çattı. Sabah erkenden kalktım
sendikama geldim, gece vardiyasından çıkan
arkadaşlarımız bizi uğurlamaya gelmiş. İzmir’den kalkan
arabada Birleşik Metal-İş olarak 8 kişiydik. FTB işyerinden
Turan GÜNGÖR, Mehmet YILDIZ, Delphi işyerinden
Cengiz UYSAL , Zf Lemförder işyerinden Şinasi ATICI,
İzzet CAFEROĞLU, Polkima işyerinden Abdullah
PEKÇAKAR, Totomak işyerinden Cengiz
KORAL,Yılmaz LİMUN arkadaşlarımızı da kaplayan
bu heyecan yüzlerinden okunuyordu.

DİSK Bölge temsilciliğinin önünde insanlar
toplanmaya başlamıştı. Kalabalık arttıkça birleşe birleşe
çoğalacağımız ve ses getireceğimizden emin olmaya
başladım. Basın açıklaması coşkuyla yapıldı, yürüyüş
koluna geçerek otobüslerin kalkış noktasına kadar
sloganlarla yürüdük, çok coşkulu bir uğurlama oldu.

Otobüs hareket etti, bizimle beraber Genel İş Sendikası,
Sosyal İş Sendikası, Emekli Sen üyeleri vardı. Kafile
Başkanı DİSK Genel Sekreteri Musa ÇAM-DİSK Ege
bölge Temsilcisi Azad FAZLA yapacağımız eylem
hakkında bilgiler verip önemini anlattılar. Bu arada
Manisa’ya yaklaşmıştık. Şehrin girişinde karşılandık,
basın açıklaması yapılacak meydana geldik. Coşkulu bir
kalabalık vardı bir yandan basın açıklaması bir yandan
bildiriler bir yandan sloganlar. DİSK’in büyüklüğü
görülmüş oluyordu.

Bildiriler dağıtılırken herkes bildirilerden almaya
çalışıyordu. Bu da bizlere ayrı bir heyecan verip ne kadar
doğru bir eylem yaptığımızı gösteriyordu.Basın açıklaması
bittikten sonra şehrin çıkışına doğru yürüyüşe geçtik.
Sesimiz yankılanıyordu “Sağlık Haktır Satılamaz.”
Pencerelerden ve dükkanlardan çıkan insanlar bizlere
alkışlarla eşlik ediyordu.

Manisa çıkışında otobüslerimize binerek sonraki
durağımız olan Akhisar’a doğru yola çıktık. Coşkumuz

arabada da marşlar ve
türkülerle devam ediyordu.
Akhisar girişinde otobüsten
indik, sloganlarla basın
açıklamasının yapılacağı
meydana kadar polisin
zorlamalarına rağmen
geldik. Akhisar halkı
herhalde böyle bir şeye
alışık değildi herkes
şaşkınlıkla bizleri
izliyorlardı. Ne olduğunu
anladıklarında halkın ilgisi
birden arttı ve dağıttığımız
bildirilerden  almak için
yarıştılar. Basın açıklaması ve sloganların arkasından
insanların duyarlılığı orada da ortaya çıktı.Bizler
otobüslerimize binerken Akhisar halkının alkışları ve
“bizlerin sesini de Ankara’ya ulaştırın” demeleri başka
bir anlam katmıştı.

Akşam üstü hava kararmaya yakın Balıkesir’e ulaştık.
Tren garının önünde insanlar toplanmıştı. Bizler otobüsten
inerken atılan sloganlar müthişti: “Yaşasın sınıf
dayanışması.” Kalabalık yürüyüş kolu olarak ilerlemeye
başladığında polis yine bizlere zorluk çıkartıyor tekmeler
atarak itekliyorlardı ama yılmayacaktık:“Baskılar bizi
yıldıramaz”

Güçlükle meydana geldik. Büyük bir coşkuyla basın
açıklaması yapıldı, sloganlar atılarak dağıldık. O gün
kalacağımız Genel İş Sendikası binasına gittik, çaylar
içildi, sohbetler oldu, vakit te epey ilerlemişti. Yanımızda
götürdüğümüz uyku tulumlarını kartonların üstüne sererek
yatak yaptık. Ama kimsenin gözünde uyku yok. Sabah
6.30 da kalktık, kahvaltı yaptık, sonra ki durağımız olan
Susurluk’taki Sendikalı oldukları için işten atılan
YÖRSAN işçilerini ziyaret etmek için yola çıktık.

Yörsan işçileri ile birlikteyiz. Daha önce gördüğümüz
polis’in tavrı burada da kendini gösterdi. Buna rağmen
basın açıklaması yapıldı. Arkasından Balıkesir TekGıda
İş sendikası şube başkanı açıklamalarında işten atılan
işçilerin çoğunluğunun Ankara’ya eyleme gittiklerini ve
bu mücadelenin sonuna kadar süreceğini söyledi. “İşçilerin
Birliği Sermayeyi Yenecek” sloganları ve alkışlarla
uğurlandık Bizler de Yörsan’ın ürettiği hiçbir şeyi
tüketmeyelim.”Yaşasın Onurlu Mücadelemiz”

Sonraki durağımız olan Bursa girişinde Nilüfer
Belediyesi işçileri tarafından karşılandık Orada yapılan
basın açıklamasından sonra İstanbul’dan gelen eylemci
arkadaşlarımızla buluşacaktık. Stadyum’un önünde,
caddenin alt kısmından slogan sesleri gelmeye başlayınca
bizler de yürüyüş koluna geçerek onları karşılamaya
gittik. Bu arada eylemciler çoğalmaya başlamıştı.Bursa
sokakları inliyordu: “Vur Vur inlesin Hükümet
Dinlesin”,”IMF defol bu memleket bizim”,”Sağlık haktır
satılamaz.”

Bizimle beraber çevredeki halk da bizim coşkumuza
katılmıştı. Fomara meydanında yapılan basın
açıklamasının ardından her yerde olduğu gibi otobüslere
bindik 3 saatlik yolculuğun sonunda Eskişehir’e geldik.
Toplanan halk kar, soğuk dinlememiş bizleri bekliyordu
“Kar, Soğuk, Fırtına Geliyoruz Ankara” sesleri
yükseliyordu. Kalabalıkla iç içe olmuştuk, hava kararmıştı.
Sloganlar, alkışlar ve yapılan açıklamalardan sonra yürüyüş
kolu oluşturuldu slogan atarak alkışlar arasında Eskişehir
caddelerinde bildiriler dağıtılıyordu. Soğuk ve Kar hiç
kimsenin umurunda değildi. Uzun bir yürüyüşten sonra
eylemin Eskişehir bölümünü de bitirmiş olduk.
Kalacağımız yere gittik, burası düğün salonu idi. Genç-
Sen’den arkadaşlar gelip bizleri türküler ve marşlarla
coşturdu. Salondaki sandalyeler, masaların üstü altımızda
kartonlar, hiç kimseden ne şikayet nede memnuniyetsizlik
duymadan uyku tulumlarımızın içine girip uyuduk.

Sabah erkenden kalkıp Ankara yollarına düştük 3,5
saat sonra Ankara’ya ulaştık.

Buluşma noktası Kurtuluş parkıydı,yürüyüş başladı
Ankara’daki kalabalık da coşkuluydu. Epeyce ilerledik
ama yolumuzu barikatlarla kesmişlerdi. Görünen oydu
ki bizi yürütmeyeceklerdi. “Çetelere barikat emekçiye
değil”, “Barikatlar kalksın yürüyüş başlasın”,”Kar, Soğuk,
Fırtına, işte geldik Ankara” sloganlarıyla şehir inliyordu.
2-2,5 saat barikat açılmadı. Sonuna kadar direnecektik,
kararlıydık “Direne Direne kazanacağız.” Yapılan
görüşmeler sonucunda barikat açılıyordu. Yürüyüşe
geçildi, sloganlar, alkışlar eşliğinde bildiriler dağıtılıyordu.

Eylemin sonuna gelmiştik. Yapılan basın açıklamaları,
atılan sloganlar, alkışların yerine gittiğinden eminiz.
Unutmasınlar, bizler bize bırakılan mirası kimselere
yedirtmeyeceğiz: “Susma sustukça sıra sana gelecek.”

YAŞASIN İŞÇİLERİN BİRLİĞİ
YAŞASIN BİRLEŞİK METAL İŞ
YAŞASIN DİSK

Cengiz KORAL
Birleşik Metal-İş  İzmir Şube (Totomak)
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Ankara Yürüyüşü İzlenimleri
Sizden gelenler...
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Anadolu Şubemizde örgütlü Başöz
Enerji’den Çoşkun Odabaşı, Yaşar Durusoy,
Necmettin Karakaya ve TEGA’dan Arif
Alıca’nın çocukları dünyaya geldi.
Çimsataş’dan Halil Çungur7un kızı, Nuh
Güzey’in kızı, Ethem Yalçın’ın kızı, Adem
Aydın’ın kızı, Hakan Karadere’nin kızı,
Cumali Şeker’in kızı, Hacı Tozlu’nun oğlu,
Abdullah Zeren’in oğlu, Kasım Bilgin’in
oğlu, Adnan Durmaz’ın oğlu dünyaya geldi
ve ayrıca; Hasan Armut, Aykut Kuren, Özay
Özbay, Deniz Ilgan, Ahmet Avcı evlendi.
Koluman-Kögel’den Halil Karan’ın kızı,
İsmail Hakkı Yiğit’in kızı, Harun Reşit’in
kızı oldu, Osman Yılmaz, Emrah Durgün
evlendi ve Zekeriay Sönmez nişanlandı.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü
Anadolu Isuzu’dan Selami Oğur, Selim
Kabahaliloğlu, Adem Bayraktar, Savaş
Özmen, Erol Kılıç, Şaban Aydın, Aytaş
Atakan, Nurettin Bakır, Mesut Şenkal’ın
çocukları dünyaya geldi. Tuncay Çelik,
Erkan Karakuş, Engiz Atlı evlendi. ABB
Elektrik/Kartal’dan Hülya-Kemal Koç
çiftinin çocukları dünyaya geldi. Alkom’dan
Önder Aktuğ’un çocuğu oldu. Erkan Sarıtaş
nişanlandı. G-U’dan Derya Yılmaz, İsak
Kalkan ve Ayhan Durgun’un çocukları
dünyaya geldi. Anadolu Motor’dan Murat
Akdoğan’ın Zeynep adında bir kızı, Zeynel
Balaban’ın oğlu oldu. Aksan’dan Kamil
Yılmaz’ın oğlu oldu ve Hasan Çelik evlendi.
Yakacık Valf’den Halil Kuş’un oğlu dünyaya
geldi.

İzmir Şubemizde örgütlü Totomak’dan
Mustafa Fevzi Oruç’un oğlu, Mecnun
Güç’ün oğlu, Mustafa Güngör’ün kızı
dünyaya geldi. İşyeri Temsilcimiz Aydın
Belet evlendi. Delphi’den Mehmet Ceylan’ın
oğlu, Orhan Bölük’ün oğlu, Soner Arslan’ın
kızı, Erkan Sarı’nın kızı dünyaya geldi.
Polkima’dan Suat Vapur’un oğlu dünyaya
geldi. FTB’den Işılay Destek’in oğlu, Şahan
Öztürk’ün kızı, Hasan Atila’nın kızı, Cem
Sel’in kızı, Kadir Sindel’in oğlu, dünyaya
geldi.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’den
Ayhan Elikesik’in kızı, Muhammed Erşen’in
kızı, İsmail Karaca’nın erkek çocukları
dünyaya geldi. Grammer’den Samet
Aydın’ın kızı, Metin Türk’ün oğlu, Şevki
Demirci’nin oğlu dünyaya geldi. Kadir
Sevatlı evlendi.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Cem
Bialetti’den Mehmet Emin Ağdaş evlendi
ve Oktay Balkan’ın çocuğu dünyaya geldi.
Corus Yasan’dan Murat Şener’in çocuğu
dünyaya geldi.

Gebze Şubemizde örgütlü Makine
Takım’dan Murat Yıldırım’ın çocuğu oldu,
Ayşen Özgün evlendi. Bosal’dan Kamil
Ünlütürk’ün çocuğu, Rahmi Özmen’in oğlu
oldu. Çayırova’dan Zekeriya Sürmeli’nin
çocuğu oldu. Gürkan Elektrik’den M. Ali
Çimtay’ın çocuğu, Doğan Aydoğan’ın kızı,
İrfan Ünal’ın oğlu oldu. Ahmet Özkan,
Kemal Kaya evlendi. Sarkuysan’dan Nejat
Başer’in kız oldu.
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MUTLULUKLARIMIZ

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

Anadolu Şubemizde örgütlü Sağlık Bakanlığı Ana Donatım’dan baştemsilcimiz
Satılmış Yılmaz annesi, Başöz Enerji Hazma Yazan ameliyat oldu. TEGA’dan
Mustafa Yanpal’ın annesi vefat etti. Çimsataş’dan Erkan Kınay’ın çocuğu, Recep
Okan’ın babası vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü Anadolu Isuzu’dan Aydın Gözlemeci’nin
babası vefat etti. ABB Elektrik/Kartal’dan Serpal Taşkıran, Murat Maden ameliyat
oldu. ABB Elektrik/Dudullu’dan Ümit Kaya ameliyat oldu. Aksan’dan Ali
Akoğul’un babası, Kerem Şakalar’ın annesi vefat etti ve Adem Alp, Süleyman
Kahraman iş kazası geçirdi. Anadolu Motor’dan Serdar Tuğlu’nun annesi vefat
etti. G-U’dan Çetin Akbulut’un babası, Hüseyin Palut’un ninesi vefat etti. Eğe
Sanayi’nden Ferhan Bildik ameliyat oldu. Akgün Radyatör’den Temsilcimiz
Adem Şimşek’in amcası vefat etti.

İzmir Şubemizde örgütlü Delphi’den Selçuk Pakırcı çocuğu, Cengiz İletmiş
babası, Zeynep Demirci babası vefat etti. Polkima’dan Nazım Kurtuluş babası
vefat etti. Aykim’den Gültekin Kaya Babası vefat etti. FTB’den Azizi Dayı’nın
annesi, Özcan Yenice’nin kardeşi, Özkan Kaya’nın babası vefat etti.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’den Ersin Aşık’ın kızı ameliyat geçirdi.
Önder ve Soner Gündoğan’ın babaları ameliyat oldu. Rıdvan Altuntaş’ın babası
vefat etti. Olcay Sunter iş kazası geçirdi. Grammer’den Mehmet Türkoğlu’nun
annesi, Cengiz Özkan’ın annesi vefat etti.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Cem Bialetti’den Yasin Ersin, Hüseyin Özkul
ameliyat oldu. Adan Yılmaz’ın babası vefat etti.  Beksa’dan Hicabi Çorbacı’nın
babası vefat etti. Standart Depo’dan Hayri Tunca trafik kazası geçirdi. Erciyas
Boru’dan İlyas Kahraman’ın babası İlhami Tosun’un annesi vefat etti.

Gebze Şubemizde örgütlü Makine Takım’dan Mehmet Yetişkin’in babası,
Bosal’dan Mustafa Sabancı’nın çocuğu, Acerer’den Hıdır Baysal’ın babası,
Areva’dan Nevzat Doğu’nun babası, Şahin Motor’dan İlyas Kaya’nın annesi
Dostel’den Sinan ve Çetin Yeniyapı’nın ağabeyi vefat etti. Areva’dan M. Ali
Dursun kalp spazmı geçirdi. Cayırova’dan Ceyhun Karaca, Osman Gençtürk,
Erdal Dinler, Yılmaz İslamoğlu iş kazası geçirdi. Bosal’dan Ramazan Bostan,
Bahri Kandemir iş kazası, Serdar Armağan trafik kazası geçirdi. Yücel Boru’dan
H. İbrahim Gültekin, Sarkuysan’dan Bülent Şahin, Muharrem Doğan iş kazası
geçirdi. Makine Takım’dan İbrahim Göksel, Selçuk Çeşmecik ameliyat oldu.

ÜZÜNTÜLERİMİZ

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

şifalar dileriz.

Hazırlayan:Şahin KarayılanBULMACA
SOLDAN SAĞA:
1) Uluslararası, enternasyonal. 2) Üzme, acı çektirme, sıkıntı verme./Mısır’da
tanrı./Katışıksız, saf. 3) Yüzümüzün bir bölümü./Kilometrenin kısa
yazılışı./Yabani hayvan vurma işi. 4) Hanenin kısa yazılışı./Cennet. 5) Subaylarda
rütbeyi gösteren işaret./Üvey olmayan. 6) Eğlenmek için binilip dönülen büyük
meydan oyuncağı./Bir diş çeşidi. 7) Bir göz rengi. Kalay elementinin
simgesi./Bayrak, sancak.. 8) Ters, zıt, muhalif./Bir erkek adı. 9) Valide./suların
üzerinden aktığı yer. 10) Rusça da evet./Küçük otel./Kuzu sesi.  11) Yaşıt./Açık
avuçla yüze vurulan tokat.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1) Boşuna, işe yaramaz şekilde./Etrafı sularla çevrili kara parçası. 2) Namaza
çağrı./İmkan. 3) Taraf./İlgi, ilişki. 4) Buğdaygillerden taneleri ekmek ve bira
yapımında kullanılan bir bitki./Acemce su. 5) Güç, kuvvet./Ticarette bir alış
verişini karara bağlanması için genellikle satıcının alıcıya tanıdığı süre. 6) Bir
nota./Vilayet./Bir hayvan adı.. 7) Çocuk yuvası./Vücut ısısı. 8) Atatürk’ün en
yakın arkadaşlarından birinin adı./Amerikan pamuğu. 9) Bir nota./Beceriksiz,
şaşkın. 10) Davranış, tavır./İtina./Acemce su. 11) Ordunun yiyecek, giyecek,
yakacak gibi hizmetleri yapan askeri sınıf./Baş, kafa.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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Koç ailesi; Türkiye’nin en eski sanayici ailelerinden
biri. Türkiye’nin en büyük markalarını bünyesinde
barındıran birkaç holding arasında.Aynı zamanda
zenginlikte dünya sıralamasında nadir zengin Türkler
arasında yer alıyorlar.

Eğer bir tüketici iseniz, araba, buzdolabı, çamaşır
makinesi,bulaşık makinesi, televizyon, mutfak robotu
veya benzeri herhangi bir alet alacaksınız, dilediğinizi
özgürce seçip, alabilirsiniz. Çünkü sizin tüketici olarak
seçme hakkınız vardır. Ve yüce Koç Holdingimizin değerli
yöneticileri bütün yüce gönüllülükleriyle size seçme
hakkınızı vermekte, hatta size çeşitli ödeme imkanları da
sunmaktadır.

Arçelik, Koç Holdingin amiral gemisi niteliğindeki
işyerlerinden biri. Arçelik’in reklam kahramanı ise, son
derece sevimli, kibar, zeki, anlayışlı, şakacı ve özellikle
de kadınlarla arası son derece iyi olan “Çelik”

Medya ve reklamlarda yaratılan bütün bu renkli,
albenili, insancıl ve hoşgörülü dünyada işçilere, yani tüm
bu tüketilen şeyleri üretenlere gelince durum tamamen
değişmekte, seçme hakkı ve benzeri tüm haklar bir anda
çöpe atılıp, unutulmaktadır.

Arçelik işyerinde yükleme ve boşaltma işleri başka
bir firma olan Yıldıran İnş. ve Yükleme Boşaltma Tic.
Ltd. Şirketine yaptırılmaktadır. Bu işverenin işçileri de
Anayasal hakları olan örgütlenme haklarını kullanarak

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye
olmuşlar ve yetkiyi alarak toplu sözleşme
imzalamışlardır.

Bu süreçte 20 işçi işten çıkartılmıştır.
Buna rağmen örgütlülük devam edince de,
“yüce gönüllü ve seçme hakkına son derece
saygılı” olan Koç’lar, “her şeyin, özellikle
de sendika seçme hakkının bir sınırı” vardır
diyerek,  söz konusu taşeron firmayla olan
sözleşmesini fesh etmiştir.

Bunu takiben  işsiz kalan  DİSK-
Nakliyat-İş sendikasına üye olan işçilere
de “gelin bizim sendikaya üye olun, kadrolu
olarak işbaşı yapın” demişlerdir. “Bizim
sendika “dedikleri ise, işveren sendikası
MESS değil, işverenlerin taşeronluğunu

bütün
sadakatiyle
sürdüren sarı
Türk
Metaldir.

Yani iş
gelip de
emekçilerin
sendika seçme hakkına dayanınca, her şey değişmektedir.
Ne anayasa, ne yasalar, ne o çok sevdikleri ve altına imza
koydukları uluslar arası sözleşmeler, ne hayran oldukları
AB, yani hiçbir şey umurlarında olmamakta, işçilerin
diledikleri sendikayı seçme haklarını, hele ki eğer o
sendika DİSK’e bağlı bir sendikaysa asla
tanımamaktadırlar.

Rivayet o’dur ki, 1980 öncesi DİSK’in taleplerini
engelleyemeyen Koç’lar, darbeden sonra asker postalının
gölgesinde personel müdürlüklerine gönderdikleri bir
yazıyla “DİSK üyesi hiçbir işçiyi işyerlerimizde
istemiyoruz, aksi taktirde istifalarınızı hazırlayın” genelgesi
göndererek tavrını ortaya koymuş.

Ne kadar demokratik, ne kadar çağdaş ve ne kadar
vizyonu olan bir yaklaşım, öyle değil mi?

Ocak ayının karlı, soğuk ve ayazlı günlerinde çoluğuyla
çocuğuyla çaresiz bırakılan DİSK/ Nakliyat-İş üyesi
işçiler, İstanbul’un  en güzel ve en seçkin tepeciklerinden
biri olan Nakkaştepe’deki modern ve şık  Koç Holding
Merkezi önündeki  direnişlerini sürdürürlerken,  tüm Koç
ailesine de saygılarını sunuyorlar elbette.

Koç Holding ne kadar çağdaş

İstanbul Valisi Muammer Güler olay yerinde “trajik”
bir açıklama yaparak; “Maytap atölyesinin ruhsatı yok.
Maalesef böyle kaçaklar oluyor.” dedi. İşyerlerinin ruhsatsız
olduğunu kabul eden ancak belediyeyi savunma adına
topu yurttaşlara atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ise; “Vatandaş ihbar etmezse nereden bilelim”
dedi.

Yetkililerin sorumlu ararken yaptıkları “aydınlatıcı”
açıklamalarını, parlak demeçlerini TV ekranlarında hep
birlikte ibretle izledik.

Ve gördük ki; bina kaçak, işyeri kaçak, işveren kaçak,
işçi kaçak...

Ve sonuç: kimsenin kusuru yok. Kabahatin büyüğü
yine ihbar etmeyen vatandaşta!

Yaşanan olayın münferit bir patlama olarak algılanmaması
gerektiği bugün Türkiye’nin birçok yerinde olduğu üzere
patlamanın meydana geldiği işyerinde çalışanların çoğunun
sigortasının bulunmadığı, işverenlerin yabancı uyruklu kaçak
işçi çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

İşçiler, emekçiler cinayete dönüşen iş kazalarında, tersanede,
madende, vahşi kapitalizmin sömürü düzeninde birer ikişer veya
toplu halde ölüyorlar.

Onların kaydı yok. Hayatları, işyerleri, yaşam koşulları kayıt

dışı. Onlar sosyal devletin bireyleri değil, vahşi kapitalizmin
köleleri.

İş kazası maskesinde cinayetlerinden sonra cenaze törenleri
düzenlenip büyük laflar ediliyor, ardından unutuluyorlar.
Can güvenliğinin gözardı edildiği, sadece “kar daha fazla kar”
hırsıyla davranıldığı, sendikasız, sigortasız ve kötü çalışma
koşularında üretim yapan işyerlerine yönelik önlem alınmadığı
sürece maalesef bu cinayetler durmayacaktır.

Patlamada yaşamını yitirenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına
başsağlığı; yaralananlara da acil şifalar dileriz.

Kaza değil: Cinayet gibi patlama
İstanbul Davutpaşa’da bir

işhanının kaçak çekme
katındaki maytap ve yanıcı

madde imalathanesinde
31.01.2008 tarihinde meydana

gelen patlamada; 23 kişi
hayatını kaybetti ve 100’e yakın

kişi yaralandı.
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