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Kazanılmış  
haklar, pazarlık edilemez

Kazanılmış haklar,   
sadece geçmiş kuşaklardan bugüne aktarılan haklar değil,  

bugünden yarına aktarılması gereken haklardır.

Türkiye İşçi Sınıfı,  
kazanılmış haklarını  
vermemekte kararlı...

Sosyal Güvenlik ve  
Genel Sağlık Sigortası 
konularında 13 Mart’ta 
yükselmeye başlayan  
mücadele, 14 Mart’taki 
“Uyarı amaçlı çalışmama” 
eylemiyle devam etti.

Kitlesel basın açıklamala-
rının ardından 6 Nisan’da 
Kadıköy’de yapılan miting, 
işçi sınıfının kararlı tavrını 
ortaya koydu..

Onbinler hükümeti uyardı: 
“İlerde vebalini  
ödeyemeyeceğiniz  
piyasacı ve  
yoksullaştırıcı yasaları 
çıkarmaktan vazgeçin!”

“Sosyal Güvenlik ve  
Kıdem Tazminatı  
haklarımızdan  
vazgeçmeyeceğiz!”

23 Nisan’da şenliğimiz var

SCT Grevi 742 gün sonunda  
anlaşmayla sonuçlandı

Bosal Mimaysan’da  
üyelerimiz sendikalarına  

sahip çıktı.
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SALDIRILARI PÜSKÜRTECEĞİZ !..

GUNDEM

Türkiye’de bir kez daha taşlar yerinden oy-
nuyor. Bir yandan oluşturulan yapay gündem-
lerle dikkatler farklı yönlere çekilirken, diğer 
taraftan da IMF, DB ve sermayenin istek ve 
beklentileri doğrultusundaki emek karşıtı yasal 
düzenlemeler hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Önce türban ile gerçek sorunlarımızı örtme-
ye çalıştılar, şimdi de Anayasa İhlali Gerekçe-
siyle yargıya intikal etmiş bir davanın arkasına 
saklanarak duygu sömürüsü yapıyorlar. 

Yasalar herkes içindir ve T.C vatandaşı olan 
herkes Cumhurbaşkanından, Başbakanına, Ge-
nelkurmay Başkanından sıradan bir yurttaşa 
kadar Anayasa ve yasalara uymak ve yargı de-
netimine açık olmak zorundadır.

Kişi ve kurumların yasa ve yargı denetimi 
dışında kaldığı sistemin adı demokrasi olamaz, 
olsa olsa saltanat olur. Bazıları unutmuş olsa da 
Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir. 

AKP, sadece kendisine özgürlük ve demok-
rasi istemektedir. Yargı da dahil tüm kurumları 
“hizaya” getirmeye çalışmaktadır.

Şimdi bütün bunlar saptırılarak milyonlarca 
insanın haklarına yapılan saldırılar gizlenmeye, 
geleceğimiz karartılmaya çalışılmaktadır.

Ancak her şeye rağmen emekçilere karşı 
yapılan bu saldırılar, Türkiye İşçi Sınıfı ve sen-
dikaların son yıllarda görülmemiş bir biçimde 
tepkilerini ortaya koymasına da yol açtı. 

SSGSS yasa tasarısının TBMM’de görüşül-
meye başlaması ile sendikalar, işçiler, kamu 
emekçileri, doktorlar, mühendisler, emekliler 
hep birlikte emek platformu çatısı altında ortak 
bir karar alarak mücadele sürecini başlattılar.

Bir mücadele hattı oluşturularak alınan ka-
rarlar, 14 Mart 2008 tarihinde iki saatlik iş bı-
rakma eylemleri ile son yıllarda hepimizin öz-
lemini duyduğu bir katılımla gerçekleştirilerek 
siyasi iktidara karşı tavrımızı net olarak ortaya 
koymamızı sağladı. 

AKP hükümetinin pek de beklemediği bu 
tepki, elbette tasarıyla ilgili bazı önemsiz mad-
delerde bir geri adım atılmasını sağlamakla bir-

likte, bizlerin beklentilerine cevap vermekten 
uzaktı. 

Ancak işte tam da burada yıllardan beri ol-
duğu gibi sermaye ve siyasi iktidar sendikal 
hareket içindeki çatlaklar arasına bir kez daha 
sızarak, bizi bölmeyi başardı.

Siyasi iktidar köşeye sıkıştığında, emek 
platformu içindeki işçi sınıfına yabancılaşmış 
unsurların devreye girerek bir “mutabakat” 
açıklaması yapmaları SSGSS yasa tasarısına 
karşı oluşturulan cepheyi parçaladı. 

Geri adım atmadık

Buna karşın emek platformu bileşenlerinden 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Diş Hekimle-
ri Birliği, 1 Nisan 2008 tarihinde aldıkları ka-
rarlar doğrultusunda bildiri okuma ve iş bırak-
ma eyleminin ardından 6 Nisan Pazar günü de 
İstanbul Kadıköy meydanını doldurarak hem 
AKP’ye hem de işbirlikçilerine gereken cevabı 
hep birlikte verdiler. Ayrıca bu mitinge Türk-
İş’e bağlı birçok sendikanın katılması, sendikal 
hareket açısından önemli bir gelişme olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Gerek 14 Mart eyleminde, gerekse 6 
Nisan’daki protesto mitinginde Birleşik Me-
tal İş Sendikası olarak çok örgütlü ve karar-
lı bir katılım sağlayarak güzel bir sınav ver-
dik. Bu nedenle üyelerimizi kutluyoruz.

SSGSS yasa tasarısı gösterdi ki, bu iktidar 
emekçilere karşı hazırladığı yasa tasarılarını 
her fırsatta gündeme getirecektir. Nitekim is-
tihdam paketi adı altında yeni yasa hazırlıkları 
da bu niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Amaç 
çok nettir; işverenlerin yaklaşık 30 yıldır göz 
diktikleri kıdem tazminatı hakkımızı budamak, 
hatta mümkünse yok etmek. Hazırlanan kıdem 
tazminatı fonu ile birlikte bu hükümet, seçim-
lerden önce işverenlere verdiği sözü yerine 
getirerek bu hakkımızı da ortadan kaldırmayı 
hedeflemektedir. 

Hedefleri ne olursa olsun biz bu oyuna gel-
meyecek ve kıdem tazminatı hakkımızın ne 
budanmasına ne de ortadan kaldırılmasına ke-
sinlikle izin vermeyeceğiz. 

Bütün bu gelişmeler, başta biz Birleşik 
Metal İş üyeleri olmak üzere tüm işçi sınıfını 
çelikleştirirken, diğer yandan da MESS grup 
sözleşmesi çalışmalarımıza hem moral hem de 
birliğimiz açısından güç kattı. Bu dönem ha-
zırlıklarımızı çok daha erken başlatarak grup 
sözleşmesindeki politikalarımızı en iyi biçim-
de örmek istiyoruz. Merkez TİS komisyonu 
toplantısının ardından şube ve işyeri TİS komi-
teleri ile birlikte yaptığımız bilgilendirme ça-
lışmaları hızla devam ediyor. Bu konuyla ilgili 
gelişmeleri ayrıca çıkaracağımız bültenlerle 
tüm üyelerimize iletmeyi hedefliyoruz. 

1 Mayıs 2008’de 
Taksim 1 Mayıs Alanındayız

Şimdi önümüzde 122 yıllık mücadelemizin 
vazgeçilmez bir kazanımı olan 1 Mayıs var. 
İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” 
günü olan 1 Mayıs’ı Taksim (1 Mayıs) meyda-
nında kutlama konusunda ortaya koyduğumuz 
irade, bugün çok daha somut olarak ve geniş 
bir kitle tarafından kabul görmüş durumdadır. 

Geçtiğimiz yıl göstermiş olduğunuz kararlı-
lık, bu yıl da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama ka-
rarımızın daha geniş kesimlerce paylaşılmasına 
olanak tanımıştır. İşçi sınıfını bölme gayretle-
rine karşın, birliği mücadele temelinde kurma 
çabamız Türk İş’i dahi kararımıza katılmasını 
sağlamıştır. Bu gelişme birlik zeminini yeniden 
kurmak açısından geleceğe umutla bakmamızı 
sağlamaktadır.  

2008 1 Mayısı, haklarımızı koruma direni-
şimizin en yığınsal ve kitlesel eylemine dönüş-
türülmelidir.

Aynı bundan 120 yıl önce olduğu gibi hak-
larımız için, kıdem tazminatı hakkımız için, 
sağlık ve emeklilik hakkımız için geleceğimize 
sahip çıkmak adına Taksim 1 Mayıs meydanın-
da buluşacağız. 

Sermayenin ve onun güdümündeki siya-
si iktidarın bugün getirdiği baskı, saldırı ve 
hak gasplarına karşı “yaşasın 1 Mayıs”, “ya-
şasın sınıf mücadelemiz”, “yaşasın İşçilerin 
birliği” diyerek hep birlikte haykıracağız.

..
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SSGSS Yasa Tasarısına karşı Mücadelemiz Sürüyor

13 ve 27 Mart’ta kitlesel basın açıklamaları ile 14 Mart ve 1 Nisan’da 
kitlesel eylemlerle, 6 Nisan’da bir mitingle sürdürülen mücadele devam 
ediyor.. 

“Uyarı Amaçlı Çalışmama Hakkı”

Emek Platformu Başkanlar Kurulu’nun Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın yasalaşmaması amacıyla aldığı eylem 
kararı uyarınca, 14 Mart saat 10.00’dan 12.00’a kadar bütün Türkiye’de 
emekçiler iş bırakıp sokaklara çıktı. 

Sendikamıza bağlı tüm işyerlerinde, üyelerimiz “Uyarı Amaçlı Çalış-
mama Hakkı” eylemi yaptılar.. 

Mücadeleye Devam...

Hepimizi zorlu ve mücadele dolu günler bekliyor

Türkiye işçi sınıfı 13 Mart’taki kitlesel basın açıkla-
maları ve 14 Mart’taki iş bırakma eylemiyle Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısını 
durdurmayı başarmıştır.

13 Mart’ta Taksim’deydik

1 Mayıs’ta 
Taksim’deyiz

DİSK, Türk-İş ve KESK, 1 Mayıs’ı birlikte kutlama kararı aldı..
8 Nisan’da Taksim Gezi Parkında düzenlenen ortak basın açıklamasında, 1 Mayıs’ta 
Taksim Meydanında yan yana olacaklarını açıkladılar..

“Biz, milyonlarca işçiyi, emekçiyi ve çalışanı temsil eden Türkiye’nin emek örgütleri 
olarak; Biz, sosyal adalet, sosyal güvenlik, sosyal hak;  insanca bir yaşam ve çalışma 
hakkı isteyen milyonların umudu olarak; Biz, yüz milyonlarca emekçiyi temsil eden küre-
sel sendikal hareketin, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un üyeleri olarak; 
Biz, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK olarak,
SOSYAL ADALET, EŞİTLİK, BAĞIMSIZLIK ve DEMOKRASİ için 1 Mayıs 2008’de 
omuz omuza olacağız.
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü; emeğin bayramı 1 
Mayıs’ı birlikte kutlayacağız.
1 Mayıs 2008’de, başını ABD’nin çektiği emperyalist politikalara karşı bağımsızlık mü-
cadelemizi yükselteceğiz.
Biz biliyoruz: Biz karşı çıkarsak yapamazlar! Gücümüzün farkındayız, omuz omuzayız.

AREVA

Gebze’de basın açıklaması

Delphi

İzmir Konak Meydanı
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Türkiye işçi sınıfı 13 Mart’taki kitle-
sel basın açıklamaları ve 14 Mart’taki iş 
bırakma eylemiyle Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısını 
durdurmayı başarmıştır.

Bu yasa tasarısı, herkesin çok yakın-
dan bildiği gibi işçilerin sosyal sigorta 
birikimlerine el konulması ve sağlık 
hakkının ortadan kaldırılmasını hedefle-
mektedir.

AKP hükümeti, siyasal alanda büyük 
bir sıkışmışlık yaşadığı bir döneme rast-
layan bu işçi eylemleri karşısında ince 
bir taktik uygulamaktadır.

Bilindiği gibi eylemler ile AKP’nin 
kapatılması talebiyle hazırlanan iddia-
name aynı güne rastlamıştır. Birçok cep-
hede aynı anda mücadele etmemek için 
AKP, yasa tasarısında geri adım atacağı 
yolunda ifadelerle, işçilerin yükselen 
tepkilerini yumuşatmak ve ortamı soğut-
ma taktiğini uygulamıştır.

Emek Platformu bileşenleri ile 24 
Mart 2008 tarihinde yaptığı toplantıyı, 
bu taktiğin son adımı olarak kullanmak 
istemiş ve toplantı sonrası kamuoyuna 
“Mutabakat sağlandığı” yolunda bir gö-
rüntü vermeye çalışmıştır.

Hemen peşinden yasa tasarısını “Te-
mel Yasa” olarak görüşülmesi girişimiy-
le, yangından mal kaçırır gibi tasarıyı 
meclisten geçirme telaşına kapılmıştır.

Altını kalın çizgilerle bir kez daha 
çiziyoruz:

Hükümetle varılmış bir 
mutabakat yoktur ve bu 
şartlar altında hiçbir konu-
da mutabakatın olabilmesi 
mümkün değildir. Ayrıca 
emek platformunun görevi 
hükümetin azgın saldırılarını 
mutabakat görüntüsü altında 
meşrulaştırmak değildir.

Bizler, yasa tasarısı gün-
deme geldiği andan itibaren 
“kazanılmış hakların pazar-
lık konusu olamayacağını” 
defalarca dile getirdik. Hü-
kümet ve kimi çevreler, ka-
zanılmış hakları bugün bu 
haklara sahip olanların hakları olarak 
algılamaktadır.

Hayır! Kazanılmış haklar sadece bi-
zim değil, çocuklarımızın ve torunları-
mızın haklarıdır ve biz çocuklarımız ve 
torunlarımızın bizden daha geri haklarla 
çalışmasına ve yaşamasına hiçbir koşul 
altında rıza göstermeyiz.

Bunu herkes böyle bilmelidir.
İşçi sınıfımız başta olmak üzere tüm 

halkımızı uyarmayı bir görev biliyoruz. 
Gelinen bu aşamada, bizim destek verdi-
ğimiz, mutabık olduğumuz tek bir konu 
bile bulunmamaktadır.

Hükümet, prim ödeme gün sayısında 
tasarıda yer alan 9000 günden 7200 güne 
inmeyi kabul edeceğini açıklamıştır. Bu 
bize göre var olan 7000 gün prim ödeme 
gün sayısının artırılması, dolayısıyla ka-
zanılmış hakların geriye götürülmesin-
den başka bir anlam taşımamaktadır.

Üstelik 60 olan emeklilik yaşını 65’e 
çekerek, büyük bir tuzak kurmakta, 7200 
gün prim bile ödese 65 yaşını bekleme 
zorunluluğu getirmektedir.

Emekli aylığı bağlanma oranları sa-
dece yeni sigortalı olacaklar için yüzde 
65’ten yüzde 50’ye düşürülmüyor, aynı 
zamanda halen sigortalı olanlarda yüzde 
65 oranı yüzde 60’a çekiliyor. Üstelik 
bunu sanki emekli maaşı bağlanma oran-

larını yüzde 3’e yükseltmiş gibi 
sunabiliyor. 

İşçiler, adına reform diye-
rek tatlandırmaya çalıştıkları, 
bu acı reçeteyi yutmayacağını 
kararlı mücadelesiyle bir kez 
daha göstermelidirler.

Hükümet var olan duruma 
göre değil ama tasarıya göre 
taviz olan bu adımları atmakta-
dır, çünkü bu adımlar tasarının 
özünü değiştirmemektedir.

Yasa tasarısı, esas olarak sosyal gü-
venlik sisteminin açıklarını gelirleri ar-
tırarak değil giderleri kısarak kapatmaya 
çalışmaktadır. Bu, işçilerden toplanan 
primlerin karşılığını vermemek, dolayı-
sıyla bu primlere el koymak demektir.

Bizlerin esas karşı çıktığı nokta bura-
sıdır. Biz, işçilerin sigorta birikimlerine 
el konulmasına, bu birikimlerin serma-
yeye transfer edilmesine karşı mücadele 
ediyoruz.

Bu açıdan ele aldığımızda 24 Mart 
toplantısında hükümet, sigorta giderleri-
ni kısan hiçbir düzenlemeden geri adım 
atmadığı gibi var olan hakları geriye gö-
türme niyetinde ısrarlı olduğunu ortaya 
koymuştur.

İşte örnekler:
Prim güncelleme yönteminde, enf-

lasyon ve gayri safi milli hâsıla artışının 
yüzde yüzü değil yüzde 30’u dikkate alı-
nacaktır.

1 Nisan’da tüm Türkiye eylem alanıydı.

Kazanılmış haklar geri verilmez

 DİSK, SSGSS Yasa Tasarısını protesto etmek amacıyla 27 Mart Perşembe 
günü bir basın açıklaması yaptı.

Aksaray’dan hareketle T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul 
Bölge Çalışma Müdürlüğü önüne yürüyen kortej, burada geniş katılımlı bir ba-
sın açıklaması yaptı..

Sendikamız, yönetici ve temsilcileriyle eylemdeydi.

Unkapanında Basın Açıklaması

Çayırova Boru

Grammer

Bursa

ZF Lemförder
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Emzirme yardımı, cenaze yardımları yasadan 
çıkarılıp miktarı belirleme yetkisi kuruma ve ba-
kanlığın onayına bırakılacaktır. 

Malullük aylığı bağlanma şartları, fiili hizmet 
zammı kapsamının daraltılması, dul eş aylığı, 
tedavi, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sü-
relerinin belirlenme yetkisi, özel hastanelerden 
yararlanma bedeli ve sağlık sigortası primi gibi 
konularda, hükümet tasarının tümüyle arkasında 
olduğunu ortaya koymuştur.

Bütün bunlara ek olarak, genel sağlık sigor-
tası adı altında, çalışan halkın sağlık hizmetlerini 
“prim ve katkı paylarıyla” kendi cebinden kar-
şılaması konusunda ısrarını sürdürmektedir. Bu, 
sermaye ve devletin sağlığın finansmanına katıl-
maması ısrarından başka bir şey değildir.

Oysa sağlık, tümüyle devlet eliyle yürütülme-
li ve finansmanı primler yoluyla değil, bütçeden 
karşılanmalıdır. Bu bütçe, bugünkü gibi dolaylı 
vergilerden değil, gelire göre artan oranlı vergi-
lerden oluşmalıdır. 

Bu sermayenin vergilendirilmesi talebimiz-
dir. Ve yapılması gereken budur. Bu tercihi kul-
lanmayıp primli sistemi dayatanlar, sermayenin 
hizmetkârıdır. 

Bütün bu sözde reform, sermayenin gerek 
sosyal güvenliğin gerekse sağlığın maliyetine 
katılmaması tam tersine burada oluşan fonlardan 
beslenmesi amacını taşımaktadır.

Bütün bunlar kabul edilemez ve üzerinde mu-
tabık kalamayacağımız düzenlemelerdir.

Bu yasa tasarısı konusunda işçi sınıfı ve sen-
dikalar geri adım atmamalıdır. Çünkü bu tasarı 
daha yasalaşmadan, Çalışma Bakanı “İstihdam 
Paketi”ni gündeme getireceklerini duyurmuştur.

İstihdam Paketi, işçi sınıfı açısından çok daha 
büyük tehditler içermektedir. 

İşçilerin özel istihdam büroları aracılığıyla, 
alınır satılır mal haline getirilmesi;

İşsizlik sigortası fonuna yönelik yeni düzen-
lemeler;

İşverenlerin sigorta prim oranlarının düşü-
rülmesi ve Kıdem tazminatı hakkımızı ölüm ve 
emeklilik dışında ortadan kaldıran kıdem tazmi-
natı fonu yasası bu paketin içinde yer almakta-
dır.

SSGSS yasası konusunda işçi sınıfımızın bu 
güne kadar yürüttüğü kararlı mücadele bu yasa-
nın durdurulması ile sonuçlandığında, İstihdam 
Paketi adı altındaki diğer saldırı paketi de dağı-
tılmış olacaktır.

İçinde bulunduğumuz siyasal konjonktür de 
bu yasa tasarısının ve diğer saldırı paketinin geri 
püskürtülmesi için uygundur. İktidar partisi pek 
çok cephede sıkışmış durumdadır ve bunlara ek 
olarak işçi hareketini karşısına almayı kaldırabi-
lecek durumda değildir.

Hepimizi zorlu ve mücade-
le dolu günler bekliyor. Herkes 
sorumluluk bilinci içinde ve işçi 
sınıfının çıkarları doğrultusunda 
davranmak zorundadır.

Bosal Mimaysan

Sarkuysan

Şahin Motor

İzmir

1 Nisan 
1 Nisan’da tüm Türkiye eylem alanıydı. Ankara’da Meclis önündeki eylem 

ve diğer illerde yapılacak kitlesel basın açıklamalarının dışında, işyerlerimizde 
de bildiri okunarak, yasa taslağı rotesto edildi.

Ayrıca vardiya çıkışlarında, en yakın AKP İl ve İlçe binaları önünde toplanı-
larak sendikamızın açıklaması okundu.

Arpek

Ankara

Ankara
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Herkese Sağlık Güvenli Gelecek 
Platformu’nun düzenlediği mitinge katı-
lım 30 bin civarındaydı.

Meclis’te görüşülen Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası yasasına karşı 
alanlara çıkan emekçiler, yasanın geri çe-
kilmesini istediler.

Sendikamız mitingte kalabalık ve çoş-
kulu bir kortejle yer aldı. 

Tepe Nautilus ve Numune Hastanesi 
önünde toplanan kortejlerin alana girişi 
saatler sürdü..

İstanbul Herkese Sağlık Güvenli Gele-
cek Platformu adına Türk Tabipleri Birli-
ği yöneticisi Ali Çerkezoğlu bir konuşma 
yaptı. Konuşmasında AKP’lilere “İleride 
vebalini ödeyemeyeceğiniz piyasacı ve 
yoksullaştırıcı yasaları çıkarmaktan vaz-
geçin” diyen Çerkezoğlu, SSGSS’nin ar-
dından emekçilerin kıdem tazminatlarını 
gasp eden, bölgesel asgari ücret ve kiralık 
işçilik getiren paketin “mutabakat” havası 
verilerek geçirilmek isteneceğini söyledi.

AKP’nin yasanın ve sonuçlarının he-
sabını vermek zorunda kalacağını, toplu-
mun vicdanında müebbede mahkum olan 
bu yasanın geri çekilmesi gerektiğini be-
lirtti.

Mitingte söz alan Gençay Gürsoy, 
genel grev ve direniş çağrısında bulun-
du. Mitingde, Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Alaattin Dinçer ve eyleme katılan Türk-
İş’e bağlı sendikalar adına Harb-İş Ana-
dolu yakası Şube Başkanı Hüseyin Över 
ve SSGSS’ye Karşı Kadın Platformu 
adına Meriç Eyüboğlu da birer konuşma 
yaptılar.

Konuşmaların ardından sahne alan 
Grup Yorum’un söylediği parçalar eşli-
ğinde halaylar çekildi.

“Vaz geçin!”
6 Nisan’da Kadıköy’de 30 bin kişiydik

MÜCADELEMİZ SÜRECEK!...

10 binler SSGSS’ye karşı 6 Nisan 2008 Pazar günü,  
alanlardaydı.
Sendikamızın çoşkulu korteji görülmeye değerdi.
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Bugünkü sözde reformdan daha sınırlı hak kayıpları 
getiren 1999 sosyal güvenlik “reformu” görüşmelerin-
de “işçici” kesilen FP milletvekilleri daha sonra AKP 
milletvekili oldular ve bir bölümü Hükümet üyesi ola-
rak SSGSS Yasa tasarısını hazırladı. 

Bir bölümü komisyonlarda savundu, bir bölümü de 
önümüzdeki günlerde genel kurulda el kaldıracak. 

Elbette “dün dündür bugün bugündür” diyecekler. 
İmzacıları arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 

de var. 
SSGSS Yasası kısa bir süre sonra sayın Cumhur-

başkanının önüne gidecek. Bunca yoğunluk arasında 
unutması mümkün. 

24 Temmuz 1999 tari-
hinde söz konusu yasayı 
protesto etmek için sendi-
kalar tarafından düzenle-
nen büyük mitinge (emni-
yete göre mitinge 250-300 
bin işçi katılmıştı) sayın 
Gül’ün de en önde katılıp 
“sosyal güvenlik reformu-
nu” protesto ettiğini hatır-
latalım. 

SSGSS Yasası onay için 
önüne geldiğinde Cumhur-
başkanı dün imza attığı 
önergeleri hatırlayacak mı?

“Dün dündür, 
bugün bugündür” mü?

1999’da ne dediler, şimdi ne yapıyorlar?

Aşağıdaki konuşma bugünkü yasadan çok daha sınırlı 
hak kayıpları içeren 1999 sosyal güvenlik “reformuna” karşı 
Fazilet Partisi grubu adına Mahfuz Güler tarafından TBMM 
genel Kurulunda yapılan konuşmadan bir bölüm. 

“Mevcut sosyal güvenlik tasarısı, yalnızca kâr-zarar 
mantığıyla hazırlanmış, sosyal kaygılar dikkate alınmamıştır. 
Tasarı, zenginlikte değil, yoksullukta eşitlik sağlamaktadır.”

“Yalnızca emeklilik yaşını yükseltmek, SSK’nın finans-
man sorunlarını çözemez. Sosyal güvenlik açıklarında asıl 
sorun, sayıları 4,5 milyonu bulan kaçak işçi sorunudur.”

“Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı, Türkiye gerçek-
leriyle bağdaşmamaktadır. Bu, yanlış bir limittir. Doğrusu, 
kadınlarda 50, erkeklerde 55 ve prim ödeme gün sayısı ola-
rak belirlenen 5000 gündür.”

“Türkiye’de emeklilik yaşını 60’a, prim ödeme gün sayı-
sını 7000 güne çıkarmak demek, eksik bildirim, yoğun işten 
çıkarmalar, mevsimlik çalışmalar, geçici işçilik, grev ve lo-
kavt hali, ücretsiz mazeret izni de dikkate alınırsa, çalışanla-
rın mezarda emekli olması demektir.

“Devletin resmî belgelerine bakıldığında, devletin de, 50 
yaş üzerinde işçi çalıştırmak istemediği görülmektedir.”

“Bu, 58-60 yaş, mezarda emeklilik demektir. 58-60 yaşa 
evet diyenler, işçimizin, memurumuzun yüzüne bakamaya-
caklardır. 58-60 yaşa evet demek, zorbalığa evet demektir, 
IMF’ye evet demektir. Bütün milletvekili arkadaşlarımın 
vicdanlarına sesleniyorum: Gelin, bu önemli maddeyi, bu 
akşam önergelerle düzeltelim, kadınlarda 50, erkeklerde 55 
yaş olarak belirleyelim; prim ödeme gün sayısını 5000 gün 
olarak düzeltelim ki, bu akşam hepimiz -hepiniz- evlerimize 
vicdanı rahat olarak dönelim.”

Güler, FP’den ayrılarak AKP’yi kuran ekibin önemli 
isimlerinden. 5 yıl boyunca TBMM Çalışma Komisyonu 
üyesi olarak görev yaptı ve SSGSS’nin hazırlıklarında yer 
aldı. Ağustos 1999’da eleştirdiği sosyal güvenlik yasasından 
çok daha tehlikelisinin hazırlanmasında yer aldı. 22 Temmuz 
2007’den sonra artık milletvekili değil ama adlarına o ko-
nuşmayı yaptığı arkadaşları şimdi SSGSS’nin yılmaz savu-
nucuları. 

Ne demişler “hafıza-ı beşer nisyan ile maluldur” (insan 
belleği unutkanlıkla sakattır). Dün 7 bin günü fazla bulup 5 
bin günde ısrar eden AKP’liler yarın 9 bine güne el kaldır-
dıklarında eşlerinin ve çocuklarının gözlerinin içine bakabi-
lecekler mi?

Emekli Aylık Bağlama Oranı ve Milli Gelirden Pay Alınması Hakkında Deği-
şiklik Önergesi büyüme oranının tamamının emekli aylıklarının hesaplanmasında 
dikkate alınmasını öngörüyor.

Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 
gününün her 240 günü için yüzde 3,5, sonraki 5400 günün her 240 günü için yüzde 
2 ve daha sonraki 240 günü için yüzde 1,5 oranlarının toplamıdır. Aylık bağlama 
oranı yüzde 70’ten az olamaz.”

Önerge sahipleri: Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu, Bülent Arınç, Cemil Çi-
çek,  Mehmet Ali Şahin, Osman Pepe, Salih Kupusuz ve çok sayıda başka imza  
(TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 21, Yasama Yılı 1, 50. Birleşim 14.8.1999)

SSGSS ne getiriyor?  Prim 
gün sayısı kademeli olarak 9000 
bin gün çıkarılıyor. Halen 58-60 
olan emeklilik yaşı korunuyor 
ve 2036’dan itibaren kademe-
li olarak 65’e çıkarılıyor. Dün 
3600 ve 5000 gün primi yeterli 
görenler şimdi çıtayı 9000 güne 
yükseltmiş!

Emeklilik Yaşı ve Prim Gün Sayısı Hakkında Değişiklik Önergesi:
“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya 

başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için, a) Kadın ise 50, erkek ise 55 
yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını 
doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.”

Önerge sahipleri: Abdullah Gül, Bülent Arınç, Cemil Çicek, Eyüp Fatsa, Meh-
met Ali Şahin, Osman Pepe, Salih Kapusuz ve çok sayıda başka imza  (TBMM 
Tutanak Dergisi, Dönem 21, Yasama Yılı 1, 49. Birleşim 13.8.1999)

Yeni yasa ile büyüme ora-
nının sadece yüzde 25’i dikkate 
alınıyor. Yine önergeye göre ay-
lık bağlama oranı 25 yıl çalışan 
bir sigortalı için yüzde 97.5 ve 
alt sınır yüzde 70 olarak öngörü-
lüyor. SSGSS ile aylık bağlama 
oranı önce yüzde 62.5’a sonra 
yüzde 50’ye indiriliyor ve alt sı-
nır kaldırılıyor.

Bugün: Dün: 

Aşağıda yer alan değişiklik önergeleri Ağustos 1999’da yine “reform” iddiasıyla  
TBMM’ye sunulan Sosyal Sigortalar Yasasında değişiklik yapan yasanın görüşülmesi  
sırasında verilmiş.  

Kıdem Tazminatımız
Tehdit Altında

Hükümetin IMF dayatmaları ile emekçilerin artan tep-
kisi arasında sıkıştığı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigor-
tası Yasa tasarısı, sanki toplumsal bir uzlaşma varmış 
havası ile TBMM Genel Kurulu’na taşınırken, uzun süre-
den beri sermaye çevrelerinin beklentilerinden biri olan 
kıdem tazminatlarının kaldırılması ve fona devri konusu 
da yeni mücadele alanı olarak karşımıza geliyor. 

Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarının piyasalaştırıl-
ması süreci, emekçilerin en önemli kazanımlarından bir 
olan kıdem tazminatlarını da kapsayarak genişleme eği-
limi gösteriyor. 

Kıdem tazminatı işçinin işi sona erdiğinde, işçinin 
yıpranması karşılığı geleceğinin güvence altına alınması 
amacıyla ödenen bir tazminat. Bu tazminata hak kazan-
mak için bir işyerinde 1 yıldan fazla çalışmak ve yasanın 
öngördüğü durumda iş ilişkisinin sona ermesi gerekir. 

Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı almak için işten ay-
rılanlarla, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde 
ayrılmaları halinde, askerlik hizmeti nedeniyle ayrılanla-
ra, çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarınca 
kıdem tazminatı ödenir. (Bu tutar toplu iş sözleşmeleri 
ile artırılabilir.) Ölen işçinin kıdem tazminatı yasal miras-
çılarına ödenir.

Ücretin sabit olmadığı durumlarda kıdem tazminatı-
na esas alınacak ücret, işçiye son bir yıllık süre içinde 
ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi 
sonucunda bulunur.Kıdem tazminatı zamanında öden-
mediği takdirde, bu hakkın doğduğu tarihten itibaren, 
ödeneceği tarihe kadar süren süre içindeki en yüksek 
banka reeskont faizi üzerinden işverenden talep edile-
bilir. 

Yeni yasa tasarısı taslağı farklı formüller ve söylem-
lerle gündeme taşınıyor. Henüz miktarı belirsiz olan iş-
veren prim oranlarının taslakta belirsiz bırakılması nede-
ni ile kıdem tazminatı miktarlarının ne düzeyde kalacağı 
belirsiz. Ancak kamuoyuna yansıyan kimi bilgilere göre 
bugünkü seviyelerinin yarı yarıya altına düşeceği çeşitli 
vesilelerle gündeme geldi. Kıdem tazminatları işçinin iş-
ten atılması anlamında da caydırıcı bir etmen. Dolayısı 
ile kaldırılması iş güvencesi açısından da sıkıntı yara-
tacak.

Tasarı taslağının ruhunu ise kıdem tazminatlarının 
kar güdüsü ile hareket eden özel emeklilik fonlarına dev-
redilmesi oluşturuluyor. Bu kurumların nasıl ve ne oran-
da denetleneceği ise belirsiz. Taslakta “Eksik yatırılan 
veya hiç yatırılmayan primler Emeklilik Gözetim Merkezi 
tarafından tespit edilerek ilgili işçi ve işverene bildirilir” 
denilerek devlet denetim dışına bırakılıyor. 

Kıdem tazminatları işverenin tercih ettiği özel emekli-
lik şirketinde değerlendirilecek, hangi yatırım araçları ile 
değerlendirileceğine ise işçi kendi karar verecek. Yani 
yanlış yatırım kararları ile zaten düşecek olan kıdem taz-
minatınız, daha da eriyebilecek.

Sonuç olarak kıdem tazminatı yasa tasarısı tasla-
ğının esasını, ödeme gün sayısının düşürülmesi, işten 
çıkartmalarda caydırıcı etkisinin ortadan kaldırılması, 
işverenlerin kıdem tazminatı yükünden büyük oranda 
kurtulması, özel emeklilik şirketlerinin zenginleştirilmesi 
oluşturuyor. Kıdem tazminatlarımıza göz dikenlere karşı 
uyanık olmamız gerekiyor. 



� Birleşik Metal-İş
Nisan 2008

Tega’yla Dayanışma 
Zamanı

Çalışma Bakanlığı önünde Oturma Eylemi yaptık...

Tega işçileri 7 Şubatta greve çıktılar. 
Grev kırıcılarla, hukuksuzluklarla mü-
cadeleyi başarıyla sürdürüyorlar.. 

9 Mart 2008 tarihinde; grevdeki Tega işçisi üyeleri-
mizle, Merkez Genel Örgütlenme Sekreterimiz, Genel 
Merkez hukuk büromuzdan avukatımız ve Şube Baş-
kanımızın katılımı ile bir toplantı yapılarak, genel du-
rum değerlendirilmesi yapılmıştır.

10 Mart 2008 tarihinde; Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı önünde; grevdeki Tega 
işçileri grev gözcüsü önlükleri ile bir oturma 
eylemi gerçekleştirildi. Eylemde, işverenin ya-
sadışı uygulamalarına dikkat çekildi, görevini 
yapmayan Bakanlık protesto edilerek ve göreve 
çağrıldı.

Oturma eyleminden sonra; tüm üyelerimiz 
adına hazırlanan “Tega işyerinde yaşanan hu-
kuk tanımazlığın, kaçak işçi çalıştırılmasının 
durdurulması’’ talebi ile ilgili dilekçelerimiz 
Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne verilerek eylemi-
miz sonlandırılmıştır.

“Grevdeki Tega İşçileri İle Dayanışma Şenliğimiz”, 13 Nisan 2008 tari-
hinde Sincan Belediye Kültür Merkezi, Yağmur Düğün Salonu’nda yapı-
lacaktır. Dayanışma Gecemizde; Hasan Tatar ve Sevinç Eratalay bizlerle 
birlikte olacaktır.

11 Mart’ta; Grevdeki Tega İşçisi üyeleri-
mizle, Merkez Genel Örgütlenme Sekreteri-
miz, Merkez hukuk büromuzdan Avukatımız 
ve Şube Başkanımızın katılımı ile, Sincan 
Kaymakamlığı’na toplu olarak gidilerek, Sin-
can Kaymakamı ile bir görüşme gerçekleşti-
rildi. Grevci işçiler adına hazırlanan “Tega 
işyerinde yaşanan hukuk tanımazlığın, kaçak 
işçi çalıştırılmasının durdurulması” vb. talep-
lerimizi içeren dilekçelerimiz bizzat Kayma-
kama iletildi.

12 Mart’ta; Tega işverenliğinin grev kara-
rının durdurulması talebi ile ilgili açmış oldu-
ğu dava duruşması; Sendikamız avukatlarının 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

10 Nisan’da Meclis önünde bir basın açık-
laması yaptık
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15 Mart 2006 tarihinde başlayan ve 742 gündür de-
vam eden Tarsus’ta kurulu  SCT Filtre işyerinde gre-
vinde anlaşma sağlandı. İşçiler 1 Mayıs 2008 tarihinde 
işbaşı yapacaklar.

Varılan anlaşma ile işçi ücretlerine ilk altı ay için 
yüzde 20,26 zam yapılacak. İkinci 6 ay zam oranı yüz-
de 7 ve diğer altı aylarda enflasyon oranına 2 puan ek-
lenmesiyle bulunacak oran kadar zam yapılacak.

Toplu iş sözleşmesi ile SCT Filtre işçilerine sözleş-
menin ikinci yılında 30 günlük ücretleri tutarında ikra-
miye verilecek.

Yan ödemeler konusunda varılan anlaşma ise şöy-
le: Bayram ödeneği 50 YTL, Yakacak Ödeneği 15,00 

YTL, İzin Ödeneği 50,00 YTL.
Diğer sosyal ödemelerde üzerinde anlaşmaya varı-

lan miktarlar şu şekilde gerçekleşti:
Evlenme ödeneği: 140,00 YTL
Doğum ödeneği: 70,00 YTL
Öğrenim ödeneği: İlk öğrenim 55,00/ Lise 65,00/ 

Yüksek 95,00 YTL
Çocuk ödeneği: 2,50 YTL
Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumunun istira-

hatlerde ödeme yapmadığı ilk 2 günün ücretinin işveren 
tarafından ödenmesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Toplu iş sözleşmesiyle kazanılan bir diğer hak ise 
1 Mayıs’ın ücretli izin günü olmasıdır.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, başta 742 gündür her 
türlü zorluğa göğüs gererek, işçilerin nasıl mücadele 
etmesi gerektiğini dosta düşmana gösteren SCT Filtre 
işyerinin grevci işçilerinin eseridir. 

Onları greve çıkarken şöyle demiştik: “Sizleri zafe-
rinize uğurluyoruz. Zaferle dönün.”

Onlar zaferle döndüler. DİSK ve Birleşik Metal-İş 
bayrağını yere düşürmediler. 
İşyerine sendikal örgütlenme-
yi ve toplu sözleşmeyi sokmak 
için onurlu ve örnek bir müca-
dele yürüttüler ve bedel öde-
meyi göze alamayanların hak 
alamayacağını bir  kez daha 
kanıtladılar.

Ve geri dönüyorlar, zaferle, 
onurla, başları dik olarak.

Bir 1 Mayıs günü, bay-
ramlarında işe değil, 1 Mayıs 
alanına giderek diğer işçi kar-
deşlerine  bayram hediyesi ve-
recekler.

Son yılların en uzun grevi  
742. gün anlaşmayla sonuçlandı

İşçi Sınıfı Mücadele Tarihine Yeni Bir Destan Eklendi: SCT

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, 
başta 742 gündür her türlü zorlu-
ğa göğüs gererek, işçilerin nasıl 
mücadele etmesi gerektiğini dosta 
düşmana gösteren SCT Filtre işye-
rinin grevci işçilerinin eseridir.

ANADOLU ŞUBE’den
11 Mart 2008 tarihinde; Ankara Başkent Organize Sa-

nayi Bölgesi’nde kurulu bulunan, Başöz Enerji işyerindeki 
üyelerimiz; Örgütlenme Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve 
Şube Başkanımız Seyfettin Gülengül tarafından ziyaret 
edilerek tezgah başlarında e ayak üstü sohbetler gerçek-
leştirildi.

13 Mart 2008 tarihinde; Mersin’de yapılan sosyal gü-
venlik yasası tasarısı ile ilgili AK Parti önüne yapılan yü-
rüyüş ve basın açıklamasına Çimsataş ve SCT işçileri 
yoğun katılımları ile dikkat çekmiştir. Aynı gün akşam Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Çimsataş işyeri temsilcileri-
miz Sendikamız Mersin Temsilciliği’nde bir sohbet toplantı-
sı gerçekleştirildi. Toplantıda; genel işyeri sorunları ile bir-
likte devam etmekte olan grevlerimizle ilgili dayanışmanın 
örülmesi ihtiyacı dile getirildi.

14 Mart 2008 tarihinde; Şube Yönetim Kurulu üyele-
rimiz ve işyeri Temsilcilerimiz birlikte, Çimsataş önünde 
vardiya girişinde Emek Platformunun almış olduğu karar-
lar doğrultusunda Şube Başkanımız tarafından iki saatlik 
iş bırakma eylemi ile ilgili üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Bu 
eyleme, Şubemizin Çimsataş ve SCT üyelerimizin yoğun 
katılımı herkes tarafından takdir edilmiştir.

15 Mart 2008 tarihinde; SCT grevimizin 2. yılını geride 
bırakıp 3. yılına girmesi nedeniyle fabrika önünde; Türk-
İş Bölge temsilcisi ve sendika yöneticilerinin yanı sıra de-
mokratik kitle örgütlerinin katılımı bile bir basın açıklaması 
yapıldı. 

Ve ayrıca; bir gün sonra 16 Mart’ta; Adana’da demokra-
tik kitle örgütlerince oluşturulan “SCT FİLİTRE GREVİ İLE 
DAYANIŞMA PLATFORMU’nun düzenlemiş olduğu şenliğe 
katılım sağlandı. Şube yönetim kurulu üyeleri ve bölgedeki 
işyeri temsilcilerimiz ile birlikte grevdeki işçi arkadaşlarımız 
Adana Tren İstasyonu’na kadar slogan ve dövizlerle bir yü-
rüyüş gerçekleştirildi ve kamuoyundan oluşturuldu.

16 Mart 2008 tarihinde; Şube Başkanımız ve Şube Sek-
reterimiz; Yücel Boru işyerindeki üyelerimizle topluca bir 
araya gelerek; genel durum, toplu iş sözleşmesi süreci, 
gündemdeki sosyal güvenlik yasa tasarısı ve tasarıya yö-
nelik eylemliliklerle ilgili sohbet toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Merkez Eğitim Dairemizin düzenlenen Yurtdışı 
Eğitimler kapsamında; Şubemize ayrılan bir kontenjana; 
Yücel Boru Baş Temsilcimiz Yunus Kıymacı katıldı. Eğitim 
KTAMS Sendikası ile ortak Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Temsilci Eğitimleri’ne Başöz Enerji’den, Rahmi Şim-
şek, Mehmet Yazan, Ragıp İmrenk, Koluman–Kögel’den, 
Yunus Durgun, Sağlık Bakanlığı Adana işyerinden, Yüksel 
Alpkaya, Sağlık Bakanlığı Sivas işyerinden, Şaban Urhan 
katıldı.

13-14-15 Mart 2008 tarihindeki 3 günlük Genç İşçi 
Eğitimi’ne Koluman-Kögel’den Kemal Göçmen, Namık Ke-
mal Nazlı, Mahmut Yüksel.

20-21-22 Mart 2008 Programı’na Yücel Boru’dan, Fatih 
Göçer, Nail Güloğlu, Adem Öztürk,

27-28-29 Mart 2008 Programı’na Çimsataş Azim Öz, 
Adem Gün ve Ali Kaygısız katıldı.

Ayrıca MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları kap-
samında Anadolu Şubemiz işyerleri komiteleri ile yapılacak 
çalışmalarımız Mayıs’ın ilk haftası başlanacaktır.  
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Hep aynı oyun... Akıllanmadılar...

Bosal Mimaysan 
işçisini  
sendikasından kopartamazsınız

Gebze’de kurulu ve büyük çoğunluğu 
Belçika sermayeli olan Bosal-Mimaysan 
işyerinde Aralık 2007 tarihinden buyana 
sendikamızın örgütlülüğüne yönelik bir 
dizi saldırı yaşanıyor.

Tezgahlanan saldırı aslında bildik bir 
oyun. Bir taraftan işçilerin örgütlülüğünü 
kabullenemeyen işveren, diğer taraftan 
işverenler tarafından çağrıyı emir kabul 
eden taşeron sendika Türk Metal... 

Hedef işçilerin sendikasından, Birle-
şik Metal-İş’den kopartılıp örgütsüzleş-
tirilmesi.

Aynı oyun Bursa’da Siemens kablo 
fabrikasında da yaşanmış, gerek işveren 
gerek taşeron sendika işçilerden en sert 
yanıtı almıştı.

Bursa’da Grammer koltuk fabrika-
sında işçilerin iradesine yapılan müdaha-
leye aynı yanıt bu sefer Grammer işçileri 
tarafından verilmişti. Grammer işçileri 
tam 4 yıl kararlılıkla direndi ve Birleşik 
Metal-İş ile bu oyuna izin vermedi.

İşverenler ve taşeronları tüm bunlar-
dan ders çıkarmamış ki benzer oyunu 
Bosal’da oynamak istediler.

Aralık ayından bu yana işverenin 
yönlendirmesi ile devreye giren taşeron 
sendika, bazı işyeri yöneticileriyle bir-
likte sendikamız üyesi işçileri istifaya 
zorladılar. İlk girişimlere gerekli yanıtı 
veren işçiler daha yoğun bir saldırı ile 
yetki dönemi başlangıcı olan Nisan ayı 
başında yüz yüze kaldılar.

Taksim’de Belçika Büyükelçiliği 
önünde basın açıklaması yaptığımız gün, 
fabrikanın etrafını saran teşeronTürk 
Metale vardiya bitiminde fabrikadan çı-
kan Bosal işçileri bir kez daha iradesini 
gösterdi. Bir gün sonra fabrika içerisine 
sokulan bir grup provakatör işçilerin 
aynı kararlılığını görünce dışarıya çık-
mak zorunda kaldı.

Ertesi gün bildik bir başka senaryo 
tekrarlandı. İşçileri tüm baskılara rağ-
men sendikasından kopartamayan işve-
ren, taşeron sendikası ile birlikte işyerine 
noter sokarak şansını bir kez daha dene-
di. Beklediği sonucu yine elde edemedi.

Ardından içlerinde işyeri baştemsil-
cisi ve ikinci temsilcinin de bulunduğu 
6 işçiyi işten çıkardı. Bu ise tüm işçileri 
birbirlerine bir kez daha kenetledi.

31 Mart Pazar günü sendikamız üyesi 260 Bosal işçisi Gebze’de bir düğün 
salonunda biraraya gelerek örgütlülüklerine sahip çıkacaklarını gösterdiler.

2 Nisan Çarşamba günü Sendikamız yöneticileri ile birlikte Taksim’de  
Belçika Büyükelçiliği önünde işverenin bu tutumu protesto edildi.

Tüm bu saldırılar sürerken Bosal 
işçilerine farklı fabrikalardan işçilerin 
dayanışması gerçekleşti. Gebze Şube-
mize bağlı fabrikalardan üyemiz işçiler 
vardiya çıkışlarında direnişteki Bosal 
İşçilerini yanlız bırakmadı. 

MESS Grup TİS yetki sürecinin baş-
ladığı günlere denk gelen bu saldırı, as-

lında sadece Bosal işçilerine değil, sen-
dikamızın bu sözleşme kapsamında olan 
tüm üyelerine yapılmıştır. 

Başta Bosal işçileri olmak üzere tüm 
üyelerimiz bu süreçte de örgütlülükleri-
ne sahip çıktıklarını ve 2008 yılının çetin 
bir mücadele yılı olacağını göstermiştir.

4 Nisan 2008 tarihinde fabrika önünde Gebze Sendikalar Birliği, demok-
ratik kitle örgütleri ve Milletvekili Ufuk Uras’ın da katıldığı bir basın açıklaması  
gerçekleştirildi.
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Dostluk ve Dayanışma
Bursa’da üyelerimiz eşleri ve çocukları ile eğlendiler

Bursa’da üyelerimiz 
arasında dostluk ve 
dayanışmanın yükseltil-
mesi amacıyla; 2  Mart’ta 
“Dostluk ve Dayanışma” 
gecesi düzenlendi. 

Yeni Temsilciler
FTB FASTENER TECHNOLOGY BAĞLANTI 
EL.SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Turan Güngör  
Temsilci: Erkan Uğurluel   
Temsilci: Evren Aktürk

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Ergün Yavuz  
Temsilci: Hasan Korkmaz 
Temsilci: Ruşen Özcan 

TRAKYA SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Selkan Cengiz 
Temsilci: Ali Korkmaz 

STANDARD DEPO VE RAF SİSTEMLERİ A.Ş. 
Baştemsilci: Volkan Aygün 
Temsilci: Mehmet Gül 
Temsilci: Fatih Topal

CORUS YASAN METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Salih Tan 
Temsilci: Sıracettin Çelik
Temsilci: Mustafa Köse

YÜCEL BORU VE PROFİL END .A.Ş. (Hatay)
Baştemsilci: Yunus Kımacı 
Temsilci: İlker Görgen
Temsilci: Muhsin Türetken

SERİ İŞ METAL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: İbrahim Memiş
Temsilci: Süleyman Gökçay
Temsilci: Kayhan Korkmaz

DEMİSAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Rıza Oktay
Temsilci: İsmail Garip 
Temsilci: İzzet Esen
Temsilci: Mustafa Çil

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Murat Gür
Temsilci: Süleyman Avcıoğlu
Temsilci: Zeynel Ataş

BEKSA ÇELİK KORD SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Zeki Aydıner 
Temsilci: Ahmet Tarık Aslan  
Temsilci: Zeki Çulçuoğlu

AKGÜN RADYATÖR SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Kamil Koç
Temsilci: Adem Şimşek 
Temsilci: Ahmet Demir 

ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: İsmail Çiftçi

Çok sayıda üyemizin ailele-
riyle birlikte katıldığı gecede; 
Türkiye sendikal hareketinin 
ve sendikamızın mücadele ta-
rihinden geçitlerin yeraldığı bir  
sinevizyon gösterisi yapıldı. 

Gecenin açılışını Sendi-
kamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu yaptı. Adnan Ser-
daroğlu gecede yaptığı konuşmada; Türkiye`de 
çalışanların ve emeği ile geçinenlerin “kul” ve 
“köle” olarak görüldüğünü söyledi. 

Çalışma yaşamının içinde bulunduğu sorun 
ve sıkıntıların 12 Eylül yasalarından kaynaklan-
dığını belirten Serdaroğlu, “Kıdem tazminatını 
da kaldırmak istiyorlar. Çalışanlar tamamen 
köle durumuna sokulmak isteniyor. İşsizlik ko-
nusunu sermayenin kontrolüne geçirmek isti-
yorlar. Suyun başını tutanlar şimdi de yönünü 
değiştirmeye çalışıyorlar. Demire, çeliğe kab-
loya yön veren metal işçileri bunlara izin ver-
meyecektir. Tersane`de ölen, Bursa`daki tekstil 

fabrikasında yanan, düşük ücretlerle sağlıksız 
ortamlarda çalıştırılan işçilerin ölmesi sadece 
kazancı düşününler için bir anlam ifade etmiyor. 
Birleşik Metal işçisi haksızlığa ve sömürüye karşı 
başını eğmeyecektir. Gelecek nesillere borcumuz 
vardır. Onlara tertemiz bir dünya bırakmak için 
mücadele ediyoruz.” dedi. 

Çocuklara animasyon gösterisinin yanı sıra 
Grup Ekin ve Halk Müziği Sanatçısı Tolga 
Çandar`ın türküleriyle renk kattığı gecede, Artvin 
Halk Oyunları Ekibi de gösteri yaptı.

BURSA ŞUBE’den
 DİSK’in 13. Genel Kurulu ardından Bursa Marmara 

Bölge Temsilciliğine Bursa Şube Başkanımız Ayhan Ekin-
ci görevlendirildi. 

Bu görevlendirmeye ile ilgili basın toplantısına; Türk 
İş 8. Bölge Temsilci, Bandırma Genel-İş Şube Başkanı 
Merthan Güven, İşçi Hakla-
rı Derneği Başkanı Rahim 
Dede, Birleşik Metal-İş Es-
kişehir Şube Sekreteri Ünal 
Akkaya, Sağlık-Sen Temsil-
cisi Serpil Şahin, KESK Dö-
nem Sözcüsü Cemal Akkurt, 
EMEP Nilüfer İlçe Başkanı 
İskan Yıldız Katıldı. 

Eskişehir Şubemizde 28.02.2008 tari-
hinde Sendikamız uzmanlarından Hacer 
Tuna’nın verdiği işçi sağlığı iş güvenliği 
eğitimi gerçekleştirildi. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle Şubemizde bayan üyelerimizin 
katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Top-
lantı sonrası bir basın açıklaması düzen-
lendi. 

Sendikamız adına Kıymet Tombak’ın 
yaptığı açıklamada; “Günümüzde de 8 
Mart’ın ilk kutlanmaya başlandığı dönem-
deki sorunların güncelliğini koruduğunu” söyledi ve 
çalışma yaşamı içerisindeki kadın ve erkek çalışanlar 
arasındaki ayrımın çok bariz bir şekilde belli olduğunu 

belirten Tombak; “İşsizlik işçi sınıfının geneli için bir 
sorunken erkeklerin %69.5, kadınların ise yüzde 25.1’i 
çalışabilmektedir. Aynı işi yapan kadınlarla erkekler 
arasında ciddi ücret farklılıkları bulunmaktardır” dedi. 

ESKİŞEHİR ŞUBE’den
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Emek Platformu’nun kararı doğrul-
tusunda, IMF ve sermayenin baskısı 
ile AKP Hükümeti tarafından hazırla-
nan SSGSS yasa tasarısı yönelik olarak 
13.03.2008 tarihinde Gebze Sendika-
lar Birliği’nin çağrısıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen eyleme üyele-
rimizin yoğun katılımı sağlandı ve basın 
açıklaması miting havasında gerçekleş-
tirildi.

14.03.2008 tarihinde Gebze Şubemi-
zin örgütlü olduğu işyerlerimizde Emek 
Platformu’nun kararı doğrultusunda 
“çalışmama hakkımızı” gerçekleştirdik. 
Fabrika önlerinde yapılan etkinliklere 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 
işçilere hitap etti.

Gebze Şube Yönetim Kurulu Merkez 
TİS ve Şube TİS toplantılarından son-
ra işyerlerimizdeki kurul ve komisyon 
üyelerimize yönelik Pazar günleri işyeri 
toplantıları yapılmaya başlandı. 

Makine Takım, Çayırova, Bosal iş-
yerlerimizde değerlendirme toplantıları 
gerçekleştirildi. Genel Merkez Toplu İş 
Sözleşmesi Uzmanı Mehmet Beşeli’nin 
sunumuyla gerçekleştirilen toplantılar-
da; önümüzdeki dönem TİS süreci hak-
kında görüş alış verişinde bulunulmak-
tadır. 

TİS sürecimiz erkenden değerlendir-
meye alınıp önümüzdeki dönem çalış-
maları devam etmektedir.

Genel Merkez yöneticilerimizden 
Genel Sekreterimiz M. Selçuk GÖK-
TAŞ ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Özkan ATAR; Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimizle birlikte işyeri komiteleri ve 
örgütlenme konusunda bir toplantı ger-
çekleştirildi.

Sendikamızın hazırlamış olduğu 
“SENDİKALI OL” broşürü; sendikamız 
önlüklerini giyen temsilci arkadaşlarımız 
tarafından halkın yoğun olduğu alanlar 
ve işçilerin servis güzergahlarında toplu 
olarak dağıtıldı.

Genel Merkezimizde yapılan 8 
MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
etkinliğine; Şubemizden 13 bayan işçi 
üyemiz katıldı. Bu etkinlikten dönen 
bayan üyelerimiz; Susurlukta sendikalı 
oldukları için işten atılan YÖRSAN işçi-
lerine destek vermek için yolda durarak 
sloganlarla sınıf dayanışmasının en gü-
zel örneğini gösterdiler.

Hükümetin çıkarmak istediği SSGSS 
yasa tasarısını protesto etmek için Çiğli 

Organize Sanayi Bölgesi’nde üyeleri-
mizin ve Konfederasyonumuz DİSK’e 
bağlı sendikaların üyeleri ile kitlesel bir 
basın açıklaması yapıldı. 

Basın açıklamasına Şubemize bağlı 
fabrikalardan üyelerimizin katılımı dı-
şında Çiğli Bölgesi’ndeki Totomak, Ta-
riş, ZF Lemförder, Sağlık Tamir Atölye-
lerinde çalışan üyelerimiz öğle tatilinde 
işyerlerinden çıkarak basın açıklaması 
yapılacak olan alana kadar coşkulu bir 
şekilde sloganlarla yürüyüş gerçekleş-
tirdiler. Basın açıklamasını; DİSK Bölge 
Temsilciliği adına Şube Başkanımız Ali 
Çeltek yaptı.

14 Mart tarihinde yine hükümetin çı-
karmaya çalıştığı SSGSS Yasa tasarısını 
protesto etmek için Emek Platformu’nun 
almış olduğu karar gereği; 2 saatlik iş 
bırakma eylemi sonucu gece vardiyasın-
dan çıkan üyelerimiz ile birlikte platfor-
mun yapmış olduğu basın açıklamasına 
şubemizde hazırladığımız dövizler ve 
önlüklerimiz ile katılım sağlandı. 

Ayrıca işyerlerinde temsilci 
arkadaşlarımız tarafından Sen-
dikamızın hazırlamış olduğu 
bildiri okunarak sloganlı ve al-
kışlı protesto gerçekleştirildi.

15 MART 2008 tarihinde 
yapılan Şube Temsilciler Ku-
rulumuza, Av. Murat Özveri 
katılarak gündemdeki SSGSS 
konusunda temsilcilerimize bir 
sunum yapmıştır.

GEBZE ŞUBE’denİZMİR ŞUBE’den

GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

9 Şubatta yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulunda, gündemdeki konular tartışıldı

17.Merkez Genel Kurulu’nun hemen ardından Sendikamızın 2008 yılı için ör-
gütlenme çalışmalarına dönük hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Bu doğrultuda Şube Yönetim Kurulları ile Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan 
Atar, Genel Sekreter Selçuk Göktaş ve ilgili örgütlenme uzmanlarının katıldığı 
toplantılarda şubelerimizin iç ve dış örgütlenme çalışmaları gözden geçirildi.

Yaklaşan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine yönelik iç örgütlenme gündem-
lerinin de yer aldığı toplantılarda, işyerlerindeki işyeri komitelerinin güçlendirilmesi 
ve şube komisyon ve bürolarının işyeri komiteleri ile birlikte yeniden oluşturulma-
sına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Şubelerimizin örgütlenme çalışması yürüttüğü işyerlerinin de değerlendirildiği 
toplantılarda bölgelerde örgütlenme hedefleri netleştirildi.

Toplantılar; 25 Şubat tarihinde İstanbul 1 Nolu Şube ve Gebze Şube, 26 Şu-
bat tarihinde İstanbul 2 Nolu Şube, 27 Şubat tarihinde Kocaeli Şube ve Eskişehir 
Şube, 28 Şubat tarihinde Bursa Şube, 29 Şubat tarihinde İzmir Şube ve 4 Mart 
tarihinde Anadolu Şubemizde yapıldı.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI İLE 

ÖRGÜTLENME TOPLANTILARI
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Şahin Motor 
işçisi direniyor

Acerer’de grev sürüyor
4 yıldır sendikamızda örgütlü olan Acerer Döküm Sanayi’nde, 

toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 
25.12.2007 tarihinde greve çıkılmıştı..

İşveren, sendikamızın gösterdiği çalışma barışını sürdürme ça-
balarına rağmen, bir önceki sözleşmede kazanılmış hakları geriye 
çekmeye çalışınca, işçiler grev pankartını astılar..

Acere grevcileri, 25 Aralık 2007’den beri onurlu mücadelele-
rini sürdürüyorlar.. Grev pankartının altında, dayanışma ziyaretine 
gelenlere haklı mücadelerini anlatıyorlar.

Şahin Motor çalışanları 35 yıllık bir sendikal deneyime sahipler. İçtik-
leri bir bardak çaya bile göz diken anlayışlarla mücadele ettiler..

2008 yılbaşından bu yana ise, Şahin Motor çalışanına yönelik saldırı-
lar daha farklı bir boyuta taşındı..

İşveren maliyeti bahane ederek, belli bölümleri taşeronlaştıracağını 
söyledi önce.. Ardından, grup sözleşmesinde ortaya çıkacak zamdan daha 
azına razı olmazlarsa tüm işçileri çıkaracağını söyledi.. Hedefinin işyerini 
sendikasızlaştırmak olduğunu da net olarak ortaya koydu..

Sonra baskılarla, ekonomik tekliflere, sendikadan istifaya zorladı işçi-
leri.. Ardından işçi çıkarma geldi.

İşten atılan arkadaşlarına sahip çıkan 54 üyemizi de 17 Mart’ta tazmi-
natız olarak kapının önüne koydu..

Tepeören’de kurduğu paravan şirkete taşıyarak tezgahları, dışardan 
bulduğu 30-35 kişiyle üretimi sürdürmeye çalışıyor..

Ama Şahin motor çalışanları, ortalama kıdem yılı 15 yıl olan işçiler, 
sendikalarıyla birlikte haklarını yedirmemekte kararlı..

59 kişi, işyeri önünde hakları için mücadeleyi sürdürüyor.. Bir yandan 
hukuk mücadelesi sürerken, bir yandan emek dostlarını dayanışmaya ça-
ğırıyorlar…

Çerkezköy’de 18. yy. vahşi kapitalizminden görüntüler..

Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nde çalışan işçiler; 6 Mart 2007 tarihinde 
anayasal ve yasal hakları olan sendikal örgütlülük tercihlerini Sendikamız Birleşik Metal-
İş’ten yana kullandılar.

İşveren ve yöneticiler işçiler üzerinde baskı oluşturarak, tehdit ve zorla notere götü-
rerek istifaya zorladılar. Bu süreçte işçilere sendikadan istifa etmeleri karşılığında para 
teklifi yapıldı ve taşeron Türk Metal de devreye sokuldu. İstifaya etmek istemeyen işçiler, 
birbiri ardı sıra işten sokağa atılmaya başlandı.

Sendikamızın açtığı işe iade davaları sonuçlandı.

Mahkeme kararıyla işe iade edilen işçiler tekrar işe başlamak üzere fabrikaya gittikle-
rinde; tüylerimizi diken diken eden insanlık dışı bir uygulama ile karşılaştılar. İşverenin 
talimatıyla, işbaşı yaptırılmak yerine; 2 işçi 13 gün ve ardı sıra 9 işçi ise 2 gün süre ile 
kümes büyüklüğünde bir konteynıra kapatıldılar.

Sendikamız işçilere uygulanan bu 
insanlık dışı saldırı karşında harekete 
geçti ve işçilerin durumları bilirkişi eşli-
ğinde tespit edildi. Fabrikanın güvenlik 
görevlileri tarafında yemek ve tuvalet 
ihtiyaçlarının gözetim altında tutularak 
yaptırıldığı kayıt altına alındı.

Yeri geldiğinde “demokrasiden ve 
insan haklarından” bahsedenler.. Ner-
desiniz??? 

Öznur Kablo’da kümes büyüklüğünde 
konteynıra kapatılan işçiler
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Genel Başkan Adnan Serdaroğ-
lu, Genel Mali Sekreterimiz Süley-
man Türker ile birlikte, 06.03.2008 
tarihinde, İstanbul 1 No’lu Şube-
mizde örgütlü Anadolu Motor ve 
Eğe Sanayi işyerine bir ziyaret ger-
çekleştirerek, üyelerimizle biraraya 
geldiler. 

Genel Başkanımız Adnan Ser-
daroğlu, Genel Eğitim Sekreteri-
miz Celalettin Aykanat ile birlikte, 
12.03.2008 tarihinde Gebze Şube-
mizde örgütlü olan Makina Takım 
ve Çayırova Boru işyerini ziyaret etti.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar 
ile birlikte 26.03.2008 tarihinde örgütlü ol-
duğumuz ve Gebze Şubemizde örgütlü olan 
ve uzun bir süredir işten atılmalara ve sen-
dikasızlaştırma saldırılarına karşı mücadele 
yürüten Şahin Motor işyerini ziyaret etti.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan Ser-
daroğlu, Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Özkan Atar ile birlikte, 26.03.2008 tarihinde 

Gebze Şubemizde örgütlü Askam Kamyon 
ve Poly Metal işyerlerini ziyaret ederek, 
üyelerimizle bir araya geldi. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğ-
lu, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan 
Atar ile birlikte, 26.03.2008 tarihinde Geb-
ze Şubemizde örgütlü bulunan, 25 Aralık 
2007’den itibaren grevde bulunan, Acarer 
Döküm işyerindeki grevci işçilerimizi ziya-
ret ettiler. 

21.03.2008 tarihinde Sendikamız  
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Maltepe 

Üniversitesi’nde Türkiye sendikal hare-
keti hakkında ve yaşanan sendikal hak 
ihlalleri vb. konuları içeren bir sunum 
gerçekleştirdi.

11.04.2008 tarihinde Genel Baş-
kanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Ör-
gütlenme Sekreterimiz Özkan Atar ve 
Gebze Şube Yönetimimiz, örgütlü ol-
duğumuz ve Gebze Şubemize bağlı bu-
lunan, Yücel Boru işyerini ziyaret edip, 
üyelerimizle biraraya geldiler.

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

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Ce-
lalettin Aykanat ile birlikte, 11.03.2008 tarihinde, İstanbul 1 No’lu Şu-
bemizde örgütlü Anadolu Isuzu işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle bir 
araya geldiler. Tezgah başlarında ve çay molalarında gerçekleştirilen soh-
betlerde; mecliste görüşülmekte olan SSGSS yasa tasarısı ve bu tasarıya 
yönelik gerçekleştirilecek eylemlilik süreçleri ve MESS Grup Toplu İş 
Sözleşmesi öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.
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1. Grup
13-15 Mart 2008 tarihinde 36 üyemizin katılımıyla gerçekleşen ilk eğitim, kur-

siyerlerimizin büyük bir ilgi ve heyecanla katılımı sonucu çok coşkulu geçti. Aynı 
zamanda 14 Mart günü gerçekleştirilen eyleme de denk gelen eğitimde, üyelerimiz, 
sloganlarla “iş bırakma eylemine” destek verdiler.  

Açış konuşmasını yapan Genel Eğitim Sekreteri Celalettin Aykanat, özetle şun-
ları söyledi;

“Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, eğitime en fazla önem veren ve en çok eği-
tim yapan sendikaların başında geliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da aynı kararlılıkla eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Amacımız bilinçli ve sınıfının ortak 
menfaatlerini bilen, sahip çıkan bir üye kitlesiyle, karşımıza çıkan güçlükleri aşmak 
ve yolumuza devam etmektir. Bu anlamda hepinize bu üç günlük eğitimde başarılar 
diliyorum.”

Bu eğitimde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ise sertifika törenine katılarak 
kursiyerlere seslendi ve sertifikalarını verdi; “Hepiniz bu üç günlük eğitimde yeni 
bilgiler edindiniz. Yaşadığımız zorlukları ve bunların nedenlerini daha iyi öğrendiniz 

ve anladınız. Eminim ki sizler artık bundan böyle daha bilinçli üyelerimiz olarak, 
verileck mücadelede en ön saflarda yer alacaksınız. 

Sosyal Güvenlik yasa tasarısı ve Kıdem tazminatlarımızn kaldırılması ile ilgili 
olarak hazırlanan yasa tasarıları ile gasp erdilmeye çalışılan haklarımız için AKP hü-
kümetine karşı zorlu bir mücadele içinde olacağız. 12 Eylül 1980’den bu yana yara-
tılan olumsuz havayı hep birlikte dağıtıp, yasaları kendi çıkarlarımız doğrultusunda 
değiştirmeliyiz. Bundan sonraki mücadelenizde hepinize başarılar diliyorum.” 

2. Grup 
20-22 Mart 2008 tarihinde yapılan eğitime ise 30 üyemiz katıldı. Bu 

eğitimde de kursiyerlerimiz ilgi, dikkat, disiplin ve özenle katıldıkları 
eğitimi büyük bir memnuniyet içinde tamamladılar.

Bu eğitimin açılışında, kapanışa katılamayacak olmasından dolayı 
Genel Başkan A. Serdaroğlu ve Eğitim Sekreteri C.Aykanat bulundular. 
Genel Başkanımız, yaptığı konuşmada, Türkiye’de işçi sınıfının genel 
olarak yaşadığı sorunlarla,  Dünyada ve Türkiye’de ekonomik ve toplum-
sal gelişmelerin emekçiler açısından getirdiği olumsuzluklar ve fırsatlara 
değindi ve başarı dileklerini iletti. Sertifika töreninde ise C. Ayakanat’ın 
yanı sıra Genel Sekreter Selçuk Göktaş kursiyerlere seslendiler ve serti-
fikalarını verdiler. 

S.Göktaş yaptığı konuşmada, Eğitimin önemini, eğitime katılan genç 
üyelerimizden sendikamız adına  beklentilerini, vereceğimiz mücadele-
nin önümüzdeki toplu sözleşemelere yapacağı katkıyı dile getirdi.

3. Grup 
24-26 Mart 2008 tarihinde yapılan eğitime de 30 üyemiz katıldı. Kur-

siyerlerimiz büyük bir ilgi, disiplin ve heyecanla eğitimi izlediler ve ta-
mamladılar. Alkışlarla ve büyük bir coşku içinde biten eğitimin kapanışı-
na Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreteri Celalettin 
Aykanat katıldılar.  Kapanış konuşmasını yapan A.Senrdaroğlu kısaca 
şunları söyledi: “ Sizlerin bundan böyle çok daha aktif ve katılımcı birer 
üye olacağınızdan eminiz. Sermayenin saldırılarını göğüslemek için sizin 
gibi genç ve bilinçli üyelerin desteğine ihtiyacımız var ve bundan sonra 
bu ihtiyaç daha da artacak. Küreselleşen sermayenin İMF, DB ve DTÖ 
gibi kurumlarla anlaşarak hükümetler aracılığıyla emekçiler üzerinde ya-
rattığı sıkıntıları ve baskıları göğüslemek zorundayız. Hepimiz elimizden 
geleni yapmak zorundayız ve yapacağız. Bundan böyle her zaman birlik-
te olmak umuduyla hepinize başarılar diliyorum.” 

Alkışlarla sona eren konuşmanın ardından geleneksel sertifika töreni 
ve toplu fotoğraf çekimiyle eğitim tamamlandı.

Konular 
Şu ana kadar toplam 96 genç ve dinamik üyemizin katıldığı eğitim-

lerde Sendikaların Doğuşu, Sendikal Anlayışlar ve İlkelerimiz, Sendi-
kamızın Yapı ve İşleyişi, Sendikal Demokrasi, İşyerleri ve Örgütlenme, 
Kapitalizmin İşleyişi ve Sömürü, Türkiye Ekonomisi ve İşçi Sınıfı, Toplu 
Sözleşme Politikalarımız, Yasalar ve Haklarımız, Türkiye’de Sendikala-
rın Doğuşu konuları işleniyor. Ayrıca, “Emeğin Aydınlık Yüzü” adlı bel-
gesel filmi izleniyor.

Tüm eğtimler her zaman olduğu gibi, eğitimleri başarıyla tamamlayan 
genç üyelerimiz için hazırlanan sertifikaların verildiği törenle sona erdi. 

Genç İşçi Eğitimleri devam ediyor
Eğitim dairemizin düzenlediği genç işçi eğitimlerinin ilk 
üç grubu tamamlandı. Dördüncü ve son eğitim ise 3-4-5 
Nisan 2008 tarihinde yapılacak.
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Yöneticiler 
Eğitimde

Eğitim Dairemiz tarafından düzenlenen ve tüm 
yöneticilerimizi kapsayan Yönetici Eğitimi 8 Şu-
bat 2008 tarihinde Genel Merkez Kemal Türkler 
Salonunda  yapıldı. 55 yöneticimizin katıldığı eği-
timin açılışını Genel Eğitim Sekreteri Celalettin 
Aykanat yaptı.

Eğitimde şu konular işlendi: 
İletişim- Kadir Akbulut, 
Sendikaların Durumu ve Örgütlenme Strateji-

leri-Doç. Dr. Metin Özuğurlu, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Tevfik Güneş, 
Mess Grup Sözleşmeleri Öncesinde TİS’ne 

Bakış- Mehmet Beşeli.

İşyeri Eğitimleri
Şube yönetiminden gelen talep üzeri-

ne, Asil Çelik’te çalışan üyelerimize yö-
nelik olarak yapılan eğitimlerin birincisi 
Gemlik Petrol-İş Lokalinde  11-12-13  
Şubat 2008 tarihlerinde yapıldı.

Gece 12-08.00 vardiyasından çıkan 
üyelerimizle yaptığımız eğitime 27 kişi 
katıldı. Üç gün boyunca üyelerimizin 
büyük bir fedakarlık göstererek katıl-
dıkları eğitimlerde Sendikaların Doğu-
şu, Sendikalar anlayışlar ve İlkelerimiz, 
Sendikamızın Yapı ve İşleyişi, Sendi-
kal Demokrasi, Kapitalizmin İşleyişi, 
Türkiye’de sendikaların doğuşu, Yasalar 
ve Haklarımız konuları işlendi.

Gündüz 08-16.00 vardiyasından çı-
kan 26 üyemiz de aynı şekilde günün bü-
tün yorgunluğuna rağmen büyük  feda-
karlık ve disiplin içinde üç gün boyunca 
büyük bir dikkat ve özenle dersleri takip 
ettiler. 

Üç gün süren eğtimler sonucunda 
Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci ve 
Şube sekreteri Erol Bektaş Kapanış ko-

nuşması yaptılar ve kursiyerlere sertifi-
kalarını verdiler.

5-6-7 Mart 2008 tarihlerinde ise ikin-
ci grup eğitimler Orhangazi’deki Avras-
ya Vakfı Etnografya Müzesi salonunda 
yapıldı.

Burada da gece vardiyasından çıkan 
27 üyemizle gerçekleştirilen eğitimlere 
katılım son derece disiplinli ve özverili 
oldu. 

Gündüz vardiyasından çıkan üyeleri-
mizle yapılan eğitimlere ise 22 üyemiz 
katıldı. Eğitimlere katılan kursiyerleri-
mizin bu eğitimler süresince gösterdik-
leri ilgi, özen ve özveri eğitimlerin başa-
rıyla tamamlanması açısından son derece 
büyük bir katkı sağladı.

Her iki gruba da Şube Başkanı Ayhan 
Ekinci ve Şube Sekreteri Erol Bektaş bi-
rer konuşma yaparak sertifikalarını ver-
diler.

Böylece Bursa Şubemize bağlı Asil 
Çelik işyerindeki genç işçi eğitimlerine 
toplam 102 üyemiz katılmış oldu.

Asilçelik’te Yoğunlaştırılmış Genç İşçi Eğitimleri

25 Mart 2008 tarihinde Kocaeli Şu-
bemize bağlı Baysan Trafo işyerindeki 
üyelerimize yönelik ik ayrı vardiyada 
toplam 23 üyemizin katıldığı bir bilgi-
lendirme toplantısı yapıldı. Sendika-
mızın yapı,işleyiş ve tarihi ile sendikal 
anlayımızın aktarıldığı toplantıda, ayrıca  

Hükümet tarafından Meclise sunulan 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Yasa Tasarısıyla, yine gündemde 
olan İstihdam Paketi ve Kıdem Tazmina-
tı Fonunun kaldırılmasına ilişkin düzen-
lemelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. 

Baysan’da Eğitim
Gebze Şubemize bağlı Arfesan işye-

rinde üye sayımız armaktadır. Yeni üye 
olan arkadaşlarımızdan 33 kişinin katı-
lımı ile 24 Şubat 2008 tarihinde temel 
sendikal bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sendikamızın yapı ve işleyişi, sendikal 
anlayış ve ilkelerimizin yanısıra, Sos-

yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasa Tasarısınına ilişkin olumsuzlukla-
rın anlatıldığı birinci bölümden sonra 
Şube Başkanı Erdoğan  Özer’in ve Şube 
Sekreteri Kadir Acar’ın katıldığı ikinci 
bölümde ise sorular cevaplandırlarak 
genel bir değerlendirme yapıldı. 

Arfesan’da yeni üyelerimizle eğitim
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Sendikamıza bağlı işyerlerinde biten toplu sözleşmelerin ardından, de-
mokratik işleyişimizin bir gereği olarak yapılan temsilci seçimleri sonucu, 
yeni seçilen temsilcilerimize yönelik üç günlük eğitim 21-23 Şubat 2008’de 
Genel Merkez Süleyman Üstün Eğitim Salonunda yapıldı.

Toplam 30 temsilcimizin kaldığı eğitimde,  Sendikaların Doğuşu ve 
Sendikal Anlayışlar, Temsilcinin Görev ve Yetkileri, Sendikal Demokrasi, 
Sendikamızın Yapı ve İşleyişi, Hukuk, Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesap-
laması, İnternet ve Sanal Alem, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İletişim dersleri 
işlendi.

Eğitimin açış konuşmasını yapan Celalettin Aykanat özetle şunları söy-
ledi;” Hepiniz bu sendikanın işyerlerindeki yöneticilerisiniz. Bu nedenle 
sendikamızı en iyi şekilde temsil etmek ve üyelerimizin hakları konusunda 
en doğru olanı yapmak için olabilecek en üst düzeyde donanmalısınız. İşte 
eğitimlerimizi bu amaçla yapıyoruz. Sizler de bu eğitimlerde alabileceğiniz 
en yüksek faydayı sağlamalısınız. Bundan sonra önününüzde zorlu bir gö-
rev sizleri bekilyor. Bu zorlukları aşmak için bilinçli, sınıftan yana, liderlik 
vasıflarını edinmiş birer temsilci olarak görevini yapacaksınız. Hepinize bu 
zorlu görevlerinizde başarılar diliyorum.”

Yeni Seçilen Temsilcilerimizle Eğitim

Eğitim sonunda, öncelikle temsilcilerimizin görüş ve önerileri ile sorularının yanıtlandığı 
bir değerlendirme yapıldı ve temsilcilerimize sertifikaları Genel Eğitim Sekreterimiz Celalettin 
Aykanat tarafından verildi.

Genel Merkezimizin 13-15 Mart arasında 3 gün sü-
ren Genç İşçiler eğitimine ilk defa katıldım. Ancak bu 3 
günlük eğitim boyunca sendikamızın eğitimcilerinden bu 
güne kadar bilmediğim veya eksik bildiğim bir çok şey 
öğrendim. Örneğin “İşçiliğin doğuşu” sanayiye geçiş”, 
“işverenin işçileri köle gibi kullanması” ve tarihte işçi 
sınıfı’nın işverene karşı anlamlı direnişlerini işledik.

Şu anda sahip olduğumuz hakların nasıl alındığını ve 
bu hakların alınmasında, verilen mücadele sonucunda 
kaç kişinin hayatına mal olduğunu üzülerek öğrendim. 
Özellikle, ülkemiz de işçi haklarını almak pek kolay 
olmamış, alınan haklarda 12 Eylül 1980 darbesiyle işçi 
sınıfının elinden geri alınmış ve kaybettiklerimizi geri 
almak için kapatılan Konfederasyonumuz DİSK’in açıl-
masını, örgütlülüğümüzü 10-12 senelik onurlu mücade-
lemizle mahkemelerde mücadele ederek tekrar kazana-
bilmişiz.

Hukuksal alanda çalışanların yasal hakları ve ör-
gütlenmede karşılaşılan sorunlar hakkındaki eğitimde 
bizimde görüşlerimiz alınarak ve sorunlarımızı tartışa-
rak yaptığımız eğitim benim açımdan çok olumluydu. 
Sendikamızın, Eğitim Dairesi’ne bu eğitimleri daha çok 
yapıp daha çok genç işçiye vermesini düşünüyorum.

Gündemdeki SSGSS yasası ile ilgili hükümetin bize 
dayattığı maddeler birçok hakkımızı elimizden alıyor. 
Şimdi bana Seçimlerde bilinçsiz bir işçi olarak AKP’ye 
oy vermiş ve DİSK üyesi bilinçli bir işçi olarak daha çok 
görev düştüğüne inanıyorum.

İşçi sınıfına dayatılan SSGSS yasasına biz emek-
çiler olarak sınıf tavrımızı göstererek karşı çıkmalıyız. 
Nasıl ki karşı çıkarak yasa tasarısını geri çektirdik yine 
ısrarlarında devam ederlerse bizde eylemlerimize devam 
edelim.

Bu gün yanlış yapan hükümet kim olursa ve neyi tem-
sil ederse etsin bizi karşısında örgütlü ve dimdik bulmalı, 
biz Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü işçileri olarak 
işçi kardeşliğini rengarenk yaşıyoruz ve yaşayacağız.

Siz değerli örgütlü kardeşlerimi DİSK çatısı altında 
dik ve onurlu kalmak için örgütlülüğümüzü sağlamlaştı-
rıp ama DİSK ve Sendikamızı da araştırmadan kulaktan 
dolma bilgilerle eleştirmeyelim.

Sendikalı olmayı ve Sendikalı çalışmayı hakkıyla 
öğrenip aramıza yeni arkadaşlarımızın katılımını sağla-
mak için el ele verip Sendikamızı hak ettiği yerlere ta-
şıyalım.

ŞENOL TAŞDEMİR.  
LİSİ-FTB İşçisi (İzmir Şube)

Kıbrıs’ta ortak eğitim
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası 

(KTAMS) ile sendikamız tarafından yürütülen ortak 
eğitimin ilk ayağı Girne’de gerçekleştirildi. Eğitimin 
açılışında, sendika temsilcilerinin yanı sıra KKTC 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem de 
hazır bulundu.

Yaptığı konuşmada KKTC açısından çalışma 
hayatında yaşanan sıkıntılara, kayıtdışı istihdam so-
rununa değinen Adem, çalışma sürelerine yönelik 
yapılan düzenlemeye dair bilgi verdi. 

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan’ın kendi-
lerini çetin bir sürecin beklediğini söylediği konuşma-
dan sonra söz alan Genel Eğitim Sekreterimiz Celaletin 

Aykanat ise sınıf bilincinin oluşturulması ve ortak so-
runların paylaşılması açısından sendikalar arasında ger-
çekleşen işbirliğinin ve dayanışmanın önemine dikkat 

çekti. 
KKTC’de ve Türkiye’de ki sendikal 

sorunların, sosyal güvenlik ve sağlık siste-
minin tartışıldığı, sendikalarımızın örgüt-
sel yapılarının tanıtıldığı 3 günlük eğitim, 
oluşturulan karma çalışma gruplarının 
Türkiye ve KKTC’de ki sendikal sorunları 
SWOT analizi ile irdeledikleri sunuşları ile 
son buldu. 

Eğitim, KTAMS ve sendikamız tem-
silcilerinin kaynaşması, deneyimlerin ve 
sorunların paylaşılması açısından oldukça 
başarılıydı. 

Kardeş sendikamız KTAMS ile ortak eğitim Girne’de gerçekleştirildi Genç İşçi Eğitiminden İzlenimler
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Oldukça farklı bileşenlerin oluştur-
duğu, Tepe Natilus önünden Kadıköy 
Meydanına yapılan renkli ve çoşku dolu 
yürüyüşte, namus cinayetlerini, kadına 
şiddeti, ayrımcılığı, savaşı, cinsel tacizi, 
Başbakan’ın 3 çocuk doğurun sözünü 
protesto eden pankartlar ve sloganlar 
vardı..

Kadın Emeği ve Kadın İşçiler Paneli

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Binlerce emeçi kadın, 8 
Mart’ta alanlardaydı. Çeşitli 
illerde yürüyüş ve mitingler 
yapıldı. İstanbul’da kadınlar, 
Kadıköyde’ydi. Sendikamızın 
emekçi kadınları da kortejde 
yerini aldı.

7 Mart Cuma günü Sendikamız Genel Merkezinde düzenlenen etkinliğe İzmirden, Bursa’dan, 
Mersinden, Kocaeli’den gelen kadın üyelerimiz katıldılar.Genel Başkanımızın açış konuşması-
nın ardından, 8 Mart’ı konu alan belgesel izlendi.

8 Mart Yürüyüşü

Av. Hacer Tuna: “Cinsel 
İstismar”, “Kadının İş Kanunu 
ve Medeni Kanundaki yeri” 
Arzu Çerkezoğlu: “Kadın İş-
çiler ve Sendikalar” Gaye Yıl-
maz: “Kadın Emeği ve Sınıf 
Mücadelesi” Selma Taşköprü: 
“Bir Emekçi Kadının Fabrika 
Yaşamı” konularında sunumlar 
yaptılar. 

Kazım Koyuncu Kültür 
Merkezinden gençlerin müzik 
dinletisi ile panel sona erdi.

Panelin ardından toplu fotoğraf çektiren bayan üye-
lerimiz, yöneticilerimizin dağıttığı karanfillerle yolcu 
edildiler..

Disk Kadın İşçiler Komisyonu pankartı arkasında yürüyen DİSK korteji, Onursal 
Başkanımız Kemal Türkler’in eşi Sebahat Türkler’in de katılımıyla, çoşku doluydu.. 

Eşit işe eşit ücret taleplerini haykıran DİSK’li emekçi kadınlar, kadının görünmeyen 
emeğine de dikkat çektiler.. DİSK kortejinin hemen ardında da Genç-Sen’in çoşkulu 
üyeleri yer alıyordu..

5 bine yakın katılımcı, yapılan konuşmaların ardından, halaylar ve türkülerle mitin-
gi sona erdirdiler.
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Sendikamızın ilk gününden beri organizasyonunda 
aktif olarak yer aldığı “Kapitalizmin Kıskacında SU” 
başlıklı konferans, İstanbul’da, 22-23 Mart tarihlerinde 
ve çok geniş bir uluslar arası katılımla gerçekleştirildi. 
Toplam 350 kişinin izlediği iki günlük etkinliğin iki 
açış konuşmasından biri Yıldız Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Durul Ören, diğeri ise sendikamızın 
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu tarafından yapıldı. 

Genel Başkanımız, suyun ticarileşmesi ve çevre 
gibi konuların genelde işçi sendikalarının meselesi ol-
madığını savunan yaklaşımları eleştirerek, suyun tica-
rileşmesi yönündeki gelişmelerin, bu tip indirgemeci 
yaklaşımların tezlerini de yerle bir eden büyük bir sal-
dırı olduğunun altını çizdi. 

“Zira suyun ticarileşmesi dediğimiz sorun, içinde 
yaşadığımız doğa ve çevreyi geri dönülmez biçimde 
tahrip etmesinin yanı sıra işçi sınıfının en temel hak ve 
kazanımlarını da ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 
Bu tespiti yapmak için Türkiye Hükümetinin hazırla-
dığı ve sadece 4-5 gün önce basına yansıyan yeni “İha-
le Yasası Tasarısı”na bakmak yeterlidir.” diyen Genel 
Başkanımız, baraj projelerini, vana, pompa, sayaç ve 
elektrik santrallerinin tasarımlarını  mühendislerin 
yaptığını ama bu projelerin uygulayıcılarının, sayaçla-
rın, vanaların üreticilerinin de işçiler olduğunu belirtti. 

Etkinliğin ilk oturumunda değerli hocalarımız İz-
zettin Önder, Türkel Minibaş, Mehmet Türkay ve Fuat 
Ercan sürecin bilimsel ve teorik çerçevesini aktarırken, 
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı 
Tahir Öngür ise dünya gündemini işgal eden “su krizi” 
tartışmasının gerçek mi yapay mı olduğu sorunsalını 
programa taşıdı. 

Konferansın ilk gününde, Genel İş, PSI-Kamu 
Çalışanlarının Uluslar arası Örgütü, Birleşik Metal İş, 
Halk Evleri, Tüm-Bel-Sen 4 No.lu Şube, IATP-Uluslar 
arası Tarım ve Ticaret Politikaları, Ziraat Mühendisle-
ri Odası İst.Şb., T.Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu, 
Gıda Müh.Odası, Jeofizik Müh. Odası, Dev-Maden 
Sen, EMO’dan sendika ve oda yöneticileri sürecin 
kendi alanlarındaki yansımalarını aktardılar. 

Marmara Oyuncuları Sahnesi tarafından hazırlayıp 
sunulan Oyunsu adlı tiyatro oyununun izlenmesiyle son 
bulan birinci günün ardından, konferansın ikinci günü 
İst.Tabip Odası G.Sekreteri Hüseyin Demirdizen’in 
yönetiminde, değerli hocamız Prof.Dr. Beyza Üstün’ün 
yaptığı “Suyun ticarileşmesinin çevre ve doğal kaynak-
lara yansımaları” başlıklı ve Çevre Müh.Odası İstanbul 
Şb. Başkanı Eylem Tuncaelli’nin sunuşlarıyla başladı. 
SES Genel Başkanı Köksal Aydın, Dev-Sağlık İş Ge-

nel Başkanı Arzu 
Çerkez ve TTB An-
kara Tabip Odasın-
dan Dr. Vahide Bilir 
ise metalaşan suyun 
toplum sağlığı üze-
rinde yaratacağı 
yıkıcı etkileri son 
derece açıklayıcı 
bir biçimde ortaya 
koydular. 

2009 yılı Mart 
ayında İstanbul’da 
yapılacak 5. Dünya Su Forumu’na karşı muhalefet 
hareketlerinin örgütlenme stratejilerine odaklanan su-
nuşlar ise Hollanda’dan CEO; Kanada’dan Kanadalılar 
Konseyi ve İtalya-Su Dünya Sözleşmesi Kurulu’nun 
temsilcileri tarafından aktarıldı. 

Takip eden oturumun konusu Dünya’dan mücade-
le örnekleriydi ve Uruguay, ABD, Hindistan, İtalya, 
Filipinler’de örgütlü demokratik kitle örgütlerinin yanı 
sıra Edirne’deki su mücadelesini de “Edirne: Su Ya-
şamdır Platformu”nun kendisinden dinleme şansımız 
oldu. 

Etkinliğin en son oturumu bir forum şeklinde 
düzenlenmişti. Salondan isteyen herkese söz hakkı 
tanıyan Forum’da  
l Türkiye’li ve yabancı su şirketlerinin muhalefet 
içine sızmasına izin verilmemesi gerektiği; 
l Hasankeyf başta olmak üzere tarihi ve kültürel 
mirasın yanı sıra çevre halkların su hakkını kısıtlaya-
cak, zorunlu güçe yol açacak baraj projelerine karşı 
yürütülen mücadelelerin yaygınlaştırılması ve güçlen-
dirilmesinin zorunluluğu;  
l altın arama faaliyetlerine net bir karşı duruş;  
l konferansın organizasyonunda yer alan yerel ve 
uluslar arası olmak üzere toplam 67 kurum ve örgütün 
2009’a giderken daha da genişlemesi ve mücadele 
sürecinde birlikte hareket etmelerini sağlayacak ortak 
zeminin yaratılması ihtiyacı;  
l özellikle suya erişimi en sınırlı olan varoşlarda özel 
çalışmaların başlatılması;  
l 2009’da yapılacak 5. Dünya Su Forumuna karşı ör-
gütlenmenin bölgesel boyutta örülmesi ve önce ulusal 
ardından da uluslar arası ölçekte yatay bir biçimde 
koordine edilmesinin gerekliliği;  
l toplumun bilinçlendirilmesinde ilkokullara kadar 
inilmesi ihtiyacı;  
l alternatif bir dilin oluşturulması;  
l su mücadelesinin tek başına ve teknik bir sorun gibi 
değil, diğer bütün metalarla ilişki içinde ele alınması 
ve daha pek çok önemli öneri getirildi.

 Söz alan örgüt temsilcileri, bu mücadele seferber-
liğinde görev ve sorumlulukları paylaşmaya hazır ol-
duklarını deklare etti. 

Etkinlik, Meksika’da 2006 yılında yapılan 4. Dün-
ya Su Forumu karşıtı örgütlenmenin hazırlık sürecini 
anlatan bir saatlik bir belgesel film gösterimiyle sona 
erdi.

Sendikamızın da organizasyonunda aktif görev aldığı 
uluslararası konferans, Yıldız Teknik Üniversitesinde  
22-23 Mart tarihlerinde yapıldı.

 Su, Dünyaya Dünya, tüm üzerinde yaşayanlara aittir... Özelleştirilemez!

Su Özelleştirilemez

Strateji Toplantısı
24 Mart pazartesi günü ise dünyadan ve Türkiye’den 40’ı 

aşkın örgütün temsilcisiyle yapılan strateji toplantısı, sen-
dikamızın genel merkezinde düzenlendi. Toplantıya katılan 
örgütler, 2009’a uzanan yolda birlikte yürüme, eşit, yatay ve 
toplumsal muhalefetin bütün bileşenlerinin bir araya geldiği 
örgütlenme önerileri üzerinde mutabakata vardılar.  

Beşiktaş’ta basın açıklaması
22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak ilan edilmiş olması do-

layısıyla aynı gün saat 14.00’de Beşiktaş İskele meydanında 
200’ü aşkın katılımla bir basın açıklaması yapıldı. 
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Konfederasyonumuz DİSK’in çağrısıyla

TERSANELERDEKİ AYIBI
HİÇ BİR ÖRTÜ GİZLEYEMEZ

Evlerine ekmek götürme pahasına günde en az 12 saat 
çalışarak yaşmalarını sürdürmeye çalışan tersane emekçileri 
ardı arkası kesilmeyen kazalarda yaşmalarını yitirirlerken biri-
lerinin hala “ETİK”ten söz etmelerini anlamak mümkün değil.

Bu ülkenin insanlarını işsiz bırakıp, ekonomiyi uluslar 
arası sermaye ile borsanın ve piyasaların nabzına terk eden 
siyasi iktidar, kardan gözü dönmüş tersane işverenlerinin, 
“en ucuz ve en kaliteli” gemi üretimi yaptıklarını iddia ederek; 
Avrupa’dan sürekli sipariş aldıkları açıklamaları karşısında 
sessiz kalabilmektedir.

Köleliği yeniden hortlatan bu zihniyet gederek artan yok-
sulluğun ve işsizliğin çaresizliği içinde, “ne iş olursa” karın 
tokluğuna çalışmaya mecbur edilen insanlarının dökülen 
kanlarını ve gencecik yaşlarda yitirdikleri canlarını görmez-
den gelip, küçücük bir bez parçasıyla herşeyi örtebileceklerini 
sanıyor.

Sn. Erdoğan ayıbınız o kadar çok ki; sizi ne çene altı ne 
de boyun üzeri örtüleriniz gizleyebilir. Başbakan, “Biz beyaz 
gömleklerimizle yola çıktık” demişti; şimdi kefenleri vatandaş-
ları için hazırladığı ortaya çıkıyor. 

Biz; DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak gerek tersa-
nelerde gerek iş kolumuzda meydana gelen iş cinayetlerinin 
bir an önce durdurulması için gereken her türlü girişimi ya-
pacağımızı bildiriyor, iş cinayetlerine sessiz kalan Hükümeti, 
Çalışma Bakanlığı’nı ve tüm bürokratları bir an önce görevle-
rini yapmaya çağırıyoruz.

Arçelik-Türk Metal ikilisi iş başında:

Sendikalı oldukları ve taşe-
ron firma ile toplu sözleşme 
imzaladıkları için, 300 işçi işten 
çıkartıldı. 

Gebze’de Arçelik fabrikasında 
yıllardır iş güvencesinden ve temel 
haklardan yoksun çalışan işçiler, 
Anayasal haklarını kullanıp Nakli-
yat-İş’e üye oldular.
İşverenin ve Türk Metal’in bas-
kılarına rağmen Nakliyat-İş’te 
örgütlenen Yıldıray AŞ. işçileri, 
Arçelik’in bu sözleşmeyi tanıma-
yarak taşeron firma ile iş ilişkisini 
kesmesi sonucu işten çıkartıldılar.
İşten çıkartılan 300 işçi, 2 Ocak’ta 
başlattıkları eylemlerine devam 
ediyorlar.

Tersanelerde nöbet tuttuk
DİSK Yönetim Kurulu, Tuzla tersa-
nelerindeki insanlık dışı çalışma 
koşulları ve iş cinayetleri konusunu 
değerlendirerek, “Cinayetlere son 
vermek için Tuzla tersanelerinde 24 
saat oturma eylemi” yaptı.

Tersane işçileri iş bulabilmek ve ekmeklerini kazanabilmek adına çağdışı ko-
şullarda, işyerlerinin civarındaki barakalarda ortaçağdaki kölelik düzenini andı-
rırcasına yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Bu insanlık dışı koşulları değiştirmek için, DİSK/Limter-İş Sendikası, ter-
sane işçileriyle örgütlenme çalışması yaptığı zaman da, bu defa karşılarına 12 
Eylül yasalarının getirdiği sendikalar örgütlenme önündeki engellerle, Çalışma 
Bakanlığı’nın çıkardığı güçlüklerle boğuşmak zorunda kalmaktadır. 

Sonuç olarak; 2821-2822 sayılı yasalar, gerici siyasi iktidar ve gözü kar hır-
sıyla dönmüş işverenler, hep birlikte zincirleme olarak meydana gelen bu iş cina-
yetlerine yol açmışlardır.

Bu ihmal, vurdumduymazlık ve sorumsuzluktan dolayı son olarak da Sedef 
Tersanesi’ne bağlı İzoçim isimli taşeron firmada boyacılık yapan 31 yaşındaki üç çocuk 
sahibi Ali İhsan Çam hayatını kaybetti... Gözünü kulağını işçisine, çalışanına, emekçi-
sine ve halkına tamamen kapayan, vicdanını vestiyere bırakıp görev yapan başka bir 
hükümet, başka bir bakan, başka bir yönetim anlayışı bulunabilir mi?..

Basın 
Açıklamamızdan

“Vay! Demek sendikalı oldun? Hem de DİSK”



Birleşik Metal-İş
Nisan 2008��

Ayağa Kalkış  
Çağrısı

DİSK 13. Genel Kurulu 

DİSK 13. Genel Kurulu, 15-16-17 Şubat tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Genel Kurul’da tartışılan 
yönlendirici belge delegelerin oy birliği ile kabul 
edildi. 

DİSK’in çağrısıyla 14 Şubat 2008 tarihinde İstanbul’da toplanan  
kırktan fazla yabancı sendikacının da katılımıyla uluslararası bir konfe-
rans gerçekleştirdi.

 Genel Kurulun birinci günü konuklar söz aldı. Konuşma yapmak iste-
yen Çalışma Bakanı Faruk Çelik slogan ve alkışlarla protesto edildi. 

İkinci gün, DİSK delegeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Üçüncü 
günde yapılan seçimlerin ardı sıra DİSK Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluştu.

Süleyman Çelebi, Tayfun Görgün, Ali Cancı, İsmail Yurtseven, 
Nuri Serim, Celal Ovat, Muzaffer Subaşı, Ali Rıza Küçükosmanoğlu,  
Celalettin Aykanat, 

Genel Kurul’da tartışılan yönlendirici belge delegelerin oy birliği ile 
kabul edildi. 

Ülkemizde bağımsız, demokra-
tik, sınıf ve kitle sendikacılığının 
tek temsilcisi DİSK’tir. 

DİSK, 41 yıllık mücadele ta-
rihinde, ülkemizde yaşayan tüm 
emekçilerin, yoksulların, ezilenle-
rin ekonomik, demokratik, sosyal 
ve siyasal hakları için mücadele 
etmiş; bu uğurda bedeller ödemiş 
ama mücadele azminden bir an 
bile kopmadan, kurucularının onur-
lu mirasını 2000’li yıllara taşımıştır.

DİSK, işçi sınıfının ulusal ve 
uluslararası mücadele birliğine 
olan inancıyla, küresel sermayenin 
ve onun yerli işbirlikçilerinin emek 
ve demokrasi karşıtı tüm eylemle-
rinin karşısında dimdik ayakta kal-
mayı başarmıştır. 

DİSK, sadece temsil ettiği işçile-
rin değil, bütün emekçilerin ve hal-
kın daha iyi yaşama, daha özgür, 
daha bağımsız ve daha demokra-
tik bir ülke yaratma özlemlerinin 
sözcüsü olmuştur.

DİSK, Türkiye’nin insan hakları 
ve özgürlüklerine dayanan çağdaş, 
demokratik ve bağımsız bir ülke 
olma hedefinden asla ayrılmadan 
mücadelesini bugünlere taşımıştır. 

İşte 41 yıllık bu mücadele tari-
hinin şanlı mirasıyla yola devam 
eden DİSK, tarihin kendisine yeni-
den yüklediği öncülük misyonuyla; 
emekçilere ve halka yeniden bir 
“TOPLUMSAL AYAĞA KALKIŞ 
ÇAĞRISI” yapmaktadır.

DİSK, işçileri, memurları, köylü-
leri, kadınları, gençleri, emeklileri, 
işsizleri, yoksulları, aydınları, ezi-
len milyonlarca çoğunluğu, bugü-
nümüzü ve yarınımızı ellerimizden 
almak isteyen, emek ve demokrasi 
karşıtlarına, onların işbirlikçi politi-
kalarına karşı mücadeleye çağır-
maktadır. 

DİSK, tüm emek ve demokrasi 
güçlerini haklarımız ve geleceğimiz 
için bir araya gelmeye, gerçekten 
bağımsız demokratik bir Türkiye’yi 
inşa etmek için mücadele etmeye 
çağırmaktadır.

DİSK, bu çağrısının bir gereği 
olarak önümüzdeki dönemde ha-
yatın her alanında emekten, in-
sandan, doğadan, demokrasiden, 
barıştan, bağımsızlıktan, özgür-
lükten, eşitlikten yana aktif tutum 
almaya ve mücadele etmeye ant 
içmektedir.”

“AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI

20 Mart 2008 tarihinde toplanan DİSK Başkanlar 
Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:
1-) Tuzla tersanelerinde yaşanan çalışma ve ya-
şam koşulları tam bir insanlık dramıdır.(....) Baş-
kanlar Kurulumuzun hazırladığı ve oturma grevi 
sonrası GİSBİR yönetimine sunulan talepler zin-
cirinin takipçisi olacağını ilan eder.

2-) (....) AKP, sosyal güvenlik konusunda küresel 
sermaye çıkarlarını gözeten IMF ve Dünya Ban-
kası kanalıyla yürütülen politikaların Türkiye’de 
yerleştirilmesi için kararlı görünmektedir.
Sosyal güvenlik açıkları konusunda “suça ortak” 
olmayan sadece işçi sınıfıdır. İşçilerin ve işve-
renlerin kesintileri ile oluşturulan bu kuruma tek 
katkı vermeyen devlettir. Ancak bu paraları top-
layamayan ve yağmalattıran da siyasal iktidarlar 
olmuştur. Bugün de aynı oyun devam etmektedir. 
Sadece AKP’nin elindeki anakent belediyelerinin 
SSK’ya olan borçları bile, bu açığı gözler önüne 
sermektedir.
AKP, kendi elindeki belediyelerin SSK’ya borçla-
rını almamakta, bunu “açık” diye devlet eliyle ka-
patmaktadır. Bu durumu da “sosyal güvenlikteki 
kara delik” diye izah etmektedir. Daha sonra kendi 
yönetimindeki belediyeler eliyle “kömür”,”pirinç” 
vb. olarak sosyal devlet yerine ikame edilen “sa-
daka devletinin” partizancılığı yapılmaktadır. Bu 
yaklaşım ideolojik bir saldırıdır.DİSK bu oyunun 
içinde olmayacaktır. En temel insan hakkı olan 
sağlık ve sosyal güvenlik hakkı ortadan kaldırıla-
maz, paralı hale getirilemez.
DİSK Başkanlar Kurulumuz başarıyla uygulanan 
ve halkın büyük desteğini alan 14 Mart 2008 Ge-
nel Uyarı Eylemi sonucunda “kısmen” de olsa ya-
pılacak “iyileştirme girişimlerini”, tasarının genel 
niyet ve sonuçlarını ortadan kaldırıcı bir tesir ya-
ratmayacağı inancındadır. 70 milyon insanımızı 
ilgilendiren sağlık ve emeklilik hakkını yok eden 
bu tasarının dayatılmasını kabul edilmez olarak 
değerlendirmektedir.
3-) Siyasal iktidarın “ekonominin iyi gittiği” aldat-
macalarına karşın kriz derinleşerek sürmektedir. 
İşsizlik ve yoksulluk artarak devam etmektedir. Bu 
gidişin bir parçası olarak sendikaların TİS’lerde 
yaşanan tıkanıklıklara karşı sürdürdükleri grevler 
haklı olarak çoğalmaktadır. Öte yandan sendika-
laşma mücadelesi de artmaktadır. Bu nedenle 
sendika tanımama karşılığı olarak işçi çıkarmalar 
yapılmakta ve işçi direnişleri yaygınlaşmaktadır.
DİSK Başkanlar Kurulumuz, süren GREV ve Dİ-
RENİŞLERLE ilgili olarak SINIF DAYANIŞMASI-
NIN güçlendirilmesi doğrultusunda bütün örgütü 

ve emek güçlerini bir kez daha dayanışmanın 
yükseltilmesine davet eder.
4-) 1 Mayıs 2008 Birlik – Mücadele – Dayanış-
ma günü ülkemizde çok kritik günlerin yaşandığı 
bir süreçte kutlanacaktadır. Kriz yoğunlaşmakta, 
işsizlik, yoksulluk ve kazanılmış haklara yönelik 
saldırılar artmaktadır.
1 MAYIS EMEĞİN BAYRAMI, işçi sınıfının ka-
zanılmış bir hakkıdır. DİSK Başkanlar Kurulu, 
1 MAYIS’ın en etkin ve kitlesel olarak kutlan-
ması konusunda çalışmaların başlatılmasını, 
kutlamaya ilişkin olarak oluşturulan 1 MAYIS 
KOMİTESİ’nin gerekli görüşme ve çalışmaları 
başlatmasını karar altına alır.
5-) 13. Genel Kurulumuz’da oybirliği ile karar al-
tına alınan DİSK YENİ DÖNEM YÖNLENDİRİCİ 
BELGESİ, (AYAĞA KALKIŞ ÇAĞRISI) yaşadı-
ğımız gelişmeler karşısında gerek örgütümüzün 
gerekse ülkemizdeki emek ve demokrasi güç-
lerinin mücadele hattını doğru tanımlamaktadır.  
(....)
6-) (....) DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazmina-
tına yönelik saldırı karşısında acil bir kampanya 
başlatılmasını ve DİSK Örgütlenme Koordinas-
yon Kurulu’nu bu çalışmayı başlatmak üzere gö-
revlendirir.
7-) (....) DİSK Başkanlar Kurulu, örgütlenme, eği-
tim, basın – yayın, hukuk ve toplusözleşmelerde 
ortak çalışma programları oluşturulması ama-
cıyla sendikaların ilgili dairelerini birlikte ORTAK 
ÇALIŞMA PROGRAMLARI oluşturma konuların-
da görevlendirir.
8-) Siyasal gelişmeleri yakından takip etmekte-
yiz. DİSK deneyim, bilgi ve tarihsel birikime sa-
hip bir örgüttür. Siyasal çalkantılı dönemlerin son 
noktada kaybedeninin hep işçi sınıfı ve emekçi 
halkımız olduğunun bilincindedir.
Üst siyasal yapıda yaşanan “ekonomik kriz” ve 
“siyasal hesaplaşma” süreçleri yeni “denge” ve 
çözümlerini topluma dayatarak sürdürecektir. 
ABD politikaları, Ortadoğu’da yaşanan gelişme-
ler, ülkemizde sürdürülen laiklik-antilaik, özgür-
lükler ve hukukun siyasal nesne olarak kullanıl-
ması konuları etrafında şekillenen tartışmalar 
soğukkanlılıkla değerlendirilmelidir.
DİSK Başkanlar Kurulu bu gelişmeleri dikkate 
alarak bir kez daha demokrasi dışı çözümlerin 
karşısında olduğunu, Cumhuriyetin, laik, sosyal, 
hukuk devletinin, insan haklarının, özgür demok-
ratik bir Türkiye’nin savunucusu olacağını ilan 
eder.

DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
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ABD’nin Irak’ı işgalinin 5. yılı 15 
Mart’ta Kadıköy’de düzenlenen mitingle 
protesto edildi. Sendikalar, Meslek oda-
ları, Siyasi Partiler ve Demokratik Kitle 
örgütlerinin katıldığı mitingte, sendika-
mız da yer aldı..

7000 kişinin katıldığı mitingte, 
ABD’nin Irak işgali protesto edildi.

Ortak bildiriyi TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı okudu. Miting Grup 
Marsis ve Aylin Aslım’ın konseri ile sona 
erdi.  

İşgale 
karşı 

eylem

Irak İşgalinin 5. yılında

Bağımsızlığımız 
    ve geleceğimizdir

Yörsan ürünlerini
Tüketmiyoruz

Dünya’nın dört bir yanına ürünlerini ihraç etmekle övünen YÖRSAN  
işvereni, fabrikasında çalışan 400 işçiyi sendikaya üye oldukları için işten çı-
kardı. İşçilerin mücadelesi devam ederken, YÖRSAN işvereni sendika düşma-
nı politikalarını sürdürüyor.

Tüm üyelerimizi, Anayasal bir hak olan örgütlenme ve sendikalı olma hak-
kını kullandıkları için işten atılan işçilerin geri alınması için YÖRSAN ürünle-
rini tüketmemeye çağırıyoruz.

TEKEL yıllarca 
Türkiye’nin en büyük 500 
Sanayi Firması araştırma-
larında gerek karlılık bakı-
mından gerekse büyüklük 
bakımından hep ön sıralar-
da yer almış, yakın zaman-
lara kadar da ihracat şampi-
yonluğunu hiçbir kuruma 
kaptırmamıştır.

Sadece on binlerce ça-
lışanı ile değil, 3 milyon 
tütün emekçisine de kucak 
açarak, ülkemizin en önemli kuruluşları arasında yer almıştır.

Aslında satılan bu ülkenin geçmişi ve geleceğidir. Özellikle Doğu ve Güney 
Doğuda 240 bin civarındaki tütün ekicisi aile -ki bu ortalama 6 nüfus üzerinden 1 
milyon 400 bin kişi demektir- yokluğa ve yoksulluğa terk edilecektir. Bu, bölgede 
yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların artarak devamı anlamına da gelecektir.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Parlamentosuyla, hükümetiyle, milletve-
killeriyle ve tüm bürokratik kurumlarıyla vatandaşlarının bugünlerini, gelecek-
lerini güvenceye almak, vatandaşları için en iyi koşulları  yaratmak zorundadır. 
Bunun için yemin etmektedirler.

Ancak öyle anlaşılıyor ki, “Ben bu ülkeyi pazarlamakla mükellefim” diyen 
bir Başbakanın yönettiği ülkemizde edilen yeminlerin de pek bir anlamı yok.  
Çünkü belli ki sermayeye, uluslararası tekellere verilen sözler çok daha önemli 
ve makbul.

Yabancı sermaye ve onun yerli işbirlikçilerine ucuz kaynak aktarmaktan başka 
bir anlamı olmayan özelleştirmeleri bir talan zihniyetiyle sürdüren ve artık işi ha-
raç-mezata dönüştüren bu siyasi iktidara karşı tüm emekçilerin ve emekten yana 
olan herkesin dur demesinin vakti gelmiştir.

Satılan TEKEL değil, 
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Geçtiğimiz ay en büyük fiyat artışı gıda ürünlerinde 
gerçekleşti. Temel gıda ürünleri için enflasyon yüzde 
15 ile 40 oranlarında artış gösterdi. Buna göre mutfak-
taki enflasyon yüzde 20’leri aştı. Kimi ürünlerde yıllık 
fiyat artışı yüzde 50’lerin üzerine çıktı. En yüksek artış 
limonda yüzde 126 ile gerçekleşti.  

Süt ve süt ürünleri, Kuru Bakliyat, yağlarda da as-
tronomik artışlar yaşandı. Süt ve süt ürünlerinde artış 
oranı yüzde 15,  kuru bakliyattaki artış oranı yüzde 29 
olurken, yağlar ise yüzde 24 ile enflasyonun yaklaşık 
üç katı bir artış gösterdi. Yağ grubunda en yüksek artış 
yüzde 44 ile yoksulların ucuz olduğu için tercih etti-
ği Ayçiçek yağında gerçekleşirken, fiyatları Ayçiçek 
yağının iki katı olan Zeytinyağında fiyat artışı yüzde 
7,37’de kaldı. Dar gelirlinin tükettiği ucuz ürünlerdeki 
artışlar emekçinin canını daha çok yaktı. 

Gıda fiyatlarındaki artış, en çok mutfaktaki enflas-

yonu tetikliyor. Fiyatı ucuz ürünlerdeki artış ise yüksek 
fiyatlı ürünlere göre daha yüksek. Bu durum dar gelir-
linin enflasyonunu açıklananın çok daha üzerinde ger-
çekleştiğinin somut bir göstergesi. Herkesin enflasyonu 
yaptığı harcamaya bağlı. TÜİK tarafından yapılan he-
saplamalarda tek bir kalıp kullanılmakta, gelir grupları-
nın harcama kalıpları dikkate alınmamakta. Bu durum 
enflasyonu yoksullaştırmanın aracı haline getirmekte. 
Üst gelir gruplarının yaptıkları harcamalarla, emekçi-
lerin harcamaları arasında ciddi farklar bulunmakta. 
TÜİK bu gerçeği dikkate almamakta ısrar etmekte.

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 
Dört kişilik aile-
nin gıda harca-
malarının yanı 
sıra konut, ula-
şım, giyim, sağ-
lık, eğitim gibi 
ihtiyaçları dik-
kate alınarak he-
saplanan yoksulluk sınırı, Mart ayı için: 2 bin 269 
YTL olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise,  Mart ayında 697 YTL oldu.

Mart 2008 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,96
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   3,09
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   9,15
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   8,40
6 Aylık %  7,24 

Mart 2008 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %  3,17
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %  6,26
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 10,50
Oniki aylık ortalamalara göre: %  5,95

Asgari Ücret 
1 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için:
 Brüt: 608,40 YTL.
 Net:  435,92 YTL.

16 yaşından küçük çalışanlar için:
 Brüt: 515,40 YTL.
 Net : 369,29 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.

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.

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

Enflasyonda Oyun 
Devam Ediyor

Sendikamızın yaptığı araştırma:

Enflasyon ve ücret arasındaki ilişki, alım gücümüzü 
doğrudan etkileyen temel konulardan biri durumunda. 
Ancak enflasyon rakamları ile bizim temel harcama ka-
lemlerimizdeki fiyat artışları arasındaki fark, enflasyon 
lehine açıldıkça, enflasyon düzeyindeki ücret artışları 
bile alım gücümüzü telafi edemez bir noktaya geliyor. 
Bunun somut örneği, sendikamız tarafından düzenli 
olarak yapılan araştırmalar. 

Geçtiğimiz ay içerisinde de yapılan araştırmanın 
sonuçlarına göre alım gücümüzün, sadece ücretleri-
mizdeki reel kayıplardan değil bunun yanında bilinçli 
olarak düşük gösterilen enflasyondan kaynaklı olarak 
azaldığını görüyoruz.

Araştırma Dairemiz tarafından açıklanan gelir ve 
harcama gruplarına göre enflasyon en az gelire sahip 
yüzde 20’lik dilim için yüzde 11,36 oranıyla TÜFE’nin 
2,26 puan üzerinde artış gösterdi. Bu oran ücretlerimiz-
de görülmeyen bir kayıba işaret ediyor. 

Kira, ekmek ve toplu taşıma fiyatları üzerinden, 
harcama kalıbı ağırlıkları da dikkate alarak hazırladı-
ğımız Temel Harcama İndeksi (THİ) ise yıllık olarak 
yüzde 16,72 oranında artış göstermiş durumda. 

Buna göre kiralardaki yıllık fiyat artışı yüzde 15,79 
ekmekteki artış yüzde 18,68, toplu taşıma ulaşımındaki 
artış yüzde 13,71 oldu.

TEMEL HARCAMA İNDEKSİ-ŞUBAT 2008
Bir Önceki Aya Göre Bir Önceki Yılın  

Aralık Ayına Göre
Bir Önceki Yılın 
Aynı Ayına Göre

EKMEK 1,38% 3,32% 18,68%
KİRA 0,98% 2,84% 15,92%
TOPLU TAŞIMA 0,18% 8,42% 13,71%
TEMEL HARCAMA 
İNDEKSİ

1,02% 3,92% 16,72%

ÜRÜN ÇEŞİDİ Artış Oranı 
(%)

Süt ve süt ürünleri 15%
Makarna-Şehriye-Bulgur-Pirinç 29%
Kuru Bakliyat 29%
Yağlar (Margarin-sıvı yağlar) 24%
Sebze 18%
Meyve 36%
Ekmek 19%
Kira 16%

MUTFAKTA YANGIN VAR
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Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) 2001 yılında 28 
Nisan’ı Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiş-
tir. Temel yönelimi, bütün dünyada ,sosyal taraflarında 
içinde yer aldığı,  iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesini sağlamak, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamlarının oluşturulması konusunda bilinç geliştirme 
faaliyetlerini yükseltmek ve bütün yıl boyunca önüne 
koyduğu hedeflere dönük etkin ve derinlikli çabalar 
göstermektir.

Temel insan hakları belgeleri, herkesin sağlıklı ve 
güvenli bir işte çalışma hakkına sahip olduğunu açık 
bir şekilde belirtmektedir. Uluslar arası Çalışma Kon-
feransı tarafından 1919 ile 2000 yılları arasında benim-
senen 183 Sözleşme ve 192 Tavsiye Kararının yaklaşık 
yarısı iş sağlığı ve güvenliği konularıyla doğrudan ya 
da dolaylı biçimde ilgilidir.

Fakat küresel düzeyde yaşanan gelişmelere bakıl-
dığında gerçeklerin yazılanlardan ne kadar farklı oldu-
ğunu bir çırpıda görürüz. İki kutuplu dünyanın yaratığı 
diplomatik, siyasi ve ekonomik dengenin ortadan kalk-
masıyla, sömürü alanlarını genişletmek ve derinleştir-
mek için kapitalist sistem sosyal devlet uygulamalarına 
ve işçi sınıfı örgütlenmelerine azgın ve kural tanımaz 
bir iştahla saldırmaya başladı. Küreselleşme adı veri-
len bu süreç, zaten istenilen düzeyde yaratılamamış iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarının daha da kötüleş-
mesine ve kabul edilemez boyutlara ulaşmasına neden 
oldu.

Kapitalist üretimin yapısının yeniden  üretiminin ve 
örgütlenmesinin karşısında  emek  hareketin bu geliş-
meler ışığında çok ciddi bir gerileme yaşadığını belirt-
mek gerekiyor. Geleneksel örgütlenme modellerine sa-
hip olan sınıf  ve diğer toplumsal muhalefet hareketleri 
sermayenin bu yeni üretim modeline kendini adapte 
edebilecek yeni sendikal modeller ve toplumsal muha-
lefet biçimleri yaratma becerisini uzun süre göstereme-
diğinden, pek çok ülkede hala  sömürü, yoksullaşma ve 
işsizlik derinleşerek büyümektedir. 

Bütün bu olumsuz bileşenlerin bir araya geldiği du-
rumda ise, diğer parametreleri bir yana bıraktığımızda, 
çalışanlar açısından iş sağlığı ve güvenliği uygulamala-

rında    da önemli sorunların derinleşerek yaşandığını 
vurgulamak gerekiyor.

ILO verilerine bakıldığında, her yıl dünyada 250 
milyonu aşkın iş kazası meydana gelmektedir. İşyer-
lerindeki tehlikeler ve çalışanların maruz kaldıkları 
tehlikeli maddeler yüzünden her yıl 160 milyon    civa-
rında kişi hastalanırken, mesleki hastalıklar ve kazalar 
yüzünden ölen işçi sayısı 2 milyona yakındır.

Ülkemiz açısından mevcut duruma bakıldığında, 
SSK istatistiklerine göre 2006 yılında 79.027 iş kazası, 
574 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, bunların 
1.601’i ölümle sonuçlanmıştır. Bu rakamların yanı sıra 
SSK istatistiklerine yansımayan iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucu kayıplar da ayrıca dikkate alınma-
lıdır.

Ülkemiz metal sektörü açısından durum ise bu 
veriler ışığında oldukça vahim bir tabloyu karşımıza 
çıkarmaktadır. SSK 2006 verilerinde  toplam iş kaza-
larında metal sektörünün payı %34.7 gibi çok yüksek 
bir oranda gerçekleşerek birinci sıradadır. Yine aynı ve-
rilere bakıldığında iş kazası sonucu ölümlerin sektörel 
dağılımında da metal sektörü %6 lık oranla  inşaat ve 
nakliyattan sonra  üçüncü sırada yer almaktadır.

Bütün bu gerçekler ışığında iş sağlığı ve güvenliği 
alanına nasıl yaklaşılmalıdır sorusu önem kazanmakta-
dır. Rekabetin ve gelişmenin kaçınılmaz bedeli olarak 
bu olumsuzluklara hoşgörü gösterilmesi söz konusu 
olamayacağına göre, sendikal hareket bütün örgütlen-
me, mücadele ve TİS süreçlerinde  iş sağlığı ve güven-
liğine  önem atfeden bir politika anlayışı geliştirmek 
durumundadır. Dünya İş sağlığı ve Güvenliği Günü 
yaklaşırken ,sadece bir gün açısından değil, ama o gü-
nün önemini de atlamadan  sürekli olarak örgütlenme-
sini geliştirmenin ve pekiştirmenin temel alanlarından 
biri olarak görmeyi  önüne hedef olarak koymalıdır.

Sadece ücretlerin iyi olması  ya da çalışma ortamla-
rında belirli iyileşmelerin sağlanması işçilerin  “insana 
yakışır iş” lerde çalıştıkları anlamını taşımamaktadır.  
Sürdürülen üretim, sağlıklı ve güvenli olduğu ölçüde 
“insana yakışır iş”tir. 

Sonuç olarak;   

l Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki kısıtla-
maların kaldırıldığı, üst düzeyde  oluşturulmuş olan 
mekanizmaların işletme özelinde de oluşturulmasına 
zemin hazırlayacak bir temel özelliğin yaratılmasının 
sağlandığı;   

l İşletmelerde, görüş alışverişi, politikaların geliş-
tirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini 
birlikte var edebilen  bir yapının gerçeklik düzeyine 
çıkarıldığı;

l %55 lere varan kayıtdışı ekonomik faaliyetleri 
kayıt altına alacak politikaların hızla yaşama geçiril-
diği;   

l Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışma 
ortamı ve koşullarını düzenleyecek önlemlerin zaman 
geciktirilmeden  alındığı;  

l İş Sağlığı ve Güvenliği program ve politika-
larının amacının, önleme ve koruma başta olmak 
üzere, sağlığın geliştirilmesi sorununa odaklandığı ve  
çalışanların fiziksel, zihinsel ve toplumsal esenliğini 
geliştirebilecek bir perspektifin hayata geçirildiği;

l Bilgilendirme ve eğitimin  İş sağlığı ve Güvenli-
ği alanında merkezi bir rol oynadığı bilinciyle, riskler 
ve tehlikeler konusunda sağlıklı bilgilerin toplanması, 
değerlendirmeye tabii tutulması, yaygınlaştırılması 
ve eğitimlerinin verilmesi   hedeflerin öne koyulduğu 
,  mekanizmalarının yaratıldığı ve sürekli bir kültürel 
bilincin tüm toplumsal yapıya yayılmasının sağlandı-
ğı;  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası  için mücadeleyi 
temel almak,

“İnsana yakışır iş” in yaratılmasında   olmazsa 
olmaz koşuldur.

“İnsana Yakışır İş”
Örgütlenme, İş Sağlığı-Güvenliği ve

 “Çalışanlarda Bel ve Boyun Ağrıları”

18 Mart 2008 tarihinde, sendikamız Genel 
Merkezinde “Ergonomi” konulu bir eğitim top-
lantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Emel Özcan, “Çalışanlarda Bel ve 
Boyun Ağrıları” konulu bir sunum yaptı..

Ergonomi eğitimi

İş Sağlığı-Güvenliği köşemiz,  
bundan sonra düzenli olarak  

yer alacak gazetemizde...

Konuyla ilgili her türlü sorunuzu bize 
iletin, bu köşede yanıtlayalım

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLADI
Sendikamızın Merkez TİS Komisyonu 2008-2010 dönemi Grup 

Toplu İş sözleşmesi hazırlık ve politikalarını görüşmek üzere 1 Mart 
2008 günü Genel Merkez Kemal Türkler salonunda toplanmış ve 
grup toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılmasına karar vermiştir.

Toplantıda yapılan sunumlar ve konuşmalar,  özel sayı gazete ola-
rak hazırlanıp, örgüte dağıtımı yapılmıştır.. 

Grup Toplu İş sözleşmesi sürecindeki gelişmeler, yine ek sayılar-
la örgütümüzle paylaşılacaktır. 

Grup Toplu İş sözleşmesi sürecinde;
Tarihsel ve sınıfsal sorumluluğumuzun  
gereğini yerine getireceğiz“ ”
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DUNYADAN

Yunanistan sendikaları 21 Mart 2008’de parlamen-
toda kabul edilen emeklilik reformu yasa tasarısına dair 
açıklama yaparak grevlerin devam edeceğini açıkladı. 
Yunanistan’da son dönemde 155 emeklilik fonunun 5 
fonun çatısı altında toplamayı planlayan yasa tasarısına 
karşı sendikaların ciddi muhalefeti söz konusuydu.

19 Mart günü sendikaların aldığı kararla özel ve 
kamu sektöründe genel grev yapıldı ve hayat durdu. 1 
günlük grev süresince tüm devlet daireleri, bankalar, 
tüm taşıma araçları kapalıydı ve yerel yönetim çalışan-
ları da hizmet vermedi.

Parlamentoda 151e karşı 15 oyla kabul edilen yasa 
tasarının ardından Yunanistan İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu GSEE başkanı yaptığı konuşmada “Kavga 
yeni başlıyor, gelecek hafta toplanacak konfederasyo-
numuz gelecekte atacağı adımlara dair karar verecek. 
Ancak şurası gayet açık ki yasaya karşı çıkmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu. Yunanistan Kamu Emek-

çileri Sendikası da mücadelelerinin son bulmadığını 
vurguladı.

Parlamentoda oylama sürerken ve sonrasında ya-
saya karşı olanlar sokaktaydı. Yasanın çıkmasının ar-
dından alanları dolduran milyonlarca işçi ve polisle de 
çatışılan gösteriler mücadelenin süreceğini açık bir şe-
kilde gösteriyordu. 

İtalyan metal sektöründeki sendikalar FİM, FİOM 
ve UİLM 11 Mart 2008 tarihinde yaptıkları toplantıda 
Electrolux şirketini uyarmak amacıyla 4 Nisan 2008 
günü 8 saatlik bir grev ve ulusal düzeyde katılımın sağ-
lanacağı bir yürüyüş kararı aldılar.

Sendikaların Electrolux yönetiminden ortak talep-
leri: Floransa’daki fabrikanın kapatılmaması, üretimde 
yeniden yapılanma süreciyle Susegana gibi yerlerde 
ciddi işçi kıyımına sebep olacak stratejilerden vazge-
çilmesi ve İtalya’daki ve Avrupa’daki Electrolux iş-
yerlerinde endüstri stratejilerinin sendikalarla birlikte 
belirlenmesi.

Üç sendika yaptıkları açıklamada şirketin genel yö-
neliminin üretimden çok finans piyasalarında var olma 
olduğunu belirterek müzakere süreçlerinin sadece üc-
retlerin yükseltilmesine değil aynı zamanda çalışma 
koşullarının düzeltilmesi ve işin kalitesinin arttırılma-

sına odaklandığını belirttiler.

4 Nisan 2008 günü şirketin kabul edilemez politi-
kalarına karşı ilk cevaplarını vereceklerini açıklayan 
sendikalar gerekli düzenlemelerin yapılması için bir ilk 
adım olduğunu vurguladılar.

Romanya’da Renault’nun sahibi olduğu Dacia şir-
ketindeki 10,000 işçi 24 Mart günü greve çıktı. Grevin 
nedeni görüşmeler sırasında işçilerin %50lik ücret ar-
tışı ve sosyal kazınmalarda iyileştirme talebinin olum-
suz yanıt almasıyken grev öncesinde 14 Mart günü iki 
saatlik bir iş bırakma eylemi ve 4000 kişilik bir yürü-
yüş gerçekleştirildi.

Dacia Renault işçileri satışların geçen seneye oran-
la %17.4 artmasına rağmen ücretlerde bunun yansıma-
sının görülmediğini vurgulayarak, “biz 14 martta ge-
reken uyarıyı yaptık, onlarsa kabul etmemeyi seçtiler. 
Haklarımız için direneceğiz” açıklamasını yaptılar.

Mart ayının başında 1.3 milyon üyesi bulunan Kamu 
Çalışanları Sendikası Verdi ve Alman Memurlar Birliği 
DBB toplu sözleşme görüşmelerindeki %8lik yada 200 
Euro zam taleplerinin karşılanması amacıyla yaptıkları 
uyarı grevleriyle hayatı durdurdu.Yıllardır ücretlerin 
düştüğüne dikkat çeken Verdi sendikası başkanı artık 
buna tahammülleri kalmadığını belirterek gerekirse sü-
resiz greve gideceklerini açıkladı. 

27 Mart günü yapılan görüşmelerin ardından ise ça-
lışma saatleri konusunda da uzalaşma sağlanamaması 
nedeniyle görüşmeler anlaşma yapılamadan tamam-
landı. Ücret artışlarını çalışma sürelerinin arttırılması 
koşuluyla kabul etmeleri üzerine Verdi başkanı Frank 
Bsirske “Bu yaklaşım kabul edilemez. 2 Nisan’da bir 
grev oylaması yapılacak ve oradan çıkacak karara göre 
12 Nisan’da greve gideceğiz” şeklinde konuştu.

Buna karşılık Belediye İşverenleri Sendikası başka-
nı yaptığı açıklamada Verdi’nin çalışma saatlerine dair 
tutumunun “ideolojik” olduğu belirtti.

Almanya’nın gündeminde nisan ayında da grev ola-
cak gibi görünüyor. 

YUNANİSTAN’DA SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINA 
KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Uluslar arası düzeyde üst örgütümüz Uluslararası 
Metal İşçileri Federasyonu IMF, dünyadaki çalışma 
koşullarını, güvencesiz çalışmayı, esnekliğin artmasını 
ve işçilerin güvenliğinin her geçen gün azaltılmasını 
protesto etmek amacıyla tüm dünyada gerçekleştirile-
cek bir eylem günü duyurusunda bulunmuştur. 

Dünyanın her yerinde ulusal, bölgesel ve yerel dü-
zeyde işbirliği halinde gerçekleştirilecek bilgilendirme 
toplantı ve eylemlerinin ardından 30 Eylül 2008 tari-
hinden itibaren bir haftalık bir eylem programı yapıl-
masına ve 7 Ekim 2008’in Dünya Eylem Günü ilan 
edilmesine karar verilmiştir.

Yapılan yazılı açıklamada sermayenin bu yeni bas-
kı yöntemlerine karşı harekete geçmek ve esnekliğe 
karşı mücadele etmek için bu günün önemine değinile-
rek bu çalışma koşullarından en çok etkilenenler olarak 
kadınların ve genç işçilerin mücadeleye çekilmesinin 
önemi vurgulanmıştır.

İTALYA ELECTROLUX İŞÇİLERİ GREVDE

ALMANYA’DA GREVE DEVAM

DÜNYA EYLEM GÜNÜ

ROMANYA’DA OTOMOBİL 
İŞÇİLERİ GREVDE
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Sizden Gelenler

Güle Güle Sadun Hoca
 

DİSK Araştırma Enstitüsü’nü kuran, işçi sınıfının devrimci bir niteliğe erişmesi ve 
bilinçlenmesi için yurt ve dünya olaylarının emekçiler açısından yönlendirilmesi 
gerektiğine inanarak, işçi sınıfına bilimin yol gösterici aydınlığını sunan, değerli 
bilim insanı, bilge, aydın, güvenilir dost, dava ve mücadele arkadaşımız 

SADUN AREN’i kaybettik!..

Emeğe, geleceğe, birlik ve dayanışmaya inanan, yılmayan, yorulmayan, çev-
resine her zman umut yayan, yalın, dürüst, duyarlı ve inançlı bir aydının onurlu 
yaamı noktalandı.

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.. Anısı mücadelemizi aydınlatmayı sürdüre-
cektir.

Bir adımda sen
Uyan ey kardeş, uyan kardeşim
Yarınlarımız bak gidiyor elden
Bu gidelen yolun sonu karanlık
Bir adımda sen at be kardeşim

Uyan silkelen, kendine gel
Yol olup giden hayallerimiz
Yüzbinler milyonlar gerek
İşte bu bizim tek birliğimiz

Sokaklar meydanlar hepimiz için
Birgün gün yüzene çık be kardeşim
Yok olup giden emek, ekmeğin
Bir adımda sen at be kardeşim

El ele kol kola omuz omuza
Bitmeyecek bizim hiçbir kavgamız
Bu yesir düzeni bozulana denk
Ölene kadar savaşacağız

Başı dik, alnı açık, 
Anne sütü gibi helaldir ekmeğin
Bak bir adımına bakıyor
Yarınların ve senin geleceğin.

Bu dünya, yıkılmadan ayakta kalanların
Bu kavga, işçilerin emekçilerin
Neredesin sayın işçi kardeşim
Uzan yoksa gidiyor emeğin, ekmeğin

Baytiyar USTA / G-U

Ülkemiz de emeğin içinde bulunduğu saldırılar kar-
şısında sendikaların yetersiz kaldığını düşünüyorum. 
Dünden daha fazla seslerini ve güçlerini birleştirmeleri 
gerektiğini düşünüyorum. Şu anda herkesin ve basının 
en önem verdiği türban konusu. 

Bununla bütün insanların kafaları meşgul edilirken 
diğer yandan emekçilere karşı yasa tasarıları sadece 
basit bir konu gibi meclis gündemine getirilecek ve oy-
lanacak. Kimsenin tepkisi olmadan yasallaşarak önü-
müze konulacak.

Bu yasa tasarısı yasallaşırsa; bizler için ne emek-
lilik, ne sağlık ne de iş güvencesi kalacak. Sendikalar 
bunu tartışmaya açmaları gerekmiyor somut bir şeyler 
yapması gerekiyor. 

Çıkacak yasaların ve bugüne kadar çıkmış yasaların 
hep patronların yanında olduğunu biliyoruz. Çünkü on-
ları yapan milletvekilleri de zaten patronlar… 

Bir araştırma yapılırsa; son dönemlerdeki seçilen 
milletvekillerin en çok patronlardan oluştuğu görü-
lecektir. Onlardan emekçilerin hak ve çıkarı için bir 

düzenleme 
bir gelişme 
bekleme 
fazla iyi 
niyetli ge-
liyor.  Örnek mi? Başbakanımız Ülker’in dağıtımını 
almış ve şirketleri var. Sizde biliyorsunuz ki yani onlar 
mı bizi düşünecek ve emekçinin yanında olacak.

Türkiye’de sendikaların büyük bir önemi ve geçmi-
şi var. Özellikle de askeri darbe zamanı öncesinde çok 
önemli gelişmelere adım atmış ve emek adına kazan-
mışlaradır. Ama sonrasında kazanılan haklara saldırılar 
karşısında yeterince tepkiyi örgütleyememişler.

Şimdi bizler emekçiler olarak soruyoruz, tek başına 
ne yapabiliriz. Bize kim yol gösterecek. Biz bu haksız-
lıklar karşısında beraber hareket etmeye hazırız. 

DİSK olarak 40 yıllık tecrübeli bir sendikal yapı 
olarak tecrübelerinizle bizlere yol göstermenizi bekli-
yoruz. 

Sibel ÖKSÜZ / G-U Temsilcisi

Konfederasyonumuz DİSK’in İstanbul’da yapılan Ge-
nel Kurulu’nda da gündeme gelen Tuzla Tersanelerindeki 
kötü çalışma şartları ve işçi ölümleriyle ilgili yapılan pro-
testoların görsel ve yazılı basında yer bulmaları artık bıça-
ğın kemiğe dayandığı noktayı gösteriyor. 

Tuzla’da işçiler büyük bir can pazarında karın tokluğu-
na, işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırı-
lıyorlar. İşverenler ucuz işçi cenneti haline getirilen ülke-
mizde artık can güvenliğimizde işverenlerin daha fazla kar 
hırsına kurban ediliyor. 

Tüm bu olumsuz şartlara rağmen yapabileceğimiz çok 
şey olduğunu hiç unutmamalı ve umudumuza sarılmalıyız. 
Tek gerçek emekçiler birlik olursa dünya yerinden oynar. 

Sendikamız Birleşik Metal-İş ve DİSK’in özünde olan 
birlik şiarı bizlere şairin sözünü anımsatıyor.Köyünle bir ol 
muhtara diren, işyerinde bir ol yönetime diren, halkınla bir 
ol hükümete diren…

Mahir Alemdağ / 11 Nolu Donatım Bölge Müdürlüğü

Emek tartışmalarına 
cevap

Birlik olursak yer yerinden oynar

Ö
Z
E
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E

HİKMET KORUBEYİ’Nİ 
SAYGIYLA ANIYORUZ

Sendikamızın avukatlarından 
Hikmet Korubey’i ölümünün 7. 
yılında saygı ve rahmetle anıyo-
ruz.

İşçi sınıfına, sendikal mücade-
leye ve sendikamıza yapmış ol-

duğu katkıları ve hizmetleri 
asla untmadık ve unut-

mayacağız.
Anısı ve yaptık-

larıyla hep aramız-
da olacak.
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BULMACA Hazırlayan: Şahin Karayılan

SOLDAN SAĞA: 
1) İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü./Hoşa giden duygulanma, 
zevk duyma. 
2) Yardım istendiğini anlatır./Kıyamet günü. 
3) Boyun eğen./İşaret, iz./Eski dilde erkek çocuk. 
4) İşgalin 5. yılını protesto ettiğimiz ülke./Bir pamuk çeşidi.. 
5) Bir konuyu açıklamaya yarayan resim./Kuş yuvası.. 
6) Çok zengin kimse. 
7) İzmir’in ilçesi./Yankı. 
8) Kuran sürelerini oluşturan cümlelerden her biri./Evin bölümlerinden biri. 
9) Tren yolu./Mısır firavunlarının mezarlarına verilen ad. Ehram. 
10) Yalaz, alaz./Bir terzi aleti. 
11) Değerli bir taş./Demirin simgesi. 
12)  Kamer./Tamam olmayan, eksik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1) Savaş karşıtı./Eğreti yapı. 
2) Yoksullara yiyecek dağıtılan yer./ Kedi, köpek yemeği. 
3) Bir şeyin olmasına çok az zaman kalmak./Seyrek ve eğreti dikiş. 
4) Mangenezin simgesi./Anahtarın açtığı./Bir ilimiz. 
5) Bir peynir çeşidi./Bir nota. 
6) Delik ve yırtık bir yeri uygun bir parça ile kapatma./fotoğraf. 
7) Şarkı, türkü./Elbisede takım./Bir şeyi bulmaya çalışma. 
8) Barışın düşmanı, karşıtı./Haberci. 
9) Kars’ın bir ilçesi./Ağacın toprak altında kalan kısmı. 
10) Davul, zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu./Bir erkek adı.  
11) Tanrı tanımaz./su yolu.
12)  Güneş doğmadan önceki alacakaranlık./Rey./Avrupa Ekonomik topluluğu.

Anadolu Şubemizde örgütlü Ba-
şöz Enerji; işyeri temsilcimiz, Rahmi 
Şimşek’in annesi vefat etti, Selim Gültekin 
ve Abdullah Arslan ameliyat oldular. 
Azmi Erdoğan işkazası geçirdi. Anadolu 
Şubemizde örgütlü Çimsataş’dan Hüseyin 
Kavalcı’nın babası, Ali Serdar Turan’ın 
babası, Yusuf Azkın’ın annesi vefat etti.

İzmir Şubemizde örgütlü Delphi’den 
Yusuf Etkin (Annesi), Emrah Küçük-
vatan (Babası), İrfan Molla (Annesi); 
ZF Lemförder’den Müjdat Akyıldırım 
(Babası), Erhan Efecanoğlu (Babası); 
Jantsa’dan Kamuran Deniz (Babası); 
Totomak’dan Orhan Katipoğlu (Annesi); 
LİSİ-FTB’den Muhammet Gani (Babası) 
vefat etti.

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Doruk’dan Ufuk Özübir’in babası vefat 
etti.

Kocaeli Şube Sekreterimiz Telat 
Çelik’in babası vefat etti. Ve Kocaeli 
Şubemizde örgütlü Erciyas Boru’dan 
Mustafa Yıldız’ın annesi vefat etti. Corus 
Yasan’dan Necati Karasu’nun babası 
vefat etti. Cem Bialetti’den Ferdi Pınar’ın 
babası vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü 
Anadolu Isuzu’dan Muammer Kuş’un 
babası vefat etti. ABB Elektrik/Kartal’dan 
Şenol Kartal’ın annesi, Derviş Üzüm’ün 
ablası vefat etti. Serpal Taşkıran ameli-
yat oldu. Mesut Er, Ferhat Eke iş kazası 
geçirdi. ABB Elektrik/Dudullu’dan Erkan 
Karabulut’un babaannesi vefat etti. Özcan 

Özbalçık, Hikmet Yıldız, Ümit Kaya ame-
liyat oldu. G-U’dan Ertal Gürel’in babası 
vefat etti. Alkom’dan baştemsilcimiz 
Yılmaz Kürekçi’nin babası vefat etti.

Gebze Şubemizde örgütlü 
Çayırova’dan Erman Acar, Hasan Albay-
rak, Ekrem Kaytaz, Arfesan’dan İsmail 
Gökdemir, Ersin Avcı iş kazası geçirdi. 
Gebze Şube Sekreterimiz Necmettin 
Aydın’ın dayısı, Areva’dan Gürciye 
Tecel’in annesi, Polmet’den Şükrü Ak’ın 
kayınpederi, Dostel’den Ali Gökbayrak’ın 
babası, Akardan Necati Aruk’un annesi, 
Gürkan Elektrik’den Orhan Erdem’in 
ablası vefat etti.

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Demisaş’dan Erdoğan Arıtaş, Ahmet 
Çoşkun, Ahmet Kızmaz, Zafer Elmas, 
Özgür Şeker, Kabil Tetik, M. Emin Güllü-
kaya, Mustafa Akar, Zafer Gürses, Hakkı 
Çetinkaya, Hüseyin Düztepe, Raif Gay-
retli, Ertan Oktay, Serkan Çakan, Ahmet 
Kuş, Metin Şenol, Mustafa Gedik, İsmail 
Akyol, Fatih Bozkurt, Hakan Ağın, Murat 
Yıldırım, Sadık Sevinç, Hakan Temel, Sa-
bahattin Arabacı, Erhan Görgülü, Murat 
Yaman, Harun Günay, Alattin Başhan, 
Cemalettin Esen, Nebi Oturak, Hasan 
Ünlü, Ercan İçen, Özer Özdemir, Şenol 
Topçu, Ali Uysal, Hakan Gözel, Fahri 
Karakulak, İsmail Dinçel, Yaşar Kuruçam, 
Mehmet Sögüt, Hüseyin Cor iş kazası 
geçirdiler. Mustafa Çil (babası), Kenan 
Poyraz (babası), Ahmet Erkaya (ağabeyi) 
vefat etti.

Anadolu Şubemizde örgütlü Başöz 
Enerji’den Metin kırpıkoğlu’nun bir 
oğlu dünyaya geldi. Bayram Gülek 
nişanlanarak evliliğe olan ilk adımı attı. 
Çimsataş’dan Uğur Kaya, Mustafa Yıldı-
rım, Ramazan Işık, Okta Topbaş, Tamer 
Kuren, Salik Oyanık, Hüseyin Dinçyürek, 
Metin Gülümser’in erkek çocukları, Şefik 
Dağdur, Ahmet Akyol, Selçuk Bulut, 
Serkan Tıraş, Cengizhan Ayar, Hüseyin 
Sakallı, Mustafa Dilbaz, Veysel Duman, 
Abdulcelil Ak, Yücel Uludağ, İlhan Çalış-
kan, Abdulvahap Çevik’nde kız çocukları 
dünyaya geldi. Çimsataş’dan Murat Dur-
maz, Murat Altıntaş, Vedat Alkaşi, Atılım 
Kıvılcım, Halil İbrahim Kalkan, Ümit Ziya 
Dursoy, Mehmet Çidem, Yasin Ceylan, 
Mehmet Dokuz evlendi. Koluman- 
Kögel’den Mehmet Dik evlendi. Mehmet 
Kabak’ın oğlu dünyaya geldi.

İzmir Şubemizde örgütlü Totomak’dan 
Yavuz Günaltay (Kızı), Ahmet Yılmaz 
(Oğlu), Engin Ervansel (Oğlu), Mecnun 
Güç (Oğlu); Delphi’den Bilgin Kara 
(Kızı), Vedat Kurt (Kızı), Hasan Avcı 
(Kızı), Halil Torun (Oğlu), Cem Karaos-
man (Oğlu); ZF Lemförder’den Bülent 
Çekici (Oğlu); Jantsa’dan Mehmet Yıldız 
(Kızı); Seri İş’den Murat Yıldız (Kızı), 
Levent Kurt (Kızı), Enver İşler (İkizleri); 
LİSİ-FTB’den Ferdi Karataş (Oğlu), 
İlker Tektaş (Oğlu), Selim Koca (Oğlu) 
dünyaya geldi.

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Doruk’dan Hasan Hüseyin Çelik’in kızı, 
Hatip Yıldız’ın erkek çocukları dünyaya 
geldi ve Serdar Çavdar evlendi.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Trak-
ya Sanayi’nden Erdem Filiz evlendi. 
Corus Yasan’dan Hasan Çakmak’ın kızı 
dünyaya geldi. Cem Bialetti’den Turgay 
Yılmaz evlendi, Naim Aktürk ve İbrahim 
Yazıcı’nın çocukları dünyaya geldi. Müge 
Denli ile Sedat Kaya nişanlandı ve ayrı-
ca; Ebru Özuğurlu’da nişanlandı.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü 
Anadolu Isuzu’dan Ümit Tuncel, Serkan 
Demircan, Adem Akyol evlendi. Bülent 
Ecevit Yeşilyurt, Serkan Al, Bülent Taşçı, 
Yıldıray Özdemir, İbrahim Bakan, Şafak 
Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Cemalettin Gül-
türk, Ümit Atalay’ın çocukları dünyaya 
geldi. ABB Elektrik/Kartal’dan Volkan 
Buğdaycı’nın kızı, Arif Akbaş’ın kızı 
dünyaya geldi. ABB Elektrik/Dudullu’dan 
Birol Güneş evlendi. Alkom’dan Bülent 
Durukan, Mehmet Fidan’ın çocukları 
oldu. G-U’dan Fikret Demeli, A. Kerim 
Kıraç, Osman Çamur, Fikri Tosun, Ali 
Işık, Ertan Uğur’un çocukları dünya-
ya geldi. Cemal Kuş, Mustafa Keskin 
evlendi.

Gebze Şubemizde örgütlü Areva’dan 
Ferruh Dinç, Sarkuysan’dan Talat Gül, 
Fatih Adlay, Osman Başoğlu, Makine 
Takım’dan Hasan Gencer, Çayırova’dan 
Şükrü Kütük’ün çocukları dünyaya geldi.

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Demisaş’dan Ayhan Kaya, Sadık Ayaz, 
İsmail Atar, Murat Yangın, Özcan Demir-
taş, Fikret Kaynar, Ufuk Fidan, Namık 
Kulaklı, Mehmet Kaya’nın çocukları 
dünyaya geldi.

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

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



�� Birleşik Metal-İş
Nisan 2008

    Sendikamız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla üyelerimizin çocuklarına 
yönelik, “Yaşam için su ve çevre” konulu,  
resim-öykü-şiir dallarında, yarışma ve  
“İŞÇİ ÇOCUKLARI ŞENLİĞİ” düzenliyor.
    Bu üç dalda yarışmaya katılacak 12 yaş altı 
çocuklarımızın hazırladıkları eserler, en geç 
15.04.2008 günü genel merkezimizde olacak ve 
etkinlik öncesi jüri heyeti tarafından  
değerlendirilecektir.
    Çocuklarımızın sanata ve önemli sosyal konulara 
duyarlılığını teşvik etme ve özendirici olması  
amacıyla, her dalda birinci, ikinci ve üçüncü  
olanlara, “eğitim destek ödülleri” dağıtılacaktır.
   Not :
    1-Etkinliğe tüm üye çocuklarımız ve aileleri 
davetlidir, katılım ücretsizdir.
    2-Çocukların eserlerini kendi çabalarıyla ortaya 
çıkarmaları önemlidir.
    3-Dereceye girenlerin dışında mansiyon ödülleri 
olacaktır.
    4-Yarışmaya katılan eserler salonda sergilene-
cek ve daha sonra kitaplaştırılacaktır.

Haydi
Çocuklar

“Yaşam için su ve çevre” konulu  
resim, öykü ve şiirlerinizi  
bekliyoruz

 ETKİNLİK PROGRAMI

19.00   Açış Konuşması (Genel Başkan Adnan SERDAROĞLU)

19.15   MASK-KARA Tiyatrosu Müzikli çocuk oyunu, “Sen ben yok biz varız”

20.00   İlizyon gösterisi (Yılmaz ÇELİK)

20.30   Ödül alan çocukların açıklanması ve ödüllerin takdimi

20.45   İşçi çocuklarından şiirler (ödül alanlar okuyacak)

21.00   Yazar-Şair Gülsüm CENGİZ imza ve kitap dağıtımı

ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER
Bülent ECEVİT Kültür Merkezi
Kartal Belediyesi Nikah Sarayı
Sahil yolu KARTAL/ İSTANBUL

23 Nisan 2008 
Saat : 18.30

 JÜRİ ÜYELERİ
    Yazar-Şair Gülsüm CENGİZ

Ressam-Resim öğretmeni Şakir SAĞLAM
    Karikatürist Canol KARAGÖZ 

Tiyatro yazarı ve yönetmen  
Fikret Terzi

internet bağlantısı  
olan üyelerimize 
özel forum sayfaları
Sendikamız üyeleri, forum sayfa-
larımızda buluşuyor, haberleşiyor; 
güncel konuları, sendikal sorunları 
tartışıyor; spordan mizaha ilgilen-
dikleri konuları paylaşıyorlar..

Foruma üye olmak için, ad, soyad, 
işyeri bilgilerinizi bilgi@birlesikme-
tal.org adrsine gönderin. Kullanıcı 
adınızı ve şifrenizi gönderelim.

Üye iseniz, foruma girmek için 
www.birlesikmetal.org  
sitemizden, soldaki menüde  
bulunan İç Haberleşme’ye tıklayın.


