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ÖNCE EMEKLİYE, ASGARİ ÜCRETLİYE, İŞSİZE

“CAN VERİN”

ÖNCE EMEĞİMİZİN 
KARŞILIĞINI VERİN

Sinter Metal işçileri 22 Aralık 2008'de işten  
atıldılar.. İşlerine geri dönmek ve kıdem ve  
ihbar tazminatları gibi haklarını almak için  
direnişteler. Çocuklarına oyuncak değil, süt bile 
alamıyorlar..

Asemat işçileri işverenle insanca yaşayacak 
düzeyde ücret konusunda anlaşamadıkları için 
31 Aralık 2008'den beri grevdeler.

Asil Çelik İşçileri, 8 ay boyunca grevdeydiler. 
Bu sürede sendikamızın ve emek dostlarının 
destekleriyle geçinmeye çalıştılar. Oyuncak  
almayı hiç düşünemediler..

İkitelli’de Ayzi Moda, son 3 aydır maaş ödeme-
lerini yapmadığı işçileri kriz bahanesiyle işten 
çıkarttı.

Kent A.Ş. işçileri 30 Nisan’dan beri işten çıkar-
malara ve taşeron firmaya karşı direnişteler

Ağ Tekstil'de işten atılan işçiler 3 aylık maaş-
ları, mesaileri, kıdem ve ihbar tazminatlarını  
almak için direnişteler.

Stil Tekstil firmasında çalışan işçiler 4.5 aydır 
maaşlarını ve 2.5 aydır mesailerini alamadıkla-
rı için direnişe geçtiler. 

Sega Otomotiv'de 2 ile 8 aylık ücretlerini  
alamayan kadın işçiler direnişe geçti 

İGDAŞ’ın taşeron 
firmasında çalışan 
sayaç okuma işçi-
leri 2 aylık ücretleri-
nin, kıdem ve ihbar 
tazminatlarının ve-
rilmemesi, sigorta-
larının eksik yatırıl-
ması ve maruz kal-
dıkları keyfi ücret  
kesintilerine karşı 
direnişteler.
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GÜNDEM

“Nesini söyleyim canım efendim / gayri düzen tut-
maz telimiz bizim…”  

Şarkışlalı Aşık Serdari’ye ait destanın sözleri her 
ne kadar 1886-87 yıllarındaki büyük kıtlık döneminde 
halkın yaşadığı sıkıntıları anlatmak için kaleme alın-
sa da bugün bizlerin yaşadığı olumsuzlukları da çok 
iyi özetliyor.

Kuraklık olur, bir damla su için dualar edilir, yok-
luk gelir dar gelirliyi vurur. 

Yağmur yağar sel olur, tabut gibi arabada taşınan 
emekçileri alır götürür, cansız bedenleri kum gibi dağı-
lır, ev bark perişan olur. 

Para babalarının aç gözlülüğü devasa bankaları, şir-
ketleri batırır kriz gelir, işsizlik rekorları kırılır, emek-
çileri bulur.  

İMF, Dünya Bankası dayatır, hükümetler uygu-
lar, borçlar dağ gibi yığılır, vergiyi bordro mahkum-
ları öder, devlet bütçesi yamanır, halkın cebindeki de-
lik büyür. 

ABD ayrı, AB ayrı dayatır, hükümet mecburen açı-
lır, insanların kafası karışır, milletin canı sıkılır. 

Bizler bunca sıkıntı ve felaketi acılar içinde yaşar-
ken, diğer yandan Türkiye’de bankalar karlarını katlı-
yor. Lüks araba ve yat satışında patlama yaşanıyor. De-
ğeri 1 milyon 500 bin TL’den başlayan evler peynir ek-
mek gibi satılıyor. Türkiye’nin en büyük holdinglerin-
den birinin sahibi krizi gerekçe göstererek bankasın-
da çalışan 2500 kişiyi gözünü kırpmadan işten çıkartır-
ken, boğaziçinde bir yalıyı 54 milyon TL’ye satın ala-
biliyor. 

Tabii ki bu durumda bize sık sık tekrarlanan “tasa-
da ve kıvançta ortak” olduğumuz sözü de havada kalı-
yor. Her zaman söylediğimiz gibi sınıflı bir toplumuz 
ve işçi sınıfı olarak bugün her zamankinden çok daha 
fazla örgütlülüğe ihtiyacımız var. Yaşadığımız bunca 
sıkıntı, eziyet, zulüm ve sömürü ancak örgütlü ve dola-
yısıyla güçlü olursak azalabilir. Bu sömürü ve haksız-
lığı gözden kaçırmak için ortaya atılan bir takım yapay 
bölünmeleri da ancak bu şekilde savuştururuz.

Sendikasız Dolayısıyla Örgütsüz 
Bir Toplum İstiyorlar
Ülkeyi sermayeye ve emperyalizme peşkeş çeken-

ler bunu çok iyi bildikleri için emekçilerin örgütlenme-
sini istemiyorlar. Bu ülkede her türlü açılımın sözü edi-
lirken, her nedense 12 Eylül askeri darbesinden son-
ra TÜSİAD’ın, TİSK’in ve MESS’in taleplerini bir 
emir gibi yerine getirerek çıkarılan sendikal hak ve öz-
gürlükleri kısıtlayan yasaları aynen muhafaza ediyor-
lar. Evet, 12 Eylül Askeri Darbesinin üzerinden tam 29 
yıl geçti, Ceza Kanunundan, Medeni Kanuna kadar bir 
çok yasa değişti, ancak her nedense Sendikalar Kanunu 
ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hala 
değişmedi 

Sendikaya üye olmak için getirilen noter şartı, % 
10 işkolu ve  % 50+1 işyeri barajları, işçileri bölmek 
için özellikle düzenlenen fazla sayıda işkolu sayısı, iş-
verenlere tanınan itiraz hakkı, uzayan yetki davaları, 
uzun tutulan toplu iş sözleşmesi prosedürü, grev hakkı-
na getirilen anormal kısıtlamalar gibi saymakla bitme-
yecek olumsuzluklar aynen devam ediyor. Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü tarafından tam 26 yıldır düzeltilme-
si istenen ve başta DİSK, Birleşik Metal-İş ve bir çok 
sendikanın çeşitli vesilelerle gündeme getirdiği bu ya-
sak ve kısıtlamalarla dolu yasalar ne yazık ki bir türlü 
normalleştirilemedi. 

Biz bu yasaların getirdiği olumsuzlukların acısını 
örgütlenme çalışmalarında ve çıktığımız grevlerde faz-
lasıyla yaşamaktayız. Gazetemizin sayfalarını çevirip, 
okumaya başladığınızda bunların en çarpıcı örnekleri-
ni çok somut olarak göreceksiniz. 

Sigortasız, asgari ücretle, mesai saatlerinin dahi 
belli olmadığı bir düzensizlik içinde çalıştırılan, ücret-
lerin bölük pörçük ödendiği işyerlerinde, sırf bu bozuk, 
çarpık ve acımasız çark eskisi gibi dönsün diye, ser-
maye, bu yasaların aynen devam etmesini istemekte-
dir. Ve ne yazık ki kendi insanının bu acımasız sömürü-
ye maruz kalmasına ses çıkarmayan, görmezlikten ge-
len siyasi iktidar da yasaları değiştirmemekte ısrar et-
mektedir.

Çünkü sendikasında örgütlenemeyen işçileri sö-
mürmek çok kolaydır. Anayasada yer alan örgütlenme 
hakkının en temel unsurlarından biri olan sendikalar-
da bile örgütlenemeyen bir toplumu, kısacası örgütsüz 
bir toplumu yönetmek ise daha da kolaydır. Böylece 
ekmeğini elinden alırsınız, işsiz bırakırsanız, eğitimini, 
sağlığını haraca bağlarsınız. Sel alır götürür onları, öl-
meden mezara koyarsınız. Çok zorda kalınca da, sada-
ka misali kömür, erzak dağıtıp çarpık düzenin devam 
etmesini sağlarsınız.

Orta Vadeli Programda 
Emekçinin Adı Yok
İşçilerin ücretlerinden kesilen paralarla biriken 42 

milyon TL’ye göz koyup, bütçeye yama yapanlar, iş-
sizlik ödeneğini yükseltip, fondan yararlanmayı kolay-
laştıracaklarına sermayeye peşkeş çekmeyi daha uy-
gun buldular. Yaz sıcağının ortasında tatili yarıda kesip 
Meclisi topladılar ve her zaman olduğu gibi emekçiler 
aleyhine olan yasayı bir çırpıda çıkardılar. İşsizlik Fo-
nunun oluştuğu 2002 yılından bu yana, yani tam yedi 
yılda işsizlere ödenen para sadece 2 milyon 500 bin TL 
civarında iken, yeni çıkarılan yasayla üç yıl içinde ser-
mayeye tam 11 milyon TL aktarılacak. 

Hükümet tarafından açıklanan Orta vadeli program 
ise emekçiler açısından yine tam bir hayal kırıklığı. 
Hükümet bu programla 2009 yılı için bırakın büyüme-

yi , % 6 oranında küçülmeyi hedefleyerek krizin delip 
de geçtiğini kabul etmiş oldu. Programa baktığımızda 
hükümetin  neo-liberal anlayışı sürdürdüğünü net ola-
rak görmekteyiz. Sosyal programlardan veya istihda-
mın önünü açacak kamu yatırımlarından söz bile edil-
miyor. Geçmiş deneyimlerden hiç bir ders alınmamış-
çasına şeker üretiminden telekomünikasyona, elektrik 
dağıtımından, liman işletmeciliğine varana kadar aynı 
hızla özelleştirmelere devam edileceği ifade ediliyor. 
Belli ki hükümetin tek amacı başta İMF olmak üzere 
uluslar arası mali çevrelere güven vermek. Nitekim ge-
rek sermaye örgütleri gerekse İMF bu programı olum-
lu bulduklarını açıkladılar.

Kıdem Tazminatlarını yok etmek için hazırlıklarını 
ve sinsi planını büyük bir titizlikle sürdüren hükümet, 
diğer yandan söz konusu orta vadeli program çerçeve-
sinde bütçe açıklarını kapatmak adına, şimdi emekçi-
lere yönelik yeni bir tuzak daha kurdu: Bundan bir yıl 
önce Meclisten geçen Sosyal Güvenlik Yasasını “açık 
veriyor” diyerek bir kez daha değiştirdiler. Aralarında 
kendilerinin de ortak olduğu özel hastaneler ve ilaç te-
kelleri, “biz daha fazla kar etmek istiyoruz, daha faz-
la katkı payı ödensin” diye ayaklanınca, bütçedeki faiz 
giderleri son bir yılda % 10 artan hükümet, 2010 yı-
lından itibaren vatandaşın ödeyeceği katkı payının ar-
tırılmasına karar verdi. Böylece söz konusu yasa çık-
madan önce Sendikamızın eğitim, toplantı ve yayınla-
rında yönetici ve uzmanların defalarca ifade ettiği “bu 
yasa, yeni bir soygun düzenine çanak tutacaktır” uyarı-
larının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha ispatlandı.

Ancak sendikalı işçi sayısının gerçek anlamda 700 
bin civarında olduğu, sermaye ve hükümet yanlısı bazı 
sendikaların da bu tip gelişmelere duyarsız kaldığı bir 
ülkede sermayenin istediği tüm yasalar ardı ardına çı-
karılmakta ve ne yazık ki “olan, her zaman olduğu gibi 
emekçilere olmaktadır.”

İşte bunun için, sırf bu yüzden, kimi yerli kimi ya-
bancı bir çok işletmenin keyfi kaçmasın, sürekli katla-
nan karlara halel gelmesin, işçiler örgütlenip sendika-
larıyla birlikte hak aramasın ve bu bozuk düzen sürsün 
diye, sendikal mevzuat bir türlü değiştirilmemektedir

Bizler emekçiler olarak bu nedenle bağırıyoruz, 
“İnadına sendika, inadına DİSK” diye. İnsan gibi yaşa-
mak için. Şimdi,  her zamankinden daha fazla ihtiyacı-
mız var birbirimize. Şimdi her zamankinden daha faz-
la muhtacız birlikteliğe. Hatalarımıza, eksiklerimize ve 
küskünlüklerimize rağmen kenetlenmeye. Gücümüzü 
göstermeye. Bu ülkede emekçiler de var demeye.

Eğer bizler de sahip çıkmazsak bu ülkeye, kuzgun-
lar konacak leşe.  Unutmayalım ki, “gecenin en karan-
lık vakti, günün ağarmasına en yakın andır” ve gelece-
ğin nereden filizleneceği bazen hiç belli olmaz.
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Krize karşı, işverenlerin fırsatçılığına karşı korunabileceğimiz  
yegane gücümüz, örgütlülüğümüzden başka bir şey değil.

3

Örgütlülüğe dört elle sarılma zamanıdır

2008 yılının son aylarından itibaren kriz gündemiy-
le yaşıyoruz.

“Teğet geçti”, “bizi etkilemedi” demeçlerinin ara-
sında bir yıla yaklaşan zaman dilimi içinde büyük bir 
yıkım yaşanıyor.

Oysa sanayi sektörlerinin tamamında 2002 yılın-
dan itibaren kırılan üretim, ihracat ve kar rekorları ga-
zete sayfalarında çarşaf çarşaf sergileniyordu. Şirketler, 
bu dönem boyunca kırdıkları rekorları “gururla” açık-
lıyorlardı.

Her krizin bir faturası var. Ülkemizde ise bu fatu-
ra çoğunlukla işçilere çıkarılır. İşçiler direnemediğin-
de, buna karşı örgütlülüğünü yükseltemediğinde bu fa-
turayı ödemek zorunda kalır. Bu dönemde de krizin fa-
turası geniş işçi kesimlerine çıkarıldı. 

İşsizlik rakamı bu yıl yüzde onaltıları gördü. 2010 
yılı beklentileri yüzde 14 civarında açıklanıyor.

Yüzbinlerce işçi bu süre zarfında işten atıldı. Hem 
de uzun süreli işsizler ordusuna dahil olarak.

Kimi sendikaların da onayıyla ülkenin önemli sana-
yi kuruluşlarında binlerce işçinin ücretleri düşürüldü.

Hükümet kimi yasalar çıkardı. Bu yasaların man-
tığı, işçilerden alıp işverenlere vermek üzerine kurul-
du. İşsizlik sigortası fonu işverenlerin kullanımına açıl-
dı, sigorta primlerini devlet üstlendi, teşvik adı altında 
bizim vergilerimizle oluşan kaynaklar işverenlere ak-
tarıldı…

İçinden geçtiğimiz dönem tüm bu yıkımdan elbette 
en fazla işçi sınıfının örgütsüz kesimleri etkilendi. Ku-
ral yok, korunma yok, üzerine örgütsüzlük ağır bir fa-
tura ödetti, ödetmeye devam ediyor.

“Krizi fırsata çevirmek” daha ilk günden söylen-
mişti. 

Sendikalı işyerlerinde fırsat diye düşünülen, ilk ola-
rak “sendikadan kurtulmak” oldu.

Sendikamızın da örgütlü olduğu birçok işyerinde 
bu şekilde “kriz fırsatçılığı” yapılmaya çalışıldı. “Gün 
bu gündür, şimdi sendikadan, Birleşik Metal-İş’ten, 
DİSK’ten kurtulma zamanıdır” diye bakan işverenlerle 
kavga ettik, etmeye devam ediyoruz.

Saldırılar devam edecek. Kriz fırsatçılığı yapmak-
tan vazgeçilmeyecek.

Şimdi bizlere düşen görev var.

Bugün örgütlülüğümüze dört elle sarılmamız gere-
kiyor. Krize karşı, işverenlerin fırsatçılığına karşı ko-
runabileceğimiz yegane gücümüz örgütlülüğümüzden 
başka bir şey değil.

İç örgütlülüğümüzü en üst düzeye çıkarmak zorun-
dayız. Her türlü ayrılığımızı bir kenara koyup sendika-
mıza sahip çıkmalıyız. 

Unutmamalıyız ki bugün sendikal örgütlülüğe sa-
hip çıkmak, geleceğimize, işimize, aşımıza, ekmeğimi-
ze sahip çıkmaktır.

Temsilcilerimizi düşen görevler var. Bugün, onların 
da omuzlarındaki yük ağırdır. Kurulların çalışması, iş-
yeri komitelerinin işlemesi, fabrikadaki sorunların üze-
rinden atlanmaması ve fabrika içinde işçilerin sendika 
etrafında birlik olmalarının sağlanmasında işyeri sendi-
ka temsilcilerimize önemli sorumluluklar düşüyor.

Şimdi birliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Bu dönemi bütün saldırılara rağmen, birliğimizi ve 
örgütlülüğümüzü güçlendirmek için biz fırsat olarak 
değerlendirelim.

Baysan Kazan’da yetki  
istendi

Sendikamızın örgütlü olduğu Baysan Trafo iş-
yerinin İzmit-Karlıktepe’de kurduğu yeni fabrika-
da sendikamız, toplu iş sözleşmesi için yetki baş-
vurusunda bulundu. 

Baysan Trafo Kazanları Sanayi Ticaret AŞ.’de 
üretim faaliyeti bir süre önce başlamıştı. Böylece 
yeni işyerinde işçiler toplu iş sözleşmeli düzenin 
oluşturulması için ilk adımı atmış oldu. 

Eskişehir Renta’da atılan 
işçiler fabrika önündeler

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 
olan Renta Elektrikli Ev Aletleri işyerinde sendika-
mız üyesi 16 işçi işten çıkartıldı.

Bir süre önce kurulan işyerinde yetki tespiti için 
çalışmalarını yürüten sendikamız 16 üyemizin çıkı-
şı sonucu gerekli girişimleri başlattı. 23 Eylül 2009 
tarihinden itibaren fabrikanın önünde bekleyişleri-
ni sürdüren atılan işçiler, hem toplu iş sözleşmesi 
hakkını hem de çalışma haklarını talep ediyorlar.

YENİ ÖRGÜTLENMELERDEN
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SİNTER İŞÇİLERİ 
TÜM İŞÇİ SINIFI İÇİN SAVAŞIYOR

Sendikalaştıkları için 22 Aralık 2008 tarihinde işten çıkarılan Sinter 
Metal işçilerinin mücadelesi 9. ayında da devam ediyor.  

Daha iyi çalışma koşulları ve ücretler için örgütlenen Sinter Metal işçi-
lerini sindirebileceğini uman  Sinter Metal patronu aynı gün içerisinde 380 
işçiyi işten çıkararak işçileri durdurabileceğini sandı. 

Ama yanıldı!

İşlerine sendikaları ile birlikte dönmekte kararlı olan Sinter Metal işçi-
leri hem fabrikanın önünde yürüttükleri direniş hem de açtıkları işe iade 
davaları ile direnmeye devam ediyor ve aynı slogan haykırılıyor hep bir 
ağızdan: 

Sinter’e Sendika Girecek Başka Yolu Yok!

Açılan işe iade davaları patronun çe-
şitli ayak oyunlarıyla 9 aydır sürüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına 
göre iki ayda sonuçlanması gereken da-
valar önce Sinter Metal patronu Olgun 
Tanberk’in tanıklarını dinlenmek üzere 
getirmemesi ardından reddi hakim tale-
biyle uzadı. Hakimin taraflı davrandığı-
nı iddia eden patron avukatları yasal sü-
reci uzatmak için reddi hakim talebinde 

bulundu ve bu da Sinter Metal davaları 
açısından 5 aylık bir uzamaya mal oldu. 

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin 
sürecin başlangıcında hazırladıkları ra-
porda işten çıkarmaların kriz nedeniyle 
değil de sendikalaşma nedeniyle oldu-
ğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen 
mahkemeler 9 aydır karar veremiyor. 
Bir dahaki Sinter mahkemesi için veri-
len gün 13 Kasım 2009!

Mahkemeler 9 aydır karar veremiyor

Birleşik Metal-İş sendikasının üst 
örgütleri Uluslar arası Metal İşçileri  
Federasyonu (IMF) ve Avrupa Metal 
İşçileri Federasyonu (EMF) başından 
beri Sinter Metal işçileri ile dayanışma  
içerisinde. 

Son mahkemeye katılan EMF Yöne-
ticisi Tony Murphy bundan sonra yasal 

sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı ve 
Türkiye hükümetini uyardı. 

Bunun yanı sıra düzenlenen kampan-
ya ve toplantılar ile Sinter Metal işçile-
rinin onurlu direnişi her platformda tanı-
tılıyor ve daha ileri adımların nasıl atıla-
bileceği tartışılıyor.

Uluslararası kurumlar davaları izliyor

Evet Sinter Metal işçileri işlerine sendikaları 
Birleşik Metal-İş ile geri dönebilmek için müca-
dele ediyor. İşleri, ekmekleri ve gelecekleri için 
direniyorlar. 

Ama aynı zamanda kriz bahanesiyle işten çı-
karılan, çalıştığı fabrikalar kapanan yada esnek 
çalışma saldırıları ile karşı karşıya bırakılan mil-
yonlarca işçinin de sesi oluyorlar. 

Sinter işçileri güzel günlerde kazandıklarını 
hep kendine saklayan ama sonra kriz var diyerek 
iki günde bizlerden kurtulmaya çalışan patronla-
ra en güzel cevabı veriyor ve Türkiye’nin dört bir 
tarafında aynı sorunlarla boğuşan işçilere de bir 
yol gösteriyorlar: Direniş. 

Sinter Metal patronu Olgun Tanberk onla-
rı işten çıkarırsam kurtulurum diye düşündü:  
Ama Yanıldı!

Onları arar ve içeriye çağırırsam direnişi kıra-
rım diye umdu: Ama Yanıldı!

Ardından mahkeme sürecini çeşitli oyunlarla 
uzatırsam direnişi kırarım diye planladı: 

Ama Yanıldı!
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4 Ağustos 2009 günü gerçekleştirilen işe iade dava-
sında sonuç farklı değildi. Mahkeme reddi hakim tale-
binin sonucunun beklenmesi amacıyla bir kez daha er-
telenerek bir sonraki duruşmanın 13 Kasımda görülme-
sine karar verildi. 

Sinter Metal işçileri uzayan yasal süreci protesto et-
mek ve haklı taleplerini bir kez daha haykırmak üzere 
5 Ağustos 2009 günü taksimdeydi. 

Tramvay durağı önünde toplanan Sinter Metal işçi-
leri ve destekleyen kurumlar Galatasaray Lisesine ka-
dar bir yürüyüş gerçekleştirerek basın açıklaması yaptı-
lar. Sendikamız Genel Başkanı Adanan Serdaroğlu’nun 
yanı sıra Avrupa Metal İşçileri Federasyonu yönetici-

si Tony Murphy ve DİSK 

Genel Sekreteri de birer konuşma yaptı.

Tony Muphy yaptığı konuşmada IMF ve EMF ola-
rak Sinter Metal işçilerinin yanında olduklarını belirte-
rek, bundan sonra daha ileri adımlar atılacağı vurgusu-
nu yaptı. Sinter Metal işçilerinin kriz koşullarında tüm 
dünya işçi sınıfına örnek olduğunu söyleyen Murphy 
dünyanın her yerinde yaşanan bu hak ihlallerinin an-
cak mücadele eden işçiler ve sendikalar yoluyla aşıla-
cağını belirtti.

Basın açıklamasında yasal sürecin uzatılarak mü-
cadelenin kırılmaya çalışılması kınanırken Güney 
Kore’de kriz nedeniyle işten çıkarmaları protesto et-
mek için fabrika işgali gerçekleştiren Ssangyong işçi-
leri ile dayanışma içinde olduğumuz belirtildi. 

5

Sinter Metal işçileri direniyor. Sendikal hak-
ları için direniyor. Çocukları ve gelecekleri için 
direniyor. Sinter Metal işçileri, sadece kendileri 
ve aileleri için değil, ülkenin dört bir köşesinde 
kriz gerekçe gösterilerek işten atılan yüzbinlerce 
işçi adına direniyor.

Sinter Metal direnişinin başarısı, haksızlığa 
uğrayan milyonlarca emekçi için umut olacak.

Sinter Metal işçileri web sitesine dayanışma 
mesajlarınız bekliyoruz: www.sintermetal.org

Fabrikanın önüne direnişteki işçileri ziyareti-
nizi bekliyoruz: 

Adres: Sinter Metal Imalat Sanayi A.S. Yukarı 
Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, 25. 
Sokak 34775 Ümraniye-Istanbul

Sinter işçileri ile dayanışmaya

www.sintermetal.org

Dayanışma Hesabı
İşçilerin açtığı dayanışma hesabına 
maddi dayanışmanızı bekliyoruz:
TL hesabı
  Ziraat Bankası
  Dudullu Organize Sanayi Şb.
  Şube Kodu: 1794       
  Hesap No: 51641433-5001
  Ümit Aydın-Hasan Binek
Euro hesap no:
  Ziraat Bankası
  Dudullu Organize Sanayi Şb.
  IBAN NO :   TCZBTR2A
  TR88000100 1794 516414335002

Sinter Metal işçileri kazanana dek kapının önünde-
ki haklı mücadelelerini sürdüreceklerini tekrar tekrar 
gösterdi. Çünkü onlar bu mücadelenin artık sadece on-
ların olmaktan çıktığını biliyorlar. Sendikasızlaştırma-
ya, güvencesiz çalışmaya, kriz bahaneleriyle kapının 
önüne konmaya ve asla ürettiklerinin karşılığına ala-
mamaya direnmenin yolunun bu mücadeleye sıkı sıkı-
ya sarılmak olduğunun bilinciyle her gün o fabrikanın 
önünde nöbet tutuyor ve haykırıyorlar: 

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç-
birimiz!

Bu çığlık içerdekilere ama aynı zamanda Türkiye 
ve dünyadaki tüm sınıf kardeşlerine. Dünyanın her ye-
rinde kapitalizmin ve onun krizinin bedelini ödemek 
zorunda bırakılan milyonlara yol gösteriyor ve daya-
nışmayı yükseltmeye çağırıyor. 

Bu nedenle 3 Ekim 2009 Cumartesi günü “Dünya 
Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele Haftası” etkin-
likleri kapsamında Sinter Metal işçileri bir dayanışma 
gecesi düzenliyor. IMF Genel Sekreterinin de katılaca-
ğı Sinter Metal Dayanışma gecesine tüm sınıf dostla-
rını bekliyoruz.

Çünkü bu mücadele;

Kriz bahanesiyle işten atılarak açlığa ve yokluğa 
terk edilen işçilerin

Her geçen gün küçülen ekmeğini büyütmek gerek-
tiğini düşünenlerin

Yıllarca sayemizde karlarına kar katan patronların 
bugün kriz var diyerek bizleri gemiden atmaya çalış-
malarına dur demek isteyenlerin

Emeğin onuru sendikalı olmaktır diyen tüm işçi ve 
emekçilerin mücadelesidir.

Haydi Sinter Metal İşçileri ile Dayanışmayı Yük-
seltmeye!

Sinter Metal işçileri Taksim’deydi
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Sinter Metal direnişi başından itibaren dünyanın her 
yerinden gelen dayanışma mesajlarıyla destekleniyor. 
IMF ve EMF nin düzenlediği kampanyaların yanı sıra üre-
timinin %90ını yutdışına yapan şirkete müşterileri üzerin-
den de bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Biryandan ise 
çeşitli dayanışma ziyaretleri gerçekleştiriliyor:

16 Temmuz 2008 günü Klaus Priegnitz (IG Metal 
Uluslararası İlişkiler Sorumlusu), Nina Berg (DGB Eği-
tim Merkezi Duesseldorf Yöneticisi), Alexander Todic 
(Sırbistan Metal Sendikası Yöneticisi) Susanne Dörflinger 
(DGB Eğitim Merkezi) ve Manfred Wannüffel’in (Boc-
hum Üniversitesi Öğretim Görevlisi) de aralarında bulun-
duğu uluslar arası bir heyet Sinter Metal işçileri ile organi-
ze sanayi bölgesi içerisinde bir yürüyüş düzenleyerek fab-
rikanın önüne ziyarette bulundular.

Sinter Metal işyerinin üretim yaptığı Getrag ve Cope-
land şirketlerine tedarikçisi oldukları BMW, Fiat, Mer-
cedes gibi çok uluslu devler yoluyla baskı yapacaklarını 
açıklayan heyet Sinter Metal mücadelesini her platformda 
duyuracaklarını belirtti.

Bunun ardından 4 Ağustosta gerçekleştirilecek mah-
kemeye katılmak üzere Türkiye’ye gelen EMF Yönetici-
si Tony Murphy bu mücadelenin başarıyla sonuçlanma-
sı için sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi. Tak-
sim yürüyüşünün yanı sıra fabrika önüne de ziyarete gene 
Murphy IMF ve EMF nin bu sorunun çözülmesinde or-
tak hareket edeceğini, direnişin tanıtılması amacıyla baş-
latılan kampanyanın sürdüğünü ancak bundan sonrasında 
başka adımların atılacağını duyurdu.

Son olarak 21-22 Ey-
lül tarihlerinde Belçika’da 
gerçekleştirilen EMF Oto-
mobil Konferansına sendi-
kamız yöneticileri ile katı-
lan Sinter Metal işçileri bu-
rada da iş, ekmek ve sendi-
ka mücadelelerini anlata-
rak dünyanın bütün bölge-
lerinden gelen işyeri tem-
silcilerini bilgilendirdiler 
ve dayanışma talebinde bu-
lundular. 

Sinter Metal işçileri Avrupa Parlamentosunda

Sinter işçileri ile 
uluslararası dayanışma

21 Eylül günü Avrupa Komisyonu Olli Rehn Kabinesinden yetkililerle yapılan 
toplantıda Türkiye’de sendikal hak ihlalleri ve Sinter Metal işyerinde yaşananlar 
hakkında bilgi verildi. 

Ayrıca önceden hazırlanan Sinter Metal’deki sendikalaşma mücadelesini ve hak 
ihlallerini anlatan Sendika Dergisinin özel İngilizce baskısı ve hem Sinter’i hem de 
ülkemizdeki sendikal mevzuatı, hak ihlallerini, anti demokratik durumu anlatan CD 
ler tüm delegasyona dağıtıldı.    

3-10 Ekim Dünya Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele Haftası kapsamında 3 
Ekim 2009 tarihinde Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yapılacak olan Sin-
ter Metal işçileriyle Dayanışma Gecesine desteklerinizi bekliyoruz..

DAYANIŞMA GECESİ PROGRAMI

BENNU YILDIRIMLAR ve TANSEL ÖNGEL’in sunumuyla
JYRKİ RAİNA (IMF-Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu) Genel Sekreteri
ADNAN SERDAROĞLU (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı)
YAVUZ BİNGÖL
Beyoğlu Kumpanya Tiyatro Gösterisi

3 Ekimde Dayanışma gecesi yapılıyor
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Grev sona erdi

Asil Çelikte Anlaşma Sağlandı
Bursa Orhangazi’de kurulu olan Asil Çelik işye-

rinde, 31 Ocak 2009 tarihinde DİSK/Birleşik Metal-İş 
Sendikası olarak çıktığımız grev; 14 Eylül 2009 tarihi 
itibariyle sona erdi.

Yedi buçuk ay süren grev kararını işçilerin ortak 
iradesi sonucu uygulamaya sokan sendikamız, bitiş 
aşamasında da işçilerin onayı ile toplu iş sözleşmesi-
ni bitirme kararı aldı.

Tüm zorluklara rağmen gerçekleştirilen bu grev süresince,  
Sendikamıza ve grevdeki Asil Çelik işçilerine ziyaretleri,  
dayanışmaları ve gösterdikleri ilgiyle destek olan, mülki  
erkan, siyasi parti, sendika, diğer demokratik kitle örgütleri, basın  
kuruluşları ve şahıslara teşekkür ederiz. 

Grev süresince yapılan eylemler:

Grevin birinci ayında Orhangazi Meydanı’nda bir miting düzenlenmiş, Nisan 
ayında da Orhangazi’den Bursa’ya bir yürüyüş yapılmıştı.

Açlık Grevi

Kamuoyunun dikkatini greve çekmek için, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğ-
lu, Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş ve grevdeki işçiler, 20 Ağustos 2009 tarihin-
den itibaren 1 hafta açlık grevi yaptılar.

DİSK'ten kitlesel Basın açıklaması

21 Ağustos’ta DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve DİSK Yönetim Kurulu 
üyeleri, Asil Çelik işçilerini ziyaret ederek, birlikte bir basın açıklaması yaptılar..

Açlık grevinin ardından, Genel Başkanımız fabrika önünde toplanan işçilere, sü-
reci değerlendirdi.

Grev süresince Sendikamızın düzenli olarak ödediği para ve erzak yardımı işçi-
lere dağıtıldı. 

• Üç yıl süre için geçerli olan toplu iş sözleşmesiy-
le, birinci yıl için ücretlerde artış sağlanamamış ancak; 
tüm işçilere ödenmek üzere maktu bir paranın yanı sıra 
sosyal haklarda % 20 artış sağlanmıştır.

• İkinci yıl ücretler ve sosyal haklarda birinci ve 
ikinci altı aylar için enflasyon oranında artış sağlan-
mıştır.

• Üçüncü yıl ise, birinci ve ikinci altı aylar ücretlerdeki artış enflasyon artı refah 
payı olarak belirlenmiştir.

• İşyerinde üretim sorunun devam etmesi nedeniyle “kısa çalışma ödeneği” için 
başvuru yapılmıştır.
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AKS Otomotiv
AKS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. iş-

yeri için 16.11.2007 tarihinde yaptı-
ğımız başvuru sonucunda Bakanlık, 
03.01.2008 tarihli olumlu yetki tespi-
ti yazısı ile işyerinde gerekli çoğunlu-
ğu sağladığımızı belirtmiştir. Bakanlı-
ğın olumlu yetki tespitine karşı işvere-
nin yaptığı itiraz İstanbul 5. İş Mahke-
mesi tarafından reddedilmiş olup Dosya 
Yargıtay’dadır. 

AKS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. iş-
yerinde Bakanlığı yetki başvurumuzu 
öğrenen işveren işkolu tespiti için baş-
vurmuştur. Bakanlık, işyerinin “Metal” 
işkolunda kurulu olduğuna karar ver-
miştir. 

Bakanlığın işyerinin ‘Metal’ işko-
lunda kurulu olduğuna ilişkin tespitine 
işveren tarafından yapılan itiraz İstan-
bul 1. İş Mahkemesi tarafından redde-
dilmiştir. Anılan karar Yargıtay tarafın-
dan onanarak kesinleşmiştir.

Güven Elektrik
Güven Elektrik San. Mamul. İml. 

ve Tic. A.Ş.  işyerinin “Metal” işkolun-
da kurulu olduğuna dair Yargıtay kara-
rı üzerine Bakanlık işyerinde gerekli ço-
ğunluğu sağladığımıza dair olumlu yet-
ki tespiti yazısını düzenleyerek tarafı-
mıza göndermiştir. 

İşveren bu tespite itiraz etmiştir. İs-
tanbul 5. İş Mahkemesi’nde görülen da-
vada işyerinde gerekli çoğunluğu sağla-
dığımızın tespiti ile davanın reddine ka-
rar vermiştir. 

Dosya işveren tarafından temyiz 
edilmiş ancak daha sonra temyizden 
feragat edildiğinden karar kesinleşmiş 
anılan işyerinde Toplu İş Sözleşmesi ba-
ğıtlanmıştır.

AR Metal
Ar- Metal Montaj Elektrik Ağaç ve 

Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde 
yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları 
sonucunda 02.08.2007 tarihinde Bakan-
lığa çoğunluk tespiti için başvuru yapıl-
mıştır. Bakanlık 11.12.2006 tarihli yazı-
sı ile işyerinde gerekli çoğunluğu sağ-
layamadığımızı belirtmiştir. Bakanlığın 
olumsuz yetki tespitine karşı itiraz etti-
ğimiz dava lehimize sonuçlanmış olup 
karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Gürsaş Elektronik
Gürsaş Elektronik Cihaz Kutuları ve 

Tic. Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yaptı-
ğımız başvuru sonucu 03.02.2009 tarih-
li olumlu yetki tespiti yazısı tarafımıza 

gönderilmiştir. Bakanlığın olumlu yet-
ki tespitine karşı işveren itiraz etmiştir. 
Bu davada mahkemenin yetkisine yap-
tığımız itiraz üzerine dosya İstanbul İş 
Mahkemelerine gönderilmiştir. Ayrıca 
işveren işkolu tespiti için başvurmuştur. 

Bakanlık, işyerinin “Metal” işko-
lunda kurulu olduğuna karar vermiş-
tir. Bakanlığın işyerinin ‘Metal’ işko-
lunda kurulu olduğuna ilişkin tespiti-
ne işveren itiraz etmiştir. Üsküdar 2. İş 
Mahkemesi’nde görülen işkolu itirazı 
davasının duruşması 23.10.2009’dur.

Sinter Metal
Sinter Metal İmalat San. A.Ş.’de 

yetki prosedürünü uzatmak amacıyla iş-
veren, işyerinin kurulu bulunduğu işko-
lunun tespiti için başvurmuştur. Bakan-
lık, işyerinin “Metal” işkolunda kurulu 
olduğuna karar vermiştir. Bakanlığın iş-
yerinin ‘Metal’ işkolunda kurulu oldu-
ğuna ilişkin tespitine işveren itiraz et-
miştir. 

Üsküdar 2. İş Mahkemesi’nde gö-
rülen işkolu itirazı davasında işyerinde 
yapılan keşif sonucunda bilirkişi heye-
ti raporunu dosyaya sunmuştur. Bilirkişi 
raporunda da işyerinin “Metal” işkolun-
da kurulu bulunduğunun tespit edildi-
ği belirtilmiştir. Duruşması 29.09.2009 
günüdür. 

Son Gelişmeler
Yetki-İşkolu İtirazı Davalarında 
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Tezcan Galvaniz
Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları 

San. Tic. A.Ş. : Tezcan işvereni yetki iti-
razı davasının lehimize sonuçlanmasının 
hemen ardından 33 üyemizin iş sözleş-
melerini 17.11.2008 tarihinde ekonomik 
kriz gerekçesi ile feshetmiştir. 

Bu fesih işlemlerinin ardından üye-
lerimizin baskılara rağmen sendikamız-
dan istifa etmemeleri üzerine işveren, 76 
üyemizin iş sözleşmeleri 26.12.2008 ta-
rihinde yine ekonomik kriz gerekçesi ile 
sona erdirmiştir. 

Daha sonra 2 üyemizi daha işten çı-
karılmıştır. 

Üyelerimizi için açılan davalarda 
tüm üyelerimizin işe iadelerine karar ve-
rilmiştir. Davalarda üyelerimizin işe baş-
latılmama tazminatlarının, sendikal taz-
minat olarak belirlenmesi talebimiz 2 
üyemiz haricinde reddedilmiştir. 

Sendikal tazminat talebimizin kabul 
edilmediği yerel mahkeme kararları bu 
yönden tarafımızdan temyiz edilmiştir. 
Ayrıca işveren de kararları temyiz etmiş 
olup dosyalar Yargıtay’dadır.  

Sinter Metal
Sinter Metal İmalat San. A.Ş. : İşye-

rinde yürütülen örgütlenme ve üyelik fa-
aliyetlerini öğrenen işveren önce 37 ar-
dından da 341 işçinin iş sözleşmesini, 
haklı ve geçerli bir neden olmaksızın 
Aralık 2008 tarihinde feshetmiştir. Sen-

dikamız 22.12.2008 Pazartesi günü, yeni 
üyeliklerle birlikte yetki tespiti için, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
başvurmuştur.  

İşveren yasadışı uygulamalarına de-
vam etmiş ve Ocak ayında da 15 üyemi-
zin daha iş sözleşmelerini feshetmiştir.

Haklı ve geçeli bir neden olmaksı-
zın sırf sendikamıza üye oldukları için iş 
sözleşmeleri feshedilen üyelerimiz için 
Üsküdar 3. İş Mahkemesi’nde işe iade 
davaları açılmıştır. 

İşveren davaları uzatmak yasalara 
ve hukuka aykırı olarak “Hakimin Red-
di” talebinde bulunmuştur. Üsküdar 3. İş 
Mahkemesi, bu talebin karara bağlanma-
sı için dosyaları Üsküdar 1. ve 2. İş Mah-
kemelerine göndermiştir. 

Anılan mahkemeler “Reddi Hakim” 
talebinin reddine ve bu talebin kötü ni-
yetle yapıldığı kanaatine varılması ne-
deniyle talepte bulunanın yani işvere-
nin her dosya açısından 500,00 TL. ida-
ri para cezası ile cezalandırılmasına ka-
rar vermiştir. 

İşveren yerel mahkeme kararlarını 
temyiz etmiştir. Ancak Yargıtay kararları 
onanmıştır. Dolayısıyla işverenin “Reddi 
Hakim” talebi reddedilmiş olup her dos-
ya için de 500,00 TL. idari para cezası 
ödenmesine karar verilmiştir. 

Anılan karar üzerine duruşmalara 
Üsküdar 3. İş Mahkemesi’nde, 13 Kasım 
2009 tarihinde devam edilecektir. 

Örgütlenme Faaliyetleri Nedeniyle İşten  
Çıkarılan Üyelerimiz Adına Açılan Davalar 

Kriz bahaneli işten çıkarmaya karşı başlayan kampan-
yada toplanan imzalar Meclis’e sunulacak. Üç ay sürecek 
kampanya için Kılıçarslan "İşçilerin, işsizlerin ortaklaşa ses 
çıkarması için başlangıç olabilir" diyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Tür-
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı 
sendikaların, emekten yana siyasi partilerin ve kitle örgüt-
lerinin ortaklaşa yürüteceği kampanya Türkiye'nin bir çok 
kentinde imza toplayarak başlayacak.

İşten Atmalar Yasaklansın Komitesi’nin sözcüsü Prof. 
Zeki Kılıçarslan, Eylül'de başlayan çalışmaların üç ay sü-
receğini açıkladı.

"İşten atmaların yasaklanması konusunda kanun çıkarıl-
ması talebiyle tüm Türkiye'de toplanan imzalar Meclis'e su-
nulacak. Bir diğer talebimiz de işsize iş. Diğer yandan emek 
hareketinin bütün ögelerinin bir arada hareket edebileceği 
bir kampanya yürütmek amaçlanıyor."

Önümüzdeki gün-
lerde kampanyayı ka-
muoyuna tanıtacakları-
nı söyleyen Kılıçarslan 
neden böyle bir kam-
panya düzenlemeye ih-
tiyaç duyduklarını şöyle 
açıkladı:

"Kriz bahanesiyle 
insanlar işten atılıyor, 
işsiz bırakılıyor. Zaten 
işsizlik hep vardı. Bu 
duruma karşı bir toplumsal tepki de henüz yok. 

Son yıllardaki işsizlik ve işten çıkarma oranları tarih-
te rastlanmadık derecede yüksek. Dolayısıyla tepki göster-
mek gerekiyor. Kriz koşullarında işçilerin, işsizlerin mutla-
ka ortak bir ses vermesi gerekiyor. İşten Atmalar Yasaklan-
sın Komitesi'nin öne düşeceği bu kampanya bir başlangıç 
olabilir."

 “İşten atmak yasaklansın” kampanyası
Türkiye’nin bir çok kentinde imzalar toplanmaya başlandı:



Birleşik Metal-İş
Ekim 2009 99

İşsizlik Sigorta Fonu 
amaç dışı kullanılamaz!

Hükümet tarafın-
dan işsizlik fonunda biri-
ken paranın yatırım amaç-
lı olarak kullanılmasına 
ilişkin olarak çıkartılan 

yasaya ilişkin, 20 Ağustos 2009,  
Perşembe günü, başta İstanbul olmak üzere 

DİSK Bölge Temsilciliklerinin bulunduğu illerdeki Türkiye İş  
Kurumu İl Müdürlükleri önlerinde bir saatlik “AKP ELİNİ İŞSİZLİK  

FONUNDAN ÇEK” isimli kitlesel basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

Asemat işçileri,  grevin 233. gününde, hem toplu sözleşme talepleri-
ni haykırdılar, hem de işsizlik fonu üzerinde oynanan oyunlara kar-
şı çıktılar.
Sendikamız genel merkez ve şube yöneticilerinin katılımıyla,  “AKP 
ELİNİ İŞSİZLİK FONUNDAN ÇEK” basın açıklaması kitlesel ola-
rak gerçekleştirildi.

Grevdeki Asemat işçileri eylemdeydi

İl Müdürlüğü önünde yapılan kitlesel basın açıklamasına üyelerimi-
zin yanısıra çeşitli kitle örgütleri de katıldı.

Eskişehir Şubemiz de eylemdeydi..
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İlk sözleşmesi yapılan GÜ-
VEN ELEKTRİK SANAYİ MA-
MULLERİ İMALAT VE TİC. A.Ş. 
işyerinde  08/07/2009 tarihin-
de başlayan toplu iş sözleşme-
si görüşmelerinde 19/08/2009 
tarihinde anlaşma sağlanmıştır. 
Yürürülük tarihleri: 01/05/2009 – 
30/04/2012 

NET ELEKTRİK ELEKTRO-
NİK BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNO-
LOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ve ANA-
DOLU DÖKÜM SAN. A.Ş. işyerle-
rinde  07/07/2009 tarihinde başla-
yan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde 24/08/2009 tarihinde anlaş-
ma sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/07/2009 – 30/06/2011

AR-YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. 
ve TİC. A.Ş. işyerinde  12/02/2009 
tarihinde başlayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinde 12/08/2009 
tarihinde anlaşma sağlanmıştır. 
Yürürülük tarihleri: 01/03/2009 – 
28/02/2012 

EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELE-
MANLARI TEKNOLOJİLERİ SAN. 
ve TİC. A.Ş. işyerinde  16/03/2009 
tarihinde başlayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinde 03/07/2009 
tarihinde anlaşma sağlanmıştır. 
Yürürülük tarihleri: 01/04/2009 – 
31/03/2011

İŞLETME kapsamında olan 
SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İş-
ler Daire Başkanlığına bağlı Ana Do-
natım, İkmal Bölge Müdürlüğü, Do-
natım ve İş Tamirhane Müdürlükle-
ri için 14/04/2009 tarihinde başla-
yan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde 15/07/2009 tarihinde anlaş-
ma sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/01/2009-31/12/2010

SİO AUTOMOTİVE TAŞIT YE-
DEK PARÇA SAN. ve TİC. A.Ş. iş-
yerinde 04/02/2009 tarihinde baş-
layan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde 15/07/2009 tarihinde anlaş-
ma sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/03/2009 – 28/02/2011

AS RABAK ELEKTROLİTİK BA-
KIR TEL ÜRETİM İŞLETMELERİ 
SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  işye-
rinde 23/12/2009 tarihinde başla-
yan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde 14/07/2009 tarihinde anlaş-
ma sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/09/2008 – 31/08/2010

KÜRÜM DEMİR SANAYİ VE DIŞ 
TİCARET A.Ş. işyerinde 28/01/2009 
tarihinde başlayan toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerinde 17/07/2009 
tarihinde anlaşma sağlanmıştır. 
Yürürülük tarihleri: 01/01/2009 – 
31/12/2010 

TRAKYA SANAYİİ A.Ş. işye-
rinde  03/12/2008 tarihinde başla-
yan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerinde 10/06/2009 tarihinde anlaş-
ma sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/01/2009 – 31/12/2010

TEZCAN GALVANİZLİ YAPI 
ELEMANLARI A.Ş. işyerinde 
30/12/2008 tarihinde başlayan top-
lu iş sözleşmesi görüşmelerin-
de 18/06/2009 tarihinde anlaşma 
sağlanmıştır. Yürürülük tarihleri: 
01/07/2008-30/06/2010

MESS üyesi POLY METAL ME-
TALURJİ VE DÖKÜM SAN. TİC. 
A.Ş. işyerinde 03/03/2009 tarihinde 
başlayan toplu iş sözleşmesi görüş-
melerinde 30/04/2009 tarihi itibariyle 
anlaşma sağlanmıştır. 

MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. ve 
TİC. A.Ş. işyerinde  07/04/2009 tari-
hinde başlayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde 28/04/2009 tarihin-
de anlaşma sağlanmıştır. Yürürülük 
tarihleri: 01/05/2009 – 30/04/2011

SB. MUŞ 18 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Osman Toplu 

SB. KARS 17 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Erdoğan Gezici 

SB. ŞANLIURFA 16 NOLU DNT. BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Ahmet Yanar 

SB. KAYSERİ 10 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: H.Mustafa Özen  

SB. ANTALYA 4 NOLUDONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Mete Akyol 

AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Hazır Duvan  
Temsilci: Haydar Bolat  
Temsilci: Tarkan Şimşek 

SB. ANA DEPO VE TAMİRHANE MD. 
Baştemsilci: Satılmış Yılmaz  
Temsilci: Osman Uçar   
Temsilci: Ferhat Gül  

SB. MALATYA 12 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Mustafa Atalan 

SB. VAN 8 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Hamit Kamiloğlu 

SB. SAMSUN 7 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: İbrahim Üstün 

SB. TRABZON 11 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Mahir Alemdağ

SB. KONYA 14 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Vefa Kaşıkçı 

SB. ADANA 3 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Yüksel Alpkaya 

SB. DİYARBAKIR 6 NOLU DNT. BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Mehmet Ali Özkan 

SB. ERZURUM 9 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: M.Nuri Yakar 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Kartal) 
Baştemsilci: Ümit Bozuklu  
Temsilci: Hasan Kefeli  
Temsilci: Tanju Yavaş 

SB. SİVAS 13 NOLU DONATIM BÖLGE MD. 
Baştemsilci: Ali İçli  

BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Cengiz Ortaşlıgil  

EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI A.Ş. 
Baştemsilci: Erdoğan Özdemir  
Temsilci: İlker Tetik   
Temsilci: Birhan Sezgin 

RSA TESİSAT MALZEME. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Bayram Dilek  
Temsilci: Selahattin Elibol 

ZF LEMFÖRDER AKS MODÜL. SAN. TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Şinasi Atıcı   
Temsilci: Nurettin Karadağlı  
Temsilci: Salih Güngör 

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Baştemsilci: Ahmet Arı   
Temsilci: Şakir Üstündağ 

ENTİL END. YATIRIMLARI TİC. A.Ş. (Organize) 
Baştemsilci: Oktay Yurtyapan  
Temsilci: Burhan Kılıç   

GRAMMER KOLTUK SİST. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Hakan Ovalı  
Temsilci: Kazım Yazgılı  
Temsilci: Mümin Ay   
Temsilci: Muhammer Dinçel  

ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI A.Ş 
Baştemsilci: Kadir Gedik  
Temsilci: Mustafa Çataltepe  
Temsilci: İbrahim Dil  

POLY METAL METALURJİ A.Ş. 
Baştemsilci: Saffet Dündar  
Temsilci: Şükrü Ak  

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. LTD. ŞTİ. 
Baştemsilci: Murat Gür   
Temsilci: Oktay Gitti   
Temsilci: Erkan Dülger 

AYKİM METAL SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Hasan Uğurlu  
Temsilci: Ali Aslan Cengiz  

MMZ ONUR BORU PROFİL A.Ş. 
Baştemsilci: Enver Yıldızhan  
Temsilci: Necmettin Yıldız  
Temsilci: Hasan Koçdemir 

BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: İlhan Çelik  

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

RETTİNG METAL SAN. A.Ş.  
Baştemsilci: İbrahim Memiş  
Temsilci: Hakan Tezcan  
Temsilci: Çağlar Narin  

ÇİMTAŞ ÇELİK İML. MONTAJ VE TESİSAT A.Ş. 
Baştemsilci: Ümit Fidancı  
Temsilci: Ali Dinçel  
Temsilci: Coşkun Cengiz  

DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Selçuk Balcı  
Temsilci: Murat Kapucu  
Temsilci: İsmail Görgü  

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Zülfükar  Sarıyar  

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAK. TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Deniz Ilgan  
Temsilci: Reşit Temel Gül   
Temsilci: Salih Karakoç  
Temsilci: Adem Gün  

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Nihat Tuncer  
Temsilci: Tuncay Alagöz  
Temsilci: Kasım Yıldız  

KÜRÜM DEMİR DIŞ TİC. SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: İbrahim Şahin  
Temsilci: Asım Yahşi  
Temsilci: Ali Öztürk  

STANDARD DEPO VE RAF SİSTEMLERİ A.Ş. 
Baştemsilci: İlhan Biçer   
Temsilci: İbrahim Gezgin  
Temsilci: Metin Yılmaz 

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Seçilen TemsilcilerimizToplu iş sözleşmesi  
imzalanan işyerleri
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İşyeri ziyaretleri
Genel Merkez Yöneticilerimiz, çeşitli 
tarihlerde, işyerlerini ziyaret ederek, 
üyelerimiz ile tezgah başlarında, 
yemeklerde birlikte oldular, karşılıklı 
sohbetler gerçekleştirdiler...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Celalettin Aykanat 
ile birlikte 15.09.2009 tarihinde Çorlu’da bu-
lunan Ar Yıldız ve SIO Automotiv işyerlerini 
ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldiler.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar 
ile birlikte Kocaeli Şubemizde örgütlü Bay-
san Trafo ve Erciyas Çelik işyerlerindeki üye-
lerimizle biraya geldiler. Ve ayrıca Erciyas 
Boru’da iş kazası sonucu hayatını kaybeden 
üyemiz Hasan Demirtaş için üyelerimize baş-
sağlığında bulundular.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar ile 
birlikte, 10.08.2009 tarihinde İstanbul 1 Nolu 
Şubemize örgütlü ABB Elektrik’teki üyeleri-
mizle bir araya geldiler.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 
28.07.2009 tarihinde, Kocaeli Şube Yöneti-
mimiz ile birlikte, örgütlü olduğumuz Baysan 
Trafo işyerini ziyaret ederek üyelerimizle bira-
ya geldi.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serda-
roğlu ve Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş 
ile birlikte, 07.07.2009 tarihinde, Eskişehir’de 
kurulu bulunan Süsler işyerini ziyaret edip, 
üyelerle birlikte oldular.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
03.07.2009 Kocaeli Şube Yönetimimiz ile bir-
likte, MMZ Onur Boru işyerindeki üyelerimiz-
le toplantı düzenledi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Geb-
ze Şube Yönetimimiz ile birlikte, 25.06.2009 
tarihinde Bosal Mimaysan işyerindeki üyeleri-
mizle birlikte oldular.

Genel Başkanımız 05.06.2009 tarihinde 
Kocaeli Şube Yönetimimiz ile birlikte, Stan-
dart Depo ziyaret ederek, üyelerimizle biraraya 
geldiler. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 

Gebze Şube Yönetimi ile birlikte, 05.06.2009 
tarihinde Akkardan işyerini ziyaret ederek üye-
lerimizle tezgah başı sohbetler gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, İs-
tanbul 1 Nolu Şube Yönetimimiz ile birlikte 
02.06.2009 tarihinde ABB Elektrik/Dudulu iş-
yerini ziyaret ederek üyelerimizle toplantı dü-
zenledi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar 
ile birlikte, Akçakoca’da kurulu bulunan MMZ 
Onur Boru işyerindeki üyelerimizle 31.05.2009 
tarihinde toplantı yaptılar.

Genel Başkanımız Adnan Bey, Kocaeli 
Şube Yönetimimiz ile birlikte, 14.05.2009 tari-
hinde Kocaeli Şubemize bağlı bulunan Trakya 
Sanayi işyerini ziyaret etti ve üyelerimizle bir 
araya geldi. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
11.05.2009 tarihinde Kocaeli Şubemizde ör-
gütlü AD Demirel, Anadolu Döküm ve Baysan 
Trafo’daki üyelerimizle bir araya geldi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Geb-
ze Şube Yönetimimiz ile birlikte 21.04.2009 
tarihinde Kroman Çelik’teki ziyaret edip, üye-
lerimizle toplantı yaptı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Ge-
nel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş ve Gebze 
Şube Yönetimimiz ile birlikte 13.04.2009 tari-
hinde yeni örgütlendiğimiz ve toplu iş sözleş-
mesi imzala-
nan Denco iş-
yerini ziyaret 
ederek üyele-
rimizle birlik-
te oldular.

BAYSAN

AKKARDAN

ARYILDIZ

SİO

AD DEMİREL

MMZ BORU

BOSALSTANDART DEPO

DORUK

ANADOLU DÖKÜM

MMZ BORU

STANDART DEPO
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MMZ Boru’da bilgilendirme toplantısı

Prysmian’dan; Ali Bayram Onur, Nurettin Toka, Yavuz Aksu, Osman Özışık, Ab-
dulkadir Aytekin, Adem Yılmaz, İhsan Kara, İbrahim Durak, Veli Akın, Orhan Ay 
isimli üyelerimiz emekli oldular.

ŞUBELERDEN... İŞYERLERİNDEN

Prysmian: Onlar artık emekli

Tariş’te basın toplantısı

Kent AŞ. işçileriyle dayanışma

Karşıyaka Belediyesi’nin işten attığı 276 işçi, seslerini duyurabilmek için 
İzmir’den başlayarak Ankara’ya uzanan 650 kilometrelik yolu yaya olarak yü-
rümeye karar verdiler... 

16 Eylül’de yola çıkan Kent AŞ işçileri, ekonomik krizin faturası işten atı-
larak ödeyen tüm işçiler adına yürüyorlar..

Yolları, demokratik haklarını kullanmalarına aldırış etmeyen kolluk kuv-
vetlerince her ilde kesilmesine karşın,

Kent AŞ İşçileri, toplumsal depreme dönüşen işsizlik felaketine karşı
Kent AŞ İşçileri, Hükümetin belediye istihdamında işçiler aleyhine yaptı-

ğı düzenlemelere karşı,
Kent AŞ İşçileri, Hükümet’in belediye kapatma, bölme ve birleştirme uy-

gulamasının işçiler üzerinde yarattığı olumsuzluklara karşı,
Kent AŞ İşçileri, kriz sürecinde elektrik ve doğalgaza yapılan zamları; ça-

lışan ve emeklilerin ücret ve maaşlarındaki gerilemeyi protesto etmek için yü-
rüyorlar...
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ANADOLU ŞUBE’den
Çimsataş, Başöz Enerji, Yücel Boru ve Çemaş Döküm işyerlerinde Sendi-

kamız Genel Eğitim Sekreteri Celalettin Aykanat ve uzmanlarımızın katılımı ile 
üyelerimiz tezgah başında ziyaret edilerek toplantılar düzenlendi. Ve ayrıca aynı 
işyerlerinde komite eğitimleri yapıldı. 

Koluman-Kögel işyeri Genel Yönetim Kurulu Üyemiz, Şube Başkanımız ve 
Şube Sekreterimiz tarafından ziyaret edildi ve sonrasında, Tarsus Eğitim-Sen 
Şubesi’nde genel üye toplantısı yapılarak süreçle ilgili bilgilendirmeler yapıl-
dı. İşyerinde devam etmekte olan toplu iş sözleşme görüşmelerinde kazanılmış 
kimi haklardan feragat edilmesini istenmesi üzerine 07 Ağustos 2009 tarihinde 
uyuşmazlık tutuldu.

Çimsataş; Yücel Boru, Başöz Enerji, Çemaş ve Ankas Mühendislik işyerle-
rindeki üyelerimiz Şube Başkanı ve Şube Sekreterimiz tarafından düzenli ola-
rak ziyaretler gerçekleştirildi. 

Ankas Mühendislik’de devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde 11 Ey-
lül 2009 tarihinde anlaşma sağlanarak TİS imzalandı. 

Sağlık Bakanlığı’nda çalışan üyelerimizi ilgilendiren TUHİS ve Sendikamız 
arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi 15.07.2009 tarihinde imzalandı. İmzala-
nan toplu iş sözleşme kitapçıkları, tüm işyerleri ve üyelerimize dağıtıldı. 

Şube Yönetim Kurulumuzun Ağustos ayı içerisinde almış olduğu karar ile 
örgütlü olduğumuz işyerlerinde temsilci seçimleri, 1 Eylül 2009 tarihinde ta-
mamlandı.

Kocaeli Şubemizin her yıl Ramazan ayında düzenlemiş olduğu Sendika Temsilcile-
rine verdiği iftar yemeği, 10 Eylül 2009 Perşembe günü yapıldı. Yemekte Genel Mer-
kez ve Şube yöneticilerimiz, temsilcilerimizle birlikte oldular.

Gebze Şubemizin düzenlediği iftar yemeği 17 Eylül’de yapıldı. Temsilcilerimiz, Genel Merkez 
ve Şube yöneticileri ile birlikte oldular.  Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Gebze Şubemizde ör-
gütlü Sarkuysan işyerinin 11.09.2009 tarihinde vermiş olduğu iftar yemeğine de katıldı.

Kocaeli Şb. iftar yemeği

Gebze Şb. iftar yemeği

15-16 Haziran Yolunda 
12 Eylül yasalarıyla mücadele sürüyor...

1- Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. 
2- Hidromak Damper ve Hidrolik Mak. San. ve Tic. A.Ş. 
3- Hapalki Sanayi Ürünleri Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. 

Toplu İş Sözleşme görüşmeleri devam eden işyerleri

Uyuşmazlıkta olan işyerleri
1- MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş.  
2- Acarer Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.   
3- Koluman Kögel Treyler San. A.Ş.
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4-5-6 Haziran 2009 tarihlerinde Sen-
dikamızın genel merkezinde yapılan eği-
time 23 yeni ve çiçeği burnunda temsil-
cimiz katıldı. Sendikaların Doğuşu, Sen-
dikal Anlayışlar ve İlkelerimiz, Hukuk, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İnternet ve 
Sanal Dünya, Kıdem Tazminatı ve Bord-
ro Hesaplaması, Örgütlenme, Temsilci-
nin Görev ve Yetkileri gibi başlıklar al-
tında yapılan sunumların sonunda tüm 
kursiyerlerimize sertifikaları verildi.

3 günlük eğitime katılan temsilcile-
rimizden oluşan bir grupla 24-30 Nisan 
tarihlerinde Gönen Kemal Türkler Eği-
tim ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleş-
tirdiğimiz eğitime toplam 24 arkadaşı-
mız katıldı. İletişim, Hukuk, Örgütlen-
me, Sendikalar ve Siyaset, TİS, Kapita-
lizm ve  Krizler gibi başlıklar altında ya-
pılan derslere katılan temsilcilerimizin 
ilgi ve katılımı son derece yüksekti.

Yine üç günlük eğitimlerden geçen 
bir diğer grup temsilciyle 14-21 Haziran 
tarihlerinde Gönen’de yaptığımız eğiti-
me ise 22 temsilcimiz katıldı. Her zaman 
olduğu gibi İletişim, Örgütlenme, Sendi-
kalar ve Siyaset, Kapitalizm ve Krizler 
gibi dersler yapılırken gelen talep üze-
rine Hukuk eğitimi bir tam gün olarak 

gerçekleştirildi. Arkadaşlarımız uyuma-
dan ve uyutmayarak, büyük bir ilgiy-
le tamamladıkları bu eğitimlerdeki atöl-
ye çalışmalarını da yaptıkları başarılı su-
numlarla süslediler.  

2009 yılı programında yer alan Gö-
nen Genç İşçi Eğitimini 24-30 mayıs ta-
rihlerinde gerçekleştirdik. Daha önce üç 
günlük genç işçi eğitimlerinden geçen 
toplam 23 üyemizin katıldığı  bu eğitim 
tam adına yakışır biçimde son derece di-
namik, heyecan ve coşku içinde geçti. 
İletişim, Dünyada ve Türkiye’de Sendi-
kaların Durumu, Kapitalizm ve Krizler, 
Örgütlenme gibi ders başlıklarının yanı 
sıra atölye çalışmalarıyla üyelerimiz tar-
tıştılar, sunumlar yaptılar, sendikal mü-
cadeleye ilişkin dağarcıklarını zengin-
leştirdiler.  

Programlı olarak yapılan bu eğitim-
lerin tümünde har zaman olduğu gibi 
Genel Eğitim Sekreteri Celalettin Ayka-
nat açılış konuşması yaparak kursiyerle-
re ülke ve dünyadaki gelişmelerle ilgili 
kısa değerlendirmeler yaptı ve eğitimin 
içerik ve genel akışıyla ilgili hatırlatma-
larda bulundu: “ İşçi sınıfına ve özellik-
le işçi sınıfının en direngen sendikaların-
dan biri olan sendikamıza yönelik saldı-

rılar giderek artmaktadır. Bu saldırıla-
rı göğüslemek ve yeni mevzi haklar ka-
zanmak için örgütlü olmak şarttır. Ancak 
sadece örgütlü olmak yetmez. Aynı za-
manda sınıf bilinçli bir tavır içinde ol-
mak da gerekir. Elbette, eğitimler bunun 
önemli bir aşamasıdır. Ancak eğitim ya-
şamın tamamında devam eden bir olgu-
dur ve bu nedenle hereksin kendini ge-
liştirmeye ve mücadele içinde yer ala-
rak birikimini daha artırması gerekmek-
tedir. Dileğim bu eğitimlerin bu süreçte 
bir başlangıç olmasıdır. Hepinize başarı-
lar diliyorum.”

Üç ve yedi günlük eğitimlerin tü-
münde kapanış ve sertifika törenleri-
ne katılmaya büyük bir özen gösteren 
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ise bu 
defa krizden kaynaklanan işyeri sorunla-
rı nedeniyle bunlardan sadece Gönen’de 
yapılan Genç İşçi Eğitiminin kapanışı-
na  katılabildi. Burada yaptığı konuş-
mada yaptığı konuşmada Genel Başkan 
özetli şunları söyledi:” Hepinizin bil-
diği gibi kriz tüm dünyayı olduğu gibi 
Türkiye’yi ve özellikle de bizim işkolu-
muz başta olmak üzere  çalışanları faz-
lasıyla etkiledi. Kısa süreli çalışma öde-
neği için başvuran fabrikaların sayısı 37 
oldu. Bunun yanı sıra kapanan işyerle-
ri oldu. Bu nedenele bizlerin işçi sını-
fı olarak kapitalizmi çok iyi tahlil etme-
mizi gerekmektedir. Aksi halde pusula-
mızı şaşırırız. Pusulası şaşmayan bir sı-
nıf olarak hareket etmek için ise bilinçli 

ve güçlü olmak zorundayız. Bu eğitimle-
rin önemi şimdi daha da artmıştır. Sendi-
kamız bu bilinçle, böylesine zor bir dö-
nemde tüm ekonomik zorluklara rağmen 
eğitimleri devam ettirmekte hatta prog-
ramlı eğitim sayısını ve gününü artırarak 
mücadele hattını genişletmeye çalışmak-
tadır. Hepimize ve sizlere büyük görev-
ler düştüğünü iyi bilmeli geleceğin kad-
roları olarak ayaklarınızı yere daha sağ-
lam basmalısınız. Sendikanıza sahip çık-
malı, bu zor dönemi aşmak için esiksin-
den daha güçlü bir şekilde kenetlenme-
lisiniz.” 

Adnan Serdaroğlu’nun bu konuşma-
sından sonra eğitime katılan genç kursi-
yerlerimiz görüş ve önerilerin yanı sıra, 
merak ettikleri konulardaki soruları da  
Genel başkana ilettiler.

EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Kapitalizmin işleyişinden kaynaklanan küresel krizin et-

kileri tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve örgütlü olduğu-
muz bir çok fabrikayı etkilese de Birleşik Metal-İş Sendikası 
olarak 2009 yılı başında öngördüğümüz eğitim programımızı 
önemli ölçüde hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Üç ve yedi günlük temsilci eğitimleri ve yedi günlük genç 
işçi eğitimlerinin yanı sıra, bu zor ve bir çok sıkıntıyı birlikte 
yaşadığımız bu günlerde, üzerine büyük görevler düşeceği-
ne inandığımız işyeri komite eğitimlerini de gerçekleştirme-
ye başladık ve bu yolda önemli bir mesafe kat ettik.
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Hamburg’ta Toplu sözleşme eğitimi yapıldı
Almanya’nın Hamburg kentinde 

Alman Sendikalar Birliği DGB’nin 
Eğitim Tesislerinde 28 Haziran-5 Tem-
muz 2009 arasında Toplu Sözleşme 
Eğitimi başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Sendikamızın IG Metal Sendikası 
olan ilişkileri üzerinden düzenlenen bu 
eğitime sendikamızdan temsilci, yöne-
tici ve uzman olarak 16 kişi katıldı.

Konfederasyonumuz DİSK’e bağ-
lı Tekstil İşçileri Sendikasından da bir 
yönetici ve iki temsilci bu eğitimde yer 
aldılar.

Eğitimde esas olarak Almanya’da 
Toplu Sözleşme, Grev Lokavt ve İşyeri 
Sözleşmeleri konusunda bilgi edinme, 
bunun pratik uygulamalarını yerinde 
görme ve bundan öğrenmeyi amaçlı-
yordu.

Bu amaç çerçevesinde Eğitim Mer-
kezi tarafından iki İş Hukuku konusun-
da yetkin olan Hukukçuyu görevlen-
dirmişlerdi.

Ayrıca bizde uygulanmayan İşye-
ri Sözleşmelerinin kapsamı konun-
da ve uygulanması konusunda hukuki  

boyutunun yanı sıra, uygulama hakkın-
da da bilgi verildi.

Dünya’da üçüncü büyüklükte olan 
bir Bakır fabrikasını ziyaret ettik. 150 
yıllık bu fabrikada Bakırın yanında Al-
tın ve Gümüş de üretiliyordu.

Bir başka gün dünyaca ünlü AİR-
BUS uçak şirketini ziyaret ettik.

Her iki işyerinde de İşyeri Temsil-
cileri ve Sendika Temsilcileri ile gö-
rüşüldü. Karşılıklı bilgi alış-verişinde 
bulunuldu.

Hamburg şehrinin tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi vermek üzere “Alterna-
tif Kent Gezisi” düzenlemişti. 

Yine son yıllarda Liman İşçileri-
nin mücadelesi açısından öne çıkan 
16 metre derinliğindeki Elbe Nehrinin 
üzerinde kurulu dünyanın en büyük li-
manını gezdirdiler.

Bu gezi sırasında Liman işçilerinin 
mücadelesi, tecrübeleri hakkında bilgi 
verildi.

Toparlayacak olursak bu seminer 
uluslar arası alanda yapılacak eğitim-
lerin önemi konusunda bir kez daha ör-
nek oldu. 

Birbirimizden daha çok öğrenecek 
deneyimlerimizin olduğunu ve bu öğ-
rendiklerimizle sermayeye karşı müca-
delenin ivmesini yukarı doğru taşıya-
cağımızı düşünüyoruz.

Bu dönemde ağırlık verdiğimiz bir diğer eğitim başlığımız da işyeri komite eği-
timleri oldu.

Şube ve işyeri temsilcilerimizin de özellikle önem verdiği ve kısa zaman içinde 
büyük bir ciddiyetle oluşturup genel merkezimize bildirdiği komitelere yönelik eği-
timlerimizi sürdürüyoruz.

1 No’lu Şubemize bağlı Mert Akışkan, Özarar ve Anadolu Motor işyeri komite-
leriyle 18 Nisan 2009 tarihinde şube salonunda yapılan eğitime toplam 29 kişi arka-
daşımız katıldı. Aynı şubeye bağlı ABB işyerleri komitelerine yönelik eğitim ise 7 
Haziran 2009 tarihinde yapıldı ve 15 arkadaşımız katıldı.

Gebze Şubemize bağlı Akkardan ve Bosal işyerleri komite eğitimi ise 9 Haziran 
2009 günü şube binasında ayrı saatlerde gerçekleştirildi. Toplam 40 arkadaşımız ka-
tıldı. Aynı şubeye bağlı Areva işyeri komitesiyle 10 Haziran 2009 tarihinde yapılan 
eğitime 23 arkadaşımız katıldı.

Anadolu şubemize bağlı Çimsataş, Yücel Boıru, Çemaş, Başöz işyerleri komi-
telerin eğitimleri ise Mersin, İskenderun, Kırşehir ve Ankara’da 11-14-15-16 Mayıs 
2009 tarihlerinde gerçekleştirildi ve toplam 94 arkadaşımız katıldı. 

Bir çok fabrikanın yaz döneminde izinde olması ve Ramazan ayı nedeniyle  kısa 
bir ara verilen eğitimlere bayram sonrası devam edilecektir.

Komite Eğitimlerine Devam

Bu eğitimlerin yanı sıra şubelerden gelen talep üzerine işyerleri için düzenlediği-
miz eğitimlere de devam ettik. 

Çeşitli başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin dökümü ise şöyledir:

22 Nisan 2009’da 1 Nolu Şubeye bağlı Penta ve 5 Temmuz’da Akgün, 5 Mayıs 
2009’da  2 No’lu Şubeye bağlı Pancar Motor ve 1 Temmuz’da Ar Yıldız, 27 Hazi-
ran 2009’da Bursa şubesine bağlı Çimtaş , 30 Haziran 2009’da Gebze şubesine bağ-
lı Ar Metal ve 18 Ağustos’da Kocaeli Şubesine bağlı Standart Depo işyerlerindeki 
üyelerimizle yapıldı.

İşyeri Eğitimleri de Yapıldı

Uluslararası sendikalar sorunları tartıştı

Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’den sendikaların biraraya 
gelerek sorun ve çözüm yöntemlerini tartıştığı atölye çalışmalarının dördün-
cüsü İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Metalicy, Bami, Obes ve sendikamızdan temsilciler, 10-11 Eylül’de Tak-
sim Nippon Otel’de biraraya gelerek kriz döneminde işyeri düzeyinde toplu 
sözleşmeler ve endüstri ilişkileri üzerine tartıştılar. Sendikamızı temsilen Ge-
nel Eğitim Sekreterimiz Celalettin Aykanat ile İst. 1 Nolu ve Gebze Şubele-
rimizden üyelerimiz katıldı.
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Birleşik Metal İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu; 20 
Haziran 2009 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesis-
lerinde toplandı.

Kurulumuz, ülkemizin ve işçi sınıfımızın içinde bulun-
duğu ekonomik, demokratik ve siyasal sorunlarla, sendikal 
hareketin içinde bulunduğu durumu ayrıntılı olarak değer-
lendirerek aşağıdaki bildirinin yayımlanmasına karar ver-
miştir.

(...) Genel Temsilciler Kurulumuz, tüm grev ve direniş-
lerimizle her türlü dayanışmanın yükseltilmesinin, en önem-
li görevimiz olduğunu ifade etmektedir. 

(...) Kurulumuz, kamu işçilerinin haklı taleplerinin arka-
sında olduğunu, onlarla birlikte omuz omuza bu mücadeleyi 
verme kararlılığını ifade etmektedir.

(...) Başlangıçta finans sektörünün ve bankaların krizi 
olarak sunulan kriz, hızla reel sektörü etkisi altına almıştır. 
(...) Aşırı üretim, yüksek karlılık hedefleri ile krizin hazırla-
yıcısı olan sermaye sınıfı, krizin maliyetlerini yine işçi sını-
fına fatura ederek bu süreci atlatmaya çalışmaktadır. Bir yan-
dan işten çıkartmalar, esnek çalışma uygulamaları, ücret in-
dirimleri ile çalışma ve insanca yaşam hakkı gasp edilmekte, 
devlet eli ile işsize iş adı altında güvencesiz ve yoğun sömü-
rü düzeyinde “iş olanakları” sunulmakta, diğer yandan top-
lumun kaynakları sermayeye destekler, kurtarma operasyon-
ları ve teşviklerle peşkeş çekilmektedir. Bunun yanında iş-
sizlik fonunda biriken 40 milyar TL’lik kaynağa rağmen, ya-
rarlanma şartlarının ağırlığı nedeni ile fondan faydalananla-
rın sayısı resmi işsizler kapsamındakilerin toplamının yüzde 
10’unu bile bulamamakta, fonda biriken paralar hükümet ta-
rafından sermayeye aktarılmaktadır. 

(...) Kurulumuz, kıdem tazminatının kaldırılma girişimi-
nin grev nedeni olduğunu ve işçi sınıfının bu hakkını fiili 
ve meşru zeminde kullanmaktan çekinmeyeceğini vurgular. 
Aynı zamanda kriz bahanesi ile esneklik, bölgesel asgari üc-
ret vb. gibi sömürü mekanizmalarını güçlendirecek düzenle-
melere izin vermeyeceğini ifade eder, bunun yanında kıdem 
tazminatının herhangi bir koşulla bağlanmaksızın işten ayrı-
lan tüm işçilere isteği halinde ödenmesi taleplerini yineler.    

(...) Diğer yandan kurulumuz; sermayenin tüm dünyayı 
bir pazar ve serbest piyasa ekonomisinin talan alanı haline 
getirmesi gayretlerine ve yarattığı krize karşı, işçi sınıfının 
uluslararası dayanışmasını daha da yükseltmek gerektiğini 
özellikle vurgulamaktadır.

(...) Krizi kendisi açısından fırsata çevirmek isteyen ser-
maye sahipleri, anti-demokratik yasalardan da güç alarak, 

kriz koşullarını sendikal örgütlen-
menin karşısında bir araç olarak 
kullanmaya çalışmaktadır. Kriz 
bahanesi ile işten çıkartmalar sen-
dikal örgütlenmeyi engellemeye 
ve ortadan kaldırmaya yönelik bir 
saldırıya dönüşmüştür. İşe iade 
davalarının uzun süreçlere ya-
yılması, bir türlü sonuçlandırıla-
maması da, direnişlerin kırılması 
açısından sermayeye önemli ola-
naklar sağlamaktadır.

Diğer yandan, Anayasa’nın 
90. maddesine rağmen, hükü-
met sendikal hak ve özgürlük-
ler konusunda, uluslararası söz-
leşmelerle güvence altına alın-
mış evrensel ilkeleri yerine getir-
me konusunda gerekli düzenle-
meleri yapmamakta ısrar etmek-
tedir. Ülkemizde hak ve dayanış-
ma grevi hala yasaktır, sendikaya 
üyelikte ve istifada noter şartı de-
vam etmekte, işkolu ve işyeri ba-
rajları sendikalaşmanın önünde 
ciddi bir engel olarak durmak-
tadır. Nisan ayında gerekli dü-
zenlemeleri yapacağı konusun-
da söz veren hükümet, krizi ba-
hane ederek Türkiye’yi bir kez 
daha temel sendikal hakları ihlâl 
ettiği, yasa ve uygulama düze-
yinde sözleşmelerine uymadı-
ğı için ILO’nun “Aplikasyon 
Komitesi”nin gündemine taşı-
mış ve Türkiye’yi, Belarus, Ko-
lombiya, Guetemela, Myanmar, 
Pakistan, Filipinler gibi ülkeler 
ile beraber değerlendirmiştir. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikal hak ve özgürlük-
lerin eksiksiz bir biçimde kullanılabilmesi için, 12 Eylül hu-
kukunun ürünü olan 2821 ve 2822 sayılı sendikalar ve toplu-
sözleşme kanunlarının derhal değiştirilerek, örgütlenme öz-
gürlüğü önündeki engellerin ve bu kapsamda noter şartının, 
barajların, grev yasaklarının derhal kaldırılmasını talep et-
mekte, işçi sınıfının tüm unsurlarını haklarına sahip çıkmak 
için mücadeleye çağırmaktadır.

(...) Kurulumuz, Taksim meydanının, işçi ve emekçilere 

kapatılamayacağına işaret ederek, 1 Mayıs’a meydan sınır-
landırılması getirilme çabalarını kınamakta, 1 Mayıs’ın gele-
cek yıl istenilen meydanda, tüm emekçilerin katılımı ile kut-
lanması için gereğinin yapılmasını talep etmektedir. 

(...) Kurulumuz, her türlü çeteci ve darbeci anlayışın tas-
fiye edilmesini talep etmekle birlikte, AKP hükümetinin 12 
Eylül’ün yarattığı politik iklimin bir ürünü olan adalet ve hu-
kuk alanında ortaya koyduğu kimi uygulamaları da kaygı ile 
izlemektedir. Artan insan hak ihlalleri, gece yarısı operas-
yonları, KESK gibi demokratik kitle örgütlerine yapılan bas-

“Örgütsel bağlılık ve  
Birlik içerisinde mücadele”

kınlar, bu kaygılarımızı güçlendirmektedir. AKP’nin adalet 
sistemi üzerinde kurduğu baskı, yolsuzlukların açığa çıkar-
tılmasının önüne çekilen bir perde haline gelmiştir. Özelleş-
tirmeler, IMF eli ile yürütülen ve kamu hizmetlerinin tas-
fiyesini amaçlayan düzenlemeler, sağlık alanında Tam Gün 
Yasası gibi uygulamaların devreye sokulması, kentlerimizde 
yaşanan yağma bir an önce engellenmelidir. 

Bütün bu nedenlerle Kurulumuz, işçi sınıfının, siyasal 
alana daha fazla müdahalede bulunabileceği kanalların yara-
tılmasını bir zorunluluk olarak görmektedir.

Kurulumuz son olarak, AKP iktidarının, küresel ekono-
miye göbekten bağlı iktisat politikalarının sonucu olarak çok 
ağır bir biçimde hissettiğimiz krizin, kazanımlarımızı daha 
fazla gasp etmesine karşı kararlılığını vurgulayarak, Birle-
şik Metal-İş Sendikası’nın tüm kurul, organ ve tüm birimle-
riyle örgütsel bağlılık ve birlik içerisinde mücadele edeceği-
ni belirtmektedir.

9 Temmuz 2009 Perşembe günü genel merkezimizde toplanan Başkanlar Kurulumuz; devam eden grevleri, 
gündemdeki Kıdem Tazminatı ve Özel İstihdam Bürolarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesinden:
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DİSK Kurucusu ve Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in öldürülmesiy-
le ilgili 29 yıldır devam eden davada, sanık Ünal Osmanağaoğlu için 3. kez beraat 
kararı verildi.

Yargıtay tarafından iki kez bozulmasının ardından Bakırköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın 3. duruşmasında, mahkeme sanığın cina-
yeti işlediğine dair yeterli delil olmadığına hükmetti.

Karar atılan sloganlarla protesto edildi.

Dava; Sendikamız işyeri temsilcileri ve DİSK'e bağlı sendikaların yönetici ve 
üyelerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti yöneticilerinin katılımıyla kitlesel bir şekil-
de takip edildi.

Katledilişinin 29. yılında 22 Temmuz 
2009 Çarşamba günü, Ailesi, dostları, se-
venleri ve mücadelesine sahip çıkanlar,  
Topkapı’daki mezarı başındaydık.

Kemal Türkler Davası'nda
3. Kez Beraat Kararı...
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IMF ve Dünya Bankası, yıllık top-
lantısını bu sene 6-7 Ekim 2009 tarihleri 
arasında İstanbul’da yapacak. 

Dünya’nın dört bir yanından gelecek 
olan bakanlar, maliye ve merkez ban-
kası bürokratları, uluslararası finans ve 
sermaye çevrelerinin temsilcileri, bu ku-
rumların politikalarını tartışmak ve ileri-
ye dönük politikalarını tartışmak için bir 
araya gelecekler. 

Bu toplantılar öncesinde uluslararası 
sermaye çevrelerinin temsilcileri ve bü-
rokratların bir araya geleceği çeşitli se-
minerler yapacaklar ve kendi çıkarları 
adına oluşturdukları politikalarını tüm 
dünyanın gözleri önünde savunmaya ça-
lışacaklar.

Ama bizler onları iyi tanırız, yıllar-
dır hayatımızın bir parçası onlar, en son 
yaşadığımız küresel ekonomik krizin ve 
yıllarca dünyada yaşanan onlarca krizin 
sorumlusu onlar. 

Bu krizlerden sonra sanki kendi ya-
rattıkları sorunun çözümü kendileriymiş 
gibi ortaya çıkanlar da yine onlar.

Dünyanın dört bir yanında hastalık-
tan, ilaç bulamadığı için, hastaneye gi-
demediği için ölen milyonlarca çocu-
ğun kaderinde onların politikaları ve-

bal altındadır. Eğitimi ticarileştirdikleri 
için milyonlarca çocuğun okula gideme-
mesinin nedeni de yine bu politikalardır. 
Milyonlarca işçinin açlık sınırının altın-
daki bir asgari ücretle yaşamasının, ka-
muda ve özel sektörde güvencesiz çalış-
ma koşullarının yayılmasının sebebi de 
yine onlardır. 

Yıllarca yapısal uyum programla-
rı, niyet mektupları, borçları, faizleri, 
Sosyal Güvenlik Reformları, Kamu Re-
formları gibi sözde reformları ile hayatı-
mızın içinde oldukları yetmiyormuş gibi 
şimdi bir de yoksulluğa yol açan politi-
kalarını tartışmak, daha etkili kılmak ve 
güven tazelemek için İstanbul’a geliyor-
lar. 

Onlar buyuruyorlar, siyasal iktidarlar 
uyguluyorlar… Ama bizler buna sessiz 
kalmayacağız. Dünyanın tüm emekçi-
leri, ezilenleri, yoksulları adına IMF ve 
Dünya Bankası politikalarına karşı in-
sandan yana alternatiflerimizi ortaya ko-
yacağız. Yıllarca hayatımızın içinde ol-
duğunuz yeter, bir de sizi şehrimizde is-
temiyoruz diyeceğiz.

IMF ve Dünya Bankası’na ve onların 
yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği art-
tıran politikalarına ARTIK YETER di-
yeceğiz.

Kâr Değil İnsan...
IMF ve Dünya Bankası Defol

Eylem ve etkinlik takvimi:
29 Eylül Salı  günü DİSK-KESK-

TMMOB-TTB genel başkanları ortak 
basın toplantısı yaparak kampanyayı 
başlatacaklardır.

Kampanya sürecinde, IMF ve 
DB’nin uzmanlarının tartıştığı ve ülke-
lerin kaderini belirleyecek konularda, iş-
çilerin, emekçilerin gözüyle, akademis-
yenler ve konu ile ilgili uzmanların ka-
tılımıyla toplantılar gerçekleştirecek ya-
şanan kriz, kapitalizmin açmazları konu-
larında görüşlerimizi açıklayacak, çalış-
malar sergileyeceğiz.

Krizin teğet geçmediği, etkilenenle-
rin yani işçilerin, işten atılanların, emek-
lilerin, öğrencilerin, kadınların, tarım 
emekçilerinin kendi ağızlarından dertle-
rini anlatacağı “emek kürsüleri” oluştu-
racağız.

1 Ekim 2009 Perşembe günü IMF 
buyruklarıyla ve AKP iktidarı eliyle uy-
gulanan sosyal güvenliğin iflasını belge-
leriyle gözler önüne serecek, 1. yılında 

sosyal güvenlik üzerinde oynanan oyun-
ları “protesto edeceğiz. Merkezi olarak 
İstanbul’da olmak üzere tüm ülkede kit-
lesel basın açıklamaları, yürüyüşler ger-
çekleştireceğiz.

 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde “Mahal-
le etkinlikleriyle” bildiri dağıtımları, pa-
nel ve konserler düzenleyecek, emekten 
yana akademisyen ve konu ile ilgili uz-
manların yapacağı akademik çalışmalar-
la, görüşlerimizi açıklayacağız.

6 Ekim 2009 Salı günü merkezi ola-
rak İstanbul Taksim’de ve bütün iller-
de “IMF VE DB POLİTİKALARINA 
KARŞI SES VER” başlığıyla kitlesel 
gösteriler gerçekleştireceğiz. 

IMF ve DB dayattığı sermayenin çı-
karlarını ve kapitalizmi yeniden onarma 
girişimlerine, işçilerin, emekçilerin ce-
vabı:

“KÂR DEĞİL, İNSAN” – “KRİZİN 
ADI KAPİTALİZM” şiarlarıyla “IMF 
DEFOL” ve “BAŞKA BİR DÜNYA 
MÜMKÜN” olacaktır.

Başbakan Erdoğan’ın geçen haf-
ta açıkladığı “Teşvik ve İstihdam 
Paketi”nde, sermaye kesimi için çeşit-
li teşviklerin yanı sıra kamu kesimin-
de 120 bin kişiye 6 ay süreyle geçici 
istihdam olanağı ile lise ve üstü eğiti-
mi olup işsiz olanlara yine 6 ay sürey-
le staj imkânının sağlanması öngörülü-
yor.

120 bin kişiye geçici istihdam, vali-
likler kanalı ile kamu ihalesi alacak ye-
rel şirketler üzerinden sağlanacak. Ge-
çici işçi olarak istihdam edilecek bu ki-
şilerin sigorta primi ve ücretleri İşsiz-
lik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 
İşçilere saati 3 liradan haftalık 30 saat 
karşılığında ayda net 234 lira gibi bir 
ücret ödenecek. Staj imkânında da is-
tihdam garantisi yok. Tüm bu geçici iş 

ilişkilerinde kamusal bir yükümlülüğü 
olmayan özel istihdam büroları yetki-
li olacak.

Sonuç itibarıyla esnek, kuralsız, 
güvencesiz, kısmi zamanlı çalışma-
yı yaygınlaştıran, asgari ücretin altın-
da bir ücret politikasını egemen kılma-
ya çalışan bir emek piyasası oluşturul-
maya çalışılıyor. Hükümet krizden ya-
rarlanarak işverenlerin talepleri doğ-
rultusunda zaten sınırlı olan işçi hak-
larını iyice budamayı planlıyor. Böy-
le bir emek piyasası ve istihdam mo-
deli, ister istemez 19. yüzyıldaki “vah-
şi kapitalist bir kölelik düzenini” çağ-
rıştırıyor.

Öte yandan İşsizlik Fonu da, amacı 
dışında, ucuz işçiliği sağlamak maksa-

dıyla kullanılmış olacak. 2008 yılında 
çıkarılan 5763 sayılı “İstihdam Paketi” 
Kanunu’na göre, GAP’a da kaynak ak-
tarılması öngörülmüştür. 2008’de 1.3 
milyar lira olmak üzere 2012 yılı so-
nuna kadar GAP’a yaklaşık 8 milyar 
lira toplamında bir kaynak aktarılacak-
tır. Bu İşsizlik Fonu’nun amacı dışında 
kullanılması demektir. Şimdi de ucuz 
işçiliği teşvik için fon kaynakları kul-
lanılmaktadır.

Tüm bu uygulamalar, işverenlerin 
talepleri doğrultusunda gerçekleşmek-
tedir. TİSK’in Ocak 2009’da açıkladı-
ğı taleplerinin başında, esnek çalışma-
nın yaygınlaştırılması, ücretlerde indi-
rim yapılarak kriz döneminde çalışılan 
süreye göre ücret ödenmesi, özel istih-
dam bürolarının yetkilerinin arttırılma-

sı, taşeron uygulamasının genişletilme-
si, kıdem tazminatı yükünün hafifletil-
mesi gibi konular gelmektedir.

Eğer gerçekten amaç istihdamın 
korunması olsaydı, işten çıkarmala-
ra ciddi bir yaptırım getirilir, işe iade 
esas olur, işsizlik ödeneği süresi 10 ay-
dan iki yıla çıkartılır, miktarı da 532 
lira gibi brüt asgari ücretin yüzde 80’i 
değil, net 1000 lira yapılır, haftalık ça-
lışma süresi 40 saate indirilerek büyük 
çaplı ek bir istihdama imkân sağlanır-
dı. 40 milyar lirayı aşan fon kaynakla-
rından yeni bir KİT oluşturularak ka-
muda gerçek bir istihdam olanağı ya-
ratılırdı. Peki, bu durumda sendikalar 
ne yapıyor?

Basından Ucuz İşçiliği Teşvik Paketi Atilla Özsever, 
 Cumhuriyet  

11 Haziran 2009

IMF ve Dünya Bankası’na ve onların  
yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği arttıran  
politikalarına ARTIK YETER diyeceğiz. 

Dünya Bankası’nın işçiler için ne anlama 
geldiğinin en görünür kanıtı yine kendi ra-
porlarında gizli. Kurum, “2010’da para ka-
zanmak” başlıklı raporunda işçilere sağlana-
cak sosyal korumaların “anti-business” oldu-
ğunu, yani para kazanmayı engellediğini, bu 
yüzden bu korumaların kaldırılması gerekti-
ğini söylüyor. 



Birleşik Metal-İş
Ekim 200919

Türkiye’de resmi rakamlara göre 6 milyonun üze-
rinde işsiz var. Bu sayı, kayıtlı istihdamın dörtte biri-
ne takabül ediyor. Kayıt dışı, işsizliğe dahil edilmeyen-
ler de eklendiğinde neredeyse her üç kişiden biri işsiz.

Yine Türkiye’de kasasında 2002 yılından buyana 
42 milyar TL birikmiş bir işsizlik sigortası fonu var. İş-
sizlerin yararlanması gereken 42 milyar TL!

İşsizliğin seyri ve fonun kullanımına biraz yakın-
dan bakalım istedik. Bakalım da rakamların anlattıkla-
rını görelim istedik. 

Fonda biriken para 43 milyar TL
Kesilen işsizlik sigortası primlerinden 15 milyar 

TL, faiz gelirlerinden 27.8 milyar TL ve diğer gelir-
leriyle fonda  biriken para Ağustos 2008 itibariyle 43 
milyar TL’ye ulaşmış durumda. Fonun kurulduğu 2002 
yılından buyana işsizler bu paranın sadece 2.6 milyar 
TL’sinden yararlanabildi.

Fondan işverenlere 2.1 milyar TL 
aktarıldı.

Özellikle kriz döneminde hükümetin çıkardığı ya-
salarla fon, işverenlerin kullanımına da açıldı. 2008 ve 
2009 yıllarında teşvikler için fondan 2.1 milyar TL ha-
zineye aktarıldı. Bu para, neredeyse 8 yıldır işsizlerin 
fondan aldığı paraya eşit.

İşsizlerin çok küçük bir kısmı fon-
dan yararlanabiliyor

6 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen işsiz-
lerin çok küçük bir bölümü fondan yararlanabiliyor. 
Ağustos 2009’da fondan ödenek alan işçi sayısı sadece 
279 bin olarak gerçekleşti.

Fondan ya-
rarlanan işsiz sa-
yısında krizin et-
kilerinin ilk şid-
detini gösterdi-
ği Ekim-2008’den 
itibaren muazzam 
bir artış yaşandı.  
Eylül-2008’de 143 
bin işsiz fondan ya-
rarlanırken bu sayı 
Nisan’da 317 bin’e 
çıktı. Neredeyse iki 
katı.

Nisan’dan Ağustos’a fondan para 
alan işçi sayısı düşüyor

Nisan 2009’da 317 bin işsiz fondan para alırken, 
Ağustos ayında bu sayı 279 bine düştü. Düşüş kimile-
rince “işsizlik azalıyor” diye yorumlansa da gerçek bu-
nun tam tersi. 

Düşüşün asıl nedeni, fondan yararlanabilecek olan-
ların büyük bir bölümü ödenek sürelerini tamamlıyor-
lar. Yararlanma şartları ağır olan fona ise başvuru yapan 
işsiz sayısı aynı dönem boyunca sabit. Nisan-Ağustos 
arasında aylık ortalama olarak yaklaşık 100 bin işsiz 
İşkur’a müracaat etti. 

Kısa çalışma ödeneği olarak 110 
milyon TL ödendi.

2009 yılı boyunca kısa çalışmaya başvuran işyer-
lerinde toplam 110 milyon TL ödeme yapıldı. Haziran 
ayında 82 bin işçi maaşlarının bir kısmını buradan al-
dılar. Ağustos ayında ise (halen) 47 bin işçi kısa çalış-
ma yapıyor.

İşverenler böylece yılbaşından buyana ödeyecekle-
ri maaşların 110 milyon TL’si fona yüklemiş oldular.

Rakamlar gerçekleri gözler önüne 
seriyor.

İşsizlik azalıyormuş, kriz teğet geçiyormuş, işler 
iyiye gidecekmiş…

İşlerin işverenler için iyiye gitmesine yönelik yo-
ğun çaba olduğu doğru. İşçilere gelince durum pek de 
öyle değil. Yukardaki rakamlar bunu gösteriyor. Kriz-
de elde ne kaynak varsa sermaye kesimine aktarmaya 
çalışan bir mantık geniş emekçi kesimleri görmezden 
geliyor. 

Fonda büyük bir para 
var. 

Bu para işçilerin, iş-
sizlerin, tüm emekçile-
rin. 

Bu para gerçek sahip-
lerine verilmelidir, onlar 
yararına kullanılmalıdır. 

Yoksa primlerimizi 
işverenlere kaynak ak-
tarılsın diye kestirmiyo-
ruz!

İşsizlik Sigortası Fonu

Rakamların anlattığı
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, Ağustos ayı için: 2 bin 
410 TL olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise,  Ağustos ayında 740 TL oldu.

Ağustos 2009 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %  -0,30
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   1,78
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   5,33
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   7,99
6 Aylık %   1,83   

Ağustos 2009 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,42
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   2,97
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  -1,04
Oniki aylık ortalamalara göre: %   4,19

Asgari Ücret 
1 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:
 Brüt: 693,00 TL.
 Net:  546,48 TL.

16 yaşından küçük çalışanlar için:
 Brüt: 589,50 TL.
 Net : 472,32 TL.

SSK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında

 Günlük kazanç alt sınırı :       23,10 TL.
 Günlük kazanç üst sınırı :    150,15 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında

                    2.365,16 TL.

Vergi Oranları
2009 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:
8.700 TL’ye kadar   % 15

22.000 TL’nin 
 8.700 TL’si için  1.305,  fazlası   % 20

50.000 TL’nin  
 22.000 TL’si için  3.965,  fazlası   % 27

50.000 TL’den fazlasının  
 50.000 TL’si için  11.525,  fazlası   % 35
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DÜNYADANDünya Güvencesiz Çalışmaya Karşı Mücadele Haftası
Uluslar arası Metal İşçileri Federasyonu IMF’nin 

3-10 Ekim 2009 tarihlerini “Güvencesiz Çalışmaya 
Karşı Dünya Çapında Eylem Haftası” olarak ilan etti.

 Bu çerçevede, metal sendikaları 7 Ekim’i de “İnsa-
na Yakışır İş İçin Dünya Günü” ilan etmek üzere çalış-
malar yürütüyorlar. Bu bağlamda örgütlenen eylemler 
arasında Tayland/TEAM sendikasının 7 Ekim’deki kit-
lesel eylemi; Endonezya’daki Lomenik ve FSPMI sen-
dikalarının 4 Ekim’deki mitingi; Avustralya sendikala-
rının 7 Ekim günü bütün büyük kentlerde düzenleye-
cekleri miting ve gösteriler; Zambia’da direniş ve gös-
teriler; Macaristan’da işçilerin aynı anda farklı yerel-
liklerde düzenleyici çarpıcı eylemler; İsviçre’ bir film 
gecesi, Finlandiya’da seminerler ve Türkiye’de daya-
nışma etkinlikleri yer alıyor. 

Ayrıca IG Metal sendikasının 5 Eylül’de Frankfurt 
Stadyumunda 45.000 işçinin katılımıyla düzenlediği 
mitingde de iş güvencesinin yanı sıra “iyi bir yaşam”, 
“gelecek bizimdir” sloganlarının güne damgasını vur-
duğu gözlendi. 

IMF ve üye sendikaları bu Ekim ayı boyunca bütün 
Hükümetleri:

o Geçici ve sözleşmeli çalışma biçimini kısıtlayan
o Güvencesiz işçilere eşit ücreti ve sendikaya katı-

lım hakkını güvence altına alan
o Uzun zamandır geçici statüsünde devam eden iş-

leri sürekli ve kalıcı istihdama dönüştüren politikalar 
uygulamaya çağırıyor. 

Kapitalizmin geçtiğimiz yıl ABD’de başlayıp bü-
tün dünyayı saran krizinde önce iflasını açıklayan ar-
dından da el değiştiren General Motors’da işçilere yö-
nelik tehditlerin ardı arkası kesilmiyor. 

Belçika Antwerp’deki fabrikanın kapanacağı-
na dair haberler üzerine yalnızca Belçika değil yanı 
sıra Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan, İngil-
tere ve Fransa’daki metal sendikaları 23 Eylül günü 
Antwerp’de buluşarak yaklaşık 5000 kişilik bir miting 
düzenlediler. EMF Genel Sekreteri Peter Scherrer mi-
tingde yaptığı konuşmasında “Eğer bugün Antwerp’de 
yaşananlara sessiz kalırsak yarın aynısı Almanya’da 
Fransa’da ya da İspanya’da yaşanacaktır…Şirket ka-
panmalarına ve zorla işsizleştirmeye HAYIR” dedi.

GM İşçileri: “Krizin  
Bedelini Ödemeyeceğiz”

G.Kore’de Ssangyong Motor’da 21 Mayıs’ta ihbar-
sız toplu işten çıkarmalara karşı başlayan grev ve iş-
gale 2 Ağustos’ta şiddetli bir polis müdahalesi süreci 
başladı.Yukarıdan helikopterler yoluyla işgalci işçile-
rin üzerine atılan kimyasallara işgalin üçüncü haftasın-
dan itibaren içeriye yiyecek, içecek ve doktor girişinin 
engellenmesi saldırısı eklendi. Grevdeki 700 işçiye uy-
gulanan insanlık dışı muameleler ve uygulanan zor o 
günden beri bütün dünya tarafından lanetlendi.

Pek çok metal sendikası gerek Uluslar arası Af Ör-
gütü gerek ILO gibi merkezler önünde protesto gös-
terileri düzenleyerek Kore’li kardeşleri ile dayanış-
ma içinde olduklarını gösterdiler. 5 Ağustos güne Sin-
ter Metal işçilerinin Taksimde gerçekleştirdikleri yürü-
yüşte de “Sangyong işçileri yalnız değildir” pankartla-
rı taşındı.

Bu onurlu mücadele sayesinde geri adım atarak ma-
saya oturmayı kabul eden Ssangyong işvereni ve sen-
dika arasında 13 Ağustos günü bir anlaşma imzalandı. 
Anlaşmaya göre işten çıkarmaların %48’inin geri çe-
kilmesine ancak bir süreliğine ücretsiz izin yapmaları-
na karar verildi. Anlaşmanın ardından herkes yaralı di-
renişçilerin hastanelere kaldırılacağını beklerken greve 
katılan hakkında adli takibat başlatıldı ve direnişçilerin 
çoğu gözaltına alındı. 

Sri Lanka’da kazanımlar

Alman Sendikalar Birliği DGB’ye üye en büyük 
sendikalardan Ver.di (Hizmet İşkolu Sendikası) 21 
Eylül’de yaptığı açıklamada, Kiliselerde çalışan pa-
pazların ücret ve kötü çalışma koşullarını iyileştirmek 
amacıyla Toplu Sözleşme Taslağına, ücretlerin ve ça-
lışma koşullarının diğer iş kollarına uyumlu hale geti-
rilerek iyileştirilmesini talep ettiklerini duyurdu. Aynı 
bildiride Kiliselerde ve onlara bağlı yerleşkelerde dü-
şük ücretle çalışmak zorunda bırakılan işçilerin hakla-
rını aramak için kamuoyu çalışması yapacaklarını ve 
bunun için bir haftalık “eylem haftası” düzenledikleri-
ni bildirmektedirler.

Sendika bu amaçla 22-25 Eylül tarihlerinde Kilise-
lere bağlı işyerlerinde çalışanların iş bırakarak alanlara 
çıkmalarını ve daha iyi ücret için mücadele etmelerini 
açıkladı. Yazılı açıklamada 2004 yılından bu yana ça-
lışanlara ücret zammı yapılmadığı da belirtilmektedir.

Kilise çalışanlarından 
grev tehditi

Kapitalistler işçi haklarını tırpanlamak için hep fır-
sat kollamışlardır. Özellikle Eylül 2008’den itibaren 
çok belirgin bir şekilde kendisini gösteren kapitalist 
sistemin krizi sonucu dünyanın hemen hemen tüm ül-
kelerinde kapitalist devletler işçi haklarını tırpanladı-
lar.

Bizim, “krizi biz yaratmadım bedelini kapitalistler 
ödesin” şeklindeki doğru talebimizi yaşamla buluştu-
racak düzeyde örgütlülüğümüzün olmayışı bu şiarımı-
zın kağıt üzerinde kalmasına neden oldu. Uluslararası 
alanda bu genel gidişata aykırı ama doğru bir biçimde 
çok istisnai olarak yaşandı.

Buna bir örnek Sri Lanka’da yaşandı.
Orada da 2009 yılının başından itibaren patron ör-

gütleri ve hükümetleri “reform” adı altında hak kısıt-
lamalarına gitmek istediler. Patronlar ve onların hükü-
meti İş Yasasındaki sınırlı İş Güvencesini tırpanlamak 
istediler. Aynı zamanda İş Yasasında Çalışma Saatle-
ri ve İzin dönemleri ile ilgili olarak Esnekliği koymak 
istediler.

Sri Lanka’da NLAC üst örgütü üyesi olan çok sa-
yıdaki sendika buna karşı mücadele etme kampanyası 
düzenlediler. Patronlar 8 Nisan 2009’da bu taleplerini 
dayattılar. Fakat sendikaların ortak karşı duruşu karşı-
sında bu taleplerini geri çektiklerini açıklamak zorun-
da kaldılar.

Sri Lanka’lı sendikalar patronların bu saldırısını 
püskürtme kazanımıy-
la yetinmediler. Onlar 
26 Mayıs 2009’daki 
görüşmede İşsizlik si-
gortası talebini masaya 
getirdiler. Patron örgüt-
leri buna karşı sert tep-
ki göstermelerine rağ-
men, bu konuda bir ça-
lışma yapmak için or-
tak bir komisyon ku-
rulmasını engelleye-
mediler.

G. Kore’de Fabrika İşgali

Metro işçileri kazandı
Bangladeş’in Chittagong’da RL Denim fabrikasın-

da batılı kapitalist tekeller için, özellikle de Almanla-
rın toptan satış mağaza zinciri olan METRO tekeli için 
üretim yapılmaktadır.

Bu işyerinde yapılan araştırmalar sonucunda, işçi-
lere sürekli olarak baskı yapıldığını, fazla mesai yap-
maya zorlandığını, sürekli performans yükseltilerek 
çalışma hayatının çekilmez hale getirildiğini, analık 
hakkı ile ilgili düzenlemelere uyulmadığı tespit edil-
miş. 2008 Aralık ayında çok çalışmaktan dolayı bir 
genç işçi ölmüştü. 

Kamuoyunda teşhir edilmeyi engellemek için, 
METRO, RL Denim şirketine verdiği siparişleri geri 
çekmiş, bu nedenle, METRO’daki işçilerin işyerleri-
nin kaybına neden olmuştu. 

Bunun üzerine ExChains projesinde yer alan ak-
tivistler (bunlar içerisinde Alman Sendikalar Birli-
ği üyesi Ver.di (Hizmet İş Kolu Sendikası)’nin işye-
ri temsilcileri de bulunmaktadır), METRO önünde ey-
lemler yaparak, METRO’nun siparişleri geri çekmek 
yerine, uluslararası sözleşmelerden doğan hakların uy-
gulanması için baskı yapmasını ve işyerinde üretimin 
devam etmesini talep etmişlerdir.

Yapılan bu baskılar sonuç vermiş ExChains Akti-
vistlerinin talepleri METRO tekeli tarafından kabul 
edilmiştir. İşçiler işine döndü ve daha iyi çalışma ko-
şullarına kavuşacaklar!
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 Öyle severdim ki seni küçük-
ken…

Yok; ben küçükken değil; san-
ki sen küçükkendi bu…

Elbette o zaman da mukaddes 
bir huşu ile çıkagelirdin; ama kas-
vetten uzaktı ulviyetin...

Kör karanlıkta gümbürde-
yen davul sesinin, bereketli sa-
hur sofrasında pide bölüşmenin, 
Yaradan’a kalben minnet etmenin 
masum bir hazzı vardı.

Mütevazı iftarlarımızda se-
maya açılıp rahmet dileyenlerin 
avuçlarındaydın sen… fukaralar 
için kurulan sofraların hayır dua-
larında, komşusu açken tok yata-
mayanların pirüpak vicdanların-
daydın.

Rahmet yakarmayla, servet 
paylaşmayla çoğalırdı o zaman-
lar…

İbadet, Allah’la kul arasınday-
dı.

Din, hırgürün değil, huzurun 
adıydı.

Sen, gözümüzde hep mümin-
din, ama softa değildin. Kimsenin 
orucuna, namazına, inancına iliş-
mezdin.

* * *

Sonra ne olduysa oldu; zaman-
la gerginleştin.

Sahur davullarını tamtam gibi 
çalmaya, tutulmayan orucun hesa-
bını sormaya, gereksiz yere hadi-
se çıkarmaya başladın.

Daha sen gelmeden başlıyor 
tedirginliğin…

Yemekhaneler bakıma alını-
yor, lokantalar kapanıyor, oruç yi-
yenler pataklanıyor orda burda…

İtilaf değil ihtilaf taşıyorsun 
sanki… İmanından çok konuşulu-
yor hezeyanın…

Senin adına yasak koyuyor, 
baskı yapıyor, cinayet işliyor fa-
natiklerin…

İktidarın gözüne girmek iste-
yenlerin ziynetisin sen…

Hırsız tüccarların zekatı, bece-
riksiz memurların terfi fırsatısın.

* * *

Bir reklam yıldızısın artık…

Gazetede Kur’an kuponusun, 
televizyonda israf çağrısı…

Öyle süslü püslüsün ki, iftar 
sofranda teşhire çıkıyor markalar.

Bir tek kola reklamlarında 
benziyorsun eski masum haline…

O da rol olsun diye…

Hazmettirici niyetine…
* * *  

Bense gülüyorum yıl boyu ha-
ram yiyip ramazanda günah diye-
tine girenlere…

Oruçla kilo vermek için 
seni bekleyen “sıfır bedenci 
müminler”e…

Acıyorum, işyerinden atılma 
korkusuyla, patronu sorunca “Ni-
yetliyim” diyenlere…

Kızıyorum, oruç tutmayanla-
rı teşhir edip hedef gösterenlere… 
Ya da buna inat, yol ortasında gös-
tere göstere yemek yiyenlere…

Mazinin karşılıklı hürmeti, ye-
rini kışkırtıcı şiddete bırakıyor ne 
yazık ki…

Seni, galibi olmayacak bir 
kavganın sebebi haline sokuyor.

Davulcu haraç ister gibi çalı-
yor kapımızı bayram sabahı; kız-
gın mahalleli açmıyor.

Aç komşuların karın gurul-
tusu, tok dindarların horultusuna 
karışıyor.

Görgüsüz kulların, fitre ver-
diklerinin listesini yayınlıyor İn-
ternet sitesinde…

Ve çalıp çırpanlar, 11 ayın gü-
nahını yıkıyor, 11 ayın sultanının 
ibadethanesinde…

* * *

Ey, mahyaların ilhamı, ayların 
sultanı!

Soyun artık riyakar iftar sofra-
larının şaşaalı urbalarından…

Arın, seni müminlere pazarla-
yan riya markalarından…

Korkuyla değil, huzurla gel 
yine….

Zahmet değil, rahmet taşı 
bize…

Oruç için dayak atanın gazabı-
na değil, “bağışlaması bol olan”ın 
müsamahasına emsal ol…

Kurban eti dağıtır gibi adilane 
yay hoşgörünü…

Yay ki, örnek alsın, sultanı ol-
duğun 11 ay…

Ramazan, ne oldu sana?
Can Dündar Milliyet / 22 Ağustos 2009

Basından
Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde
Bir tatil dönemi daha fotoğraflarda kaldı
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* DİSK’in 500 bin aşan üyesiyle, güçlü 
bir muhalefet olma sürecinde aktif rol alan 
kişilerden birisiniz. O günlerden söz ede-
lim önce..

Bizler DİSK’in kuruluşu ile başlayan bir sü-
recin içinden geliyoruz İşçiler olarak çoğumu-
zun sol bilinci DİSK’in 3 günlük, 1 haftalık, 1 
aylık seminerlerinde başladı ve bu bilincimiz 
patronların ve iktidarlarının DİSK’e karşı çok 
yönlü saldırıları karşısında sürekli gelişti.Biz-
ler birbirimizi seminerlerde, grevlerde, sendika 
seçme özgürlüğümüze yapılan saldırılara kar-
şı verilen ortak direnişlerde ve kardeşçe daya-
nışmada tanıdık, bir aile olduk.

Fabrikalarda DİSK i temsil ettik. Asla ken-
diliğinden bir hareket olmayan 15-16 Haziran 
direnişini hazırlayan komitelerde görev aldık. 
15-16 Haziran arifesindeki Lastik İş sendika-
mızın Merter’deki binasının 6. katında değerli 
işçi liderleri Kemal Türkler ve Rıza Kuas tara-
fından yönetilen toplantıya katılanlarımızın sa-
yısı 600 civarındaydı. Biz bir kadroyduk. DİSK 
büyüdükçe bu kadro da büyüdü sayıları on 
binleri buldu.

1970 li yıllarda bu kadrolar DİSK’te ve bağlı 
sendikalarda yönetime gelmeye başladı. Ben 
de bu kadroların içinden biri olarak 1971 yılın-
da DİSK’e bağlı MADEN-İŞ in 6. bölge temsil-
ciliğine, 1974 kongresinde de genel sekreterli-
ğe seçildim. Aynı kongrede 4 arkadaşım genel 
başkan vekilliği görevini üstlendi. Kemal Türk-
ler ve Şinasi Kaya gibi deneyimli sendikacıla-
rın yanına gelen bu yeni kadrolar 1974 yılında 
MADEN-İŞ’(Bu gün BİRLEŞİK METAL-İŞ) in 
aidat ödeyen 28.000 üye sayısını 1977 sonu-
na kadar 100.000’e çıkardı.

Aynı büyüme DİSK in diğer sendikalarında 
da yaşandı ve DİSK 500.000 i aşan üye sa-
yısıyla Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve politik 
yaşamında emekçiler için saygın ve güven ve-
rici, işverenler ve iktidarları için vurulması ge-
reken bir hedef olarak yerini aldı. 

1975 yılında MC hükümetlerine ve antide-
mokratik uygulamalarına karşı İstanbul’da ve 
İzmir’de 100.000lerin katıldığı demokratik hak 
ve özgürlükler için mücadele mitingleri ve bir-
çok ilde salon toplantıları düzenlendi.

Bütün bu toplantılardaki konuşmalarında 
başkan Kemal Türkler; Türkiye’de bir faşizm 
tehlikesini işaret ediyor ve faşizme ve onu 
besleyen emperyalizme karşı ilerici, demok-
rat, yurtsever ve devrimci tüm güçlerin anti-
faşist bir güç birliği oluşturmaları çağrısını ıs-
rarla vurguluyordu.

* 76 1 Mayıs’ı nasıl planlandı?
DİSK’in İstanbul Spor ve Sergi Sarayı’nda 

13 Şubat 1976 da düzenlediği 9. kuruluş yıl 
dönümü toplantısının düzenlenmesinden ve 
güvenliğinden sorumluydum. Coşkulu, disip-
linli ve görkemli bir kutlama oldu. Bu tarihe ka-
dar DİSK’in kuruluş günleri otellerde verilen 
resepsiyonlarla kutlanıyordu ve ilk defa işçi-
lerle kutlanmaya bu tarihte başlandı. Toplan-
tının sonuna doğru Kemal Türkler yanıma ge-
lerek toplantı ile ilgili memnuniyetini dile getir-
di ve benim şahsımda toplantı için emeği ge-
çen tüm arkadaşları kutladı. Kemal Türklere, 
“Başkan eğer DİSK yürütme kurulu karar alır-
sa 1976 1 MAYIS ını kitlesel bir şekilde kutla-
ma gücümüz var. Yarım asırlık bu yasağı bu 
sene Taksim meydanında kırabiliriz” dedim. 
Kemal Türkler henüz toplantının heyecanını 
ve etkisini taşıyan DİSK yürütme kuruluna bu 
teklifi hemen orada götürdü ve orada 1976 1 
Mayısının taksimde kitlesel bir şekilde kutlan-
ması için prensip kararı alındı.

Ve 1 Mayıs 1976’da, Avrupa’da 1 Mayıs’ın 
yasaklandığı tek ülke olan Türkiye’de emekçi-
ler bu utanç verici yasağı onurlu bir mücade-
le ile tarihin çöplüğüne attılar. Bu birlik, mü-
cadele ve dayanışma gününde seslerini diğer 
ülke emekçilerinin seslerine katarak isteklerini 
meydanlarda haykırdılar..

Yüz binlerce işçi, yurtsever taksim Meyda-
nını doldurdu ve işçi sınıfına yakışır bir disip-
linle dağıldı. Kimsenin burnu kanamadı, yazı-
lıp çizildiği gibi kan gövdeyi götürmedi, ihtilal 
provası da yapılmadı.

Ama yinede Türkiye işçi sınıfı hareketi için 
son derece önem taşıyan ve tamamen yöne-
ticilerin kararı ve inisiyatifi ile yarım asır sonra 
atılan bu adım için bile bazıları yukarıdan bir 
yerlerden dikte edilmiş bir karar olduğu yönün-
de eleştiriler yaptılar.

* Alandaki 100 binler birilerini ürkütmüş 
olsa gerek 

Evet, 1976 1 Mayısı ile 1977 1 Mayısı ara-
sında geçen süre Türkiye’de sınıflar arası ça-
tışmanın en yoğun yaşandığı zaman dilimi 
oldu. İşverenler DİSK’i ekonomik olarak çö-
kertmek için DİSK’in en güçlü sendikası olan 
MADEN-İŞ sendikasının isteklerini reddede-
rek lokavt anlamına gelecek toplu grevlere 
zorladılar ve 30 Mayıs 1977’de başlayan bu 
grevler tam 9 ay sürdü.

Yine bu zaman dilimi içerisinde döviz re-
zervleri tükenmiş, Sayın Demirel’in ifadesiy-
le 70 sente muhtaç bir Türkiye dışarıdan borç 
arayacak ve her çaldığı kapıdan IMF’nin şart-
larını kabul edin sonra gelin cevabını alacaktı.

1980 başında 24 Ocak kararları olarak tari-
he geçen ve ancak 12 Eylül rejimi altında uy-
gulanabilen İMF istekleri şunlardı:

- Serbest piyasa ekonomisine geçilecek,  
İthalat serbestleştirilecek, Türk lirasının de-
ğeri düşürülecek, Faizler serbest bırakılacak, 
Ücretler dondurulacak, Tarım ürünlerine veri-
len sübvansiyonlar kaldırılacak, KİT ürünleri-
ne %300-400 e varan zamlar yapılacak.

1970’li yılların ikinci yarısında IMF’nin ve 
emperyalizmin bu dayatmalarının kabul edi-
lebilmesi için sindirilmiş ve susturulmuş bir 
Türkiye’ye ihtiyaç vardı ve önce DİSK muha-
lefetinin yok edilmesi gerekiyordu. Bunun için 
işverenler aralarında dayanışma fonları oluş-
turdular, sivil milislerin daha iyi organize edi-
lebilmesi için bazı siyasi partilere fon aktardı-
lar. 274 ve275 sayılı toplu sözleşme ve sen-
dikalar kanununu da kapsayacak olan DGM 
mahkemelerini yeniden kurarak bu mahkeme-
ler kanalıyla halk üzerinde sürekli bir sıkıyöne-
tim uygulamak istediler. Devam eden grevleri 
kırabilmek için askerin ve polisin de kullanıla-
cağı şeytani planlar hazırladılar. Ama DİSK i 
aşamadılar. 

* 77 1 Mayıs kutlamasına nasıl hazırlan-
dınız?

DİSK, 1 Mayıs 1977 kutlamalarını 76 nın 
da verdiği deneyimle en görkemli bir biçimde 
kutlamaya hazırlandı. En küçük detaylar bile 
düşünüldü. 20 000 kişilik DİSK kadrosu gü-
venlik görevi aldı. Bu güvenlik önlemi DİSK’le 
birlikte 1 Mayıs’ı kutlayacak olan tüm örgütle-
rin oluşturduğu ve son derece düzenli ve di-
siplinli kortejlerin içlerine sızmak isteyecek 
bazı provakatif grup veya kişilerin engellen-
mesi amacına yönelikti. DİSK miting boyun-
ca kullanılacak sloganları, taşınacak dövizleri, 
açılacak pankartları belirlemiş ve DİSK’le bir-
likte mitinge katılacak tüm gruplar tarafından 
da bunlar kabul edilmişti. 

Alanda atılacak yanlış bir slogan, açılacak 
yanlış bir pankart DİSK’in kapatılmasına bile 
sebep olabilirdi. Bu nedenle kortejlerin içine 
sızacak provakatif grup veya kişilerin engel-
lenmesi çok önemliydi. 

1 Mayıs kutlamalarının DİSK’in tekelinde 
olmadığını söyleyerek DİSK’in disiplinini red-
deden, sloganlarını pasif bularak kabul etme-
yen ve DİSK yöneticilerini sosyal faşist ilan 
eden, revizyonist zinciri kıralım çağrısı yapan, 
kendilerini Maoist devrimciler olarak tanımla-
yan bazı örgütler DİSK’in düzenlediği bu kut-
lamayı faşist bir kutlama olarak kabul ettikleri-
ni açıkladılar. 

Demin de belirttiğim sebeplerden dolayı 

DİSK’in belirlediği sloganları kabul et-
meyen bu örgütler dışarıda bırakıldı. Bu 
grupların bizimle birlikte olması DİSK 
açısından çok riskli olacaktı. 

Kaldı ki DİSK’i pasif bulan ve sosyal 
faşistlikle suçlayan anlayış, DİSK kut-
lamaları ile aynı anda bir kutlama yap-
mayabilir, başka bir alanda alternatif bir 
kutlama organize edebilirdi.

Bunlar dışında TÖB-DER, İM-DER, 
TMMOB, KÖY-KOOP, İKD, TÜS-DER, 
TÜM-DER, TÜTED, Çağdaş Hukukçu-
lar Derneği, Barış Derneği, GİB-DER, 
İGD, PİM, DHKD, DEV-GENÇ, DDKD ve bir-
çok örgüt, sivil toplum kuruluşu, meslek oda-
ları mitinge katıldı.

* Herşey planlandığı gibi yürüdü herhal-
de?

Evet, DİSK güvenlik görevlileri hedeflenen 
görevlerini tam olarak yerine getirdiler ve ge-
rek Taksim’e yürüyen kortejlerde gerekse Tak-
sim meydanında hiçbir sızma gerçekleşmedi. 

İnönü stadı hizasında işçilerin arasına sız-
mak isteyen bir sivil polis dışında hiçbir kayda 
değer olay da yaşanmadı, o da hemen işçiler 
tarafından dışarı atıldı.

Fotoğraf çeken, haber yapan basın men-
supları bile güvenlik nedeniyle DİSK’in önce-
den verdiği özel kartları taşıyorlardı. 

Fakat hiçbir şekilde silahlı bir saldırıya kar-
şı önlem almamıştık. Çünkü bu aslen devle-
tin sorumluluğundaydı. Bizim silahlı bir saldı-
rıya karşılık verecek silahlı bir güç oluşturma-
mız zaten yasal olamazdı.

* Sorun nerde başladı?
Tüm kortejler planlandığı gibi kontrollü bir 

şekilde Taksim meydanına girerken, Saraç-
hane tarafında DİSK kortejine dâhil olmayan 
bir grup toplandığı bilgisi geldi. Saraçhaneden 
gelen bu gruplar ile Disk korteji arasına 1000 
kişilik bir güvenlik grubu yerleştirdik ve güven-
lik grubu daha yavaş yürüyerek bu grupları 
DİSK kortejinden uzak tuttu. 

Saraçhane tarafından gelen DİSK korte-
ji Taksim Meydanı’nın Tarlabaşı girişine gel-
diğinde Kemal Türkler konuşmasını bitirmek 
üzereydi. Kortejin en arkasında, önlerinde 
1000 kişilik DİSK güvenlik görevlileri olan ve 
alana giremeyen grup, DİSK güvenlik görevli-
lerini alana girmek amacıyla zorlamaya başla-
dı. Karşılıklı itişmeler oldu. O anda bu bölge-
den önce bir el arkasından iki el silah sesi du-
yuldu ve bu silah seslerini alanın farklı nok-
talarından atılan silah sesleri takip etti. Tak-
sim alanı bir buğday tarlası gibi dalgalanmaya 
başladı. DİSK’in güvenlik görevlileri paniği ön-
lemeye çalışırken panzerler ateş edenlere hiz-
met edercesine kalabalığın üzerine şuursuzca 
sürüldü. Siren sesleri, silah sesleri, ses bom-
baları, tazyikli su ve insan çığlıkları büyük bir 
paniğe neden oldu.

Bu faşist provokatif saldırı 34 kişinin ölü-
müyle sonuçlandı. Bunlardan 5’ini silahla vu-
rularak diğerlerini bir kişi panzer tarafından ol-
mak üzere ezilme sonucu kaybettik 

* Sizce kimdi bu katliamın sorumluları?
Görgü tanıkları Intercontinental Oteli’nden, 

Pamuk Eczanesi’nin üzerinden, Sular İdare-
sinin üzerinden, alanı boydan boya tarayarak 
geçen beyaz renkli bir Renault ve plakasız bir 
Anadol arabadan ateş edildiğini gördüklerini 
ifade ettiler.

1 gün önceden ABD pasaportlu takım elbi-
seli birçok kişinin İntercontinental oteline yer-
leştiği, olaydan sonra bu kişilerin ülke dışına 
çıkartılıp otel kayıtlarının yok edildiği birçok 
resmi evrakta da kayda geçti.

İlk duruşmalara giren Savcı Çetin Yetkin, 
soruşturmanın genişletilmesi, faillerin bulun-
ması, suçlu olduğu açık kamu görevlileri hak-
kında dava açılması yönünde karar verince 
hemen görevden alındı.

MİT tarafından Demirel için hazırlanan bir 
raporda bu olayın kontrgerilla tarafından (as-
keri darbe hazırlığı) olarak yapıldığı bilgisi ve-
rilmiş, hemen akabinde 29 Mayıs 1977 de Bü-
lent Ecevit e suikast düzenlenince de döne-
min kara kuvvetleri komutanı Namık Kemal 
Ersun 1 Haziran 1977’de (1 mayıs’tan tam bir 
ay sonra) derhal emekliye sevk edilmişti.

1 Mayıs 1977’de yaşananlar ne sağ-sol ça-
tışmasıydı, ne de sol içi çatışmaydı. Bu tama-
men CIA tarafından sahneye konulan ve kont-
rgerillanın kullanıldığı bir provakasyondu.

* Peki.. Neden? 
Kısaca şu şekilde özetleyebilirim;
5 Haziran 1977 de yapılacak genel seçim-

ler ABD için büyük önem taşıyordu.
Sağın duayenlerinden Celal Bayar, “Bu se-

çimleri Ecevit kazanırsa komünizm Türkiye’nin 
her tarafına yayılır” diye açıklama yapıyordu.

ABD Sovyetlere karşı yürüttüğü soğuk sa-
vaşta Afganistan ve İran kalelerini kaybetmek 
üzere olduğunu hissediyor ve İran’da konuş-
lanmış U2 casus uçaklarına yeni bir ülke arı-
yordu. Bunun için Sovyetlere en yakın ülke 
olarak Türkiye’yi düşünüyor ama Haşhaş eki-
mi kararı ve Türkiye nin Kıbrıs’a askeri müda-
halesi nedeniyle ABD nin Türkiye ye uygula-
dığı ambargo sonucu oluşan anti Amerikan 
hava onun bu şansını azaltıyordu.

Hızla yükselen sol harekette ABD için bü-
yük riskti. ABD, İran ve Afganistan dan sonra 
Türkiye yide kaybetme gibi bir ihtimali tesadü-
fe bırakmayıp Türkiye üzerine senaryolar ha-
zırlıyordu ve işte bu senaryonun ilk sahnesi 1 
mayıs 1977’de sahneye kondu. 

* Yani 1 mayıs 77 katliamı 12 Eylül’ün 
önünü açtı... 

Bugün artık 12 Eylül’ün neden yapıldığı ve 
nasıl Türkiye’nin 12 Eylül darbesi noktasına 
getirildiği bir sır değil.

Temel neden ABD’nin o dönemki politikala-
rına uygun hareket edecek, ABD kontrollü bir 
yönetimin başa getirilmesi, Türkiye’de yükse-
len sol hareketin yok edilmesi, IMF politikaları-
nın hiçbir muhalefet olmadan uygulanabilece-
ği bir ortam yaratılmasıydı.

Bunların hepsi de o günün şartlarında an-
cak bir faşist darbe ile olabilirdi.

Halkın da bu faşist darbeye sessiz kalması 
için, toplumun büyük bir kesiminin yılacağı bir 
terör ortamı yaratılması gerekiyordu.

Bu terör ortamı da CIA tarafından 
Türkiye’de kontrgerilla kullanılarak yaratıldı.

1 Mayıs 1977 bu senaryonun ilk sahnesi 
olarak ortaya kondu ve bunu 16 Mart İstanbul 
Üniversitesi bombalaması, Malatya olayları, 
Sivas Katliamı, Maraş katliamı, Çorum olayla-
rı ve birçok sembol kişinin öldürüldüğü bir dizi 
siyasi cinayetler takip etti.

1 Mayıs 1977 olaylarının üzerinden geçen 
32 yıl içinde çeşitli zamanlarda birçok kanıt or-
taya çıktı ve çeşitli kademelerde görev almış 
kişiler tarafından birçok itiraflarda bulunuldu. 
Ancak bunları kovuşturacak iradeye sahip ba-
ğımsız, demokratik bir hukuk devletine ihtiyaç 
vardı. Ne yazık ki bu da bugüne kadar ger-
çekleşmedi.

1 Mayıs 1977 ilk provokatif  toplu katliam 
olması açısından bu süreçte önemli bir yer tut-
maktadır.

Mehmet Ertürk anlatıyor:

1 Mayıs 77’den 12 Eylül’e
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SOLDAN SAĞA: 
1) İstanbul’da Çağaloğlu’nda bir semte verilen ad, yüksek kapı./İlgilendiren, 
ilişkin, ilgili. 2) Altın, gümüş gibi madenlerin saflık derecesi/Paylaşmak, bölüş-
mek. 3) Halk dilinde çok sıcak, kızgın, yakıcı./Kara Kuvvetler Komutanlığı’nın 
kısa yazılışı./Olmaz, hiçbir zaman anlamında bir kelime. 4) Göze renk veren 
tabaka./Fakat, lakin. 5) Güç, kudret./Argoda çalma. 6) Bir erkek adı. 7) Gönen 
Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nin 12 Eylül öncesi adı./Bir bayan 
adı. 8) Aşamasız asker./Kalayın simgesi./Kir izi. 9) Kaza ile kasti olmayarak, 
tesadüfen./Bir renk. 10) Rusça’da evet./Yüksek karakterli, cömert, iyilik sevici. 
11) Tören./Maksim Gorki’nin ünlü bir romanı. 12) Duadan sonra söylenir./Gü-
ney Kafkasyalı veya bu halktan olan kimse. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Bağışlamak./Bir nota. 2) Avuç içi./Bir şeyi yapmayı veya yapmamayı belir-
ten iç güç. 3) Bir yolu veya geçidi kapamak üzere ele geçen her türlü eşya ile 
meydana getirilen engel./Sivas’ın bir ilçesi. 4) Şarkı, türkü./Bir yazıda veya 
konuşmada geliştirilen ana fikir, duygu./İlaç, deva. 5) Bir ilimiz./İstanbul’da 
bir semt. 6) Aşırı gösteriş, şatafat./Genişçe oda, misafir odası. 7) Birinci, baş-
langıçta yer alan./Meydan, saha./Ayının evi. 8) Bir göl adı./Acele olan, tez. 9) 
Merhale, rütbe./Temel düşünce, esas, prensip. 10) Ramazanda orucun başlama 
ve bitiş saatlerini gösteren cetvel./Cilve. 11) Telgrafın kısa yazılışı./Üzerinde 
bir cismin hayalinin aksettiği saydam olmayan düz satıh. 12) Her türlü kap ve 
boşluğun ağzını kapamaya yarayan parça./Demir kiri. 

Kocaeli Şube örgütlü Corus 
Yasan’da Mehmet Yemiş’in anne-
si vefat etti Trakya Sanayi’nden 
Temsilcimiz Ali Korkmaz annesi 
vefat etti. İlyas Kılıç ve Sedat Kuş 
iş kazası geçirdi. Suat Tuga ameli-
yat oldu. Beksa’dan Adnan Altın’ın 
ağabeyi Halil Taner Biçer’in annele-
ri vefat etti. Standart Depo’dan En-
dercan Beytaş’ın annesi vefat etti. 
Anadolu Döküm’den Celal Demir’in 
annesi vefat etti.

Gebze Şubemizde örgütlü 
Areva’dan Okan Ağdaş iş kazası ge-
çirdi ve Ömür Ertürk ameliyat oldu. 
Bosal Mimaysan’dan Yusuf Ketenci 
iş kazası geçirdi ve Hasan Yiğit, Ra-
mazan Akyol ameliyat oldu. Çayıro-
va Boru Temsilcimiz Abdurrahman 
Aksoy, Ercan Sarpgağ, Levent Şa-
hin, Ziya Nayır, Ali Kuriş, Muammar 
Ayva, Orhan Acar iş kazası geçirdi. 
Sarkuysan’dan Akif Güneş, Ahmet 
Ersoy iş kazası geçirdi. Areva’dan 
Erkan Sarıca’nın amcası, Vu-
ral Yeşiltaş’nin kayınpederi, Nuri 
Kılınc’in annesi, Birol Coşkun’un 
ağabeyi vefat etti. Sarkuysan’dan 

Yahya Alma vefat etti. Akkardan 
Baştemsilcimiz Erdal Çetin babası 
vefat etti. Bosal Mimaysan’dan Feti 
Yiğit babası, Cemal Uçar’ın baba-
sı, Gazi Haşhaş’ın yeğeni vefat etti. 
Çayırova Boru’dan İsmet Bingör 
yeğeni vefat etti. Makine Takım’dan 
İsrafil Akbulut ve Naci Tiryaki an-
neleri vefat etti. Arfesan’dan Yasin 
Çevik annesi vefat etti. 

Anadolu Şubemizde örgütlü Ba-
şöz Enerji Hakan Çetiner’in annesi 
vefat etti. 

Bursa Şubemizde örgütlü 
Prysmian’dan Turhan Burhan’ın 
Ablası ve Bülent Sonkaynar’ın an-
nesi vefat etti. Asil Çelik’ten Can 
Birkan’ın babası vefat etti. 

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Demisaş’da Mithat Kurban, Şuayip 
Ceyhan, Ramazan Küçükburgaz, 
Necdet Çubukçu, Yıldırım Çakar ve 
Yusuf Baltalı’nın babaları vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde 
örgütlü ABB/Kartal’dan Selime 
Karagül vefat etti. Mert Akışkan 
Gücü’nden Kemal Erez’in annesi 
vefat etti.

Kocaeli Şube örgütlü Corus Yasan’da 
Hamza Çelikçi’nin çocuğu oldu. Trakya 
Sanayi’nden Ferhat Şahin’in çocuğu Sezen 
Taştan’ın kızı dünyaya geldi. Erciyas Boru’dan 
Ali Mali, Yakup Yıldırım, Nihat Sakinpunar 
evlendiler. Beksa’dan Özge-Murat Şahin, 
Nezahat-Ferhat Keskin, Özlem-Mücahit Arı-
can, Rüya-Fatih Merdan, Derya-Hasan Kurt, 
Özlem-Abdullah Sapmaz evlendi. Serkan Şa-
hin, Esra-Ergün Madenci, Özlem-Murat Gö-
kalp kızı oldu. Özlem-Erçin Öztok oğlu oldu. 
AD Demirel’den Ahmet Kart’ın oğlu oldu. 
Cem Bialetti’den Semih Göktaş, Mesut Soy-
sal, Göksel Yeşil evlendi ve Sertaç Soykan, 
Selim Büyüksoy, Abdulvehap Yüce, Yasin Er-
sin, Turgay Esen, Oğuzhan Gül’ün çocukları 
dünyaya geldi.

Gebze Şubemizde örgütlü Areva’dan Ünal 
Tokgöz, Murat Çınar, Enver Öztürk, Taner Ta-
lan, Seyit Öner, Selahattin Katı, Serkan Ba-
şıbüyük, Ali Şahan, Ersin Kılıç, Turgay Gü-
nay, Fatma Yeten, Merve Paran–Özgür Ars-
lanoğlu evlendi ve Aslı-Levent Karataş’ın oğlu 
Arda, Melike/Murat Günalp’in oğlu Melih sün-
net oldu. Ayhan Türk’ün Ada isimli kızı, Fatih 
Acar’ın Enes isminde oğlu dünyaya geldi. Bo-
sal Mimaysan’dan Fedai Kaytaz, Eşed Bingöl, 
Yaşar Gürsel Göktaş, Sevda Sönmezay’ın 
çocukları oldu. Zafer Genç evlendi. Çayıro-
va Boru’dan Emre Çıkıkçı, Hasan Kadıoğ-
lu, Mahmut Gürbüz evlendi. Bilal Çalık, Ha-
san Canpolat, Selim Ayaz çocukları dünyaya 
geldi. Kroman Çelik’ten A.Şahin Yeşilova’nın 
çocuğu oldu. Yücel Boru’dan H. İbrahim Gül-
tekin çocuğu oldu. Makina Takım’dan Me-
sut Özcan, Levent Çeneli, Cengiz Erdoğan 
Mehmet Yılmaz Mustafa Kuzucuk, Suat Gö-
ren ve Adem Akşit’in çocukları dünyaya geldi. 

Sarkuysan’dan Gökhan Göker, Güngör Da-
dandı çocukları oldu. Gürol Kaya, Emin Işık, 
Kadir Baştaş evlendi. Poly Metal’den Yücel 
Balcı, Nurettin İşcan’ın çocukları oldu. Arpek 
Temsilcimiz Muzaffer Erken’in çocuğu oldu.

Anadolu Şubemizde örgütlü Başöz Ener-
ji; Abdullah Arslan, Veysel Oral, Hakan Mert, 
Sabret Çelikbay, Hasan Bozkurt evlendi ve, 
Ali Galip Pehlivan, Bayram Küleş‘in kızları 
dünyaya geldi.

Bursa Şubemizde örgütlü SCM’den Murat 
İkizler–Hatice evlendi. Prysmian’dan; Mutlu 
Çolakoğlu’nun kızı Ramazan Döner’in oğlu, 
Kahraman Soylu’nun kızı dünyaya geldi. Hay-
rettin Bilgin, Volkan Şengün ve Tolga Altıntaş 
evlendi. Asil Çelik’ten Hilmi-Hacer Karaağaç, 
Şaban-Güler Sarı, Ali Fuat-Şeyda Yalçın, 
Erdem Şentürk, Cafer İydeli, Nuri Öztürk ev-
lendi. Musa Nordal’ın oğlu Mustafa, Mehmet 
Gürses’in oğlu Güven, Ömür Dönmez’in kızı 
İrem, dünyaya geldi.

Eskişehir Şubemizde örgütlü Demisaş’da 
Cengiz Doğruoğlu, Haydar Aksoy, Musta-
fa Arkadaş, Murat Özen, Özcan Can, Fikret 
Çam, Vahdet Kaval, Fatih Topçu, Kadir Ata-
man, Özkan Taş, Zafer Gürses, Muharrem Ar-
dahan, Ahmet Çetin, İskender Kurt, Mustafa 
Öktem, Mehmet Söğüt, Hikmet Bilecen, Ha-
san Öztürk’ün çocukları dünyaya geldi. Ahmet 
Akbaş, Ercan Kovucu, Özkan Çavdar, Şahin 
Şeker, Ahmet Arıtaş, Veysel Eker, Sadık Se-
vinç, Metin Çevik, Erhan Arıtaş evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü ABB/
Kartal’dan Onur Can, Tolga Tuncel, İbrahim 
Asma evlendi. Özarar’dan Paşa Demir’in Fat-
ma Nur isminde bir kızı dünyaya geldi. Mert 
Akışkan Gücü’nden Muzaffer Gündoğdu’nun 
çocukları sünnet oldu. 

BULMACA Hazırlayan: Şahin Karayılan

ÜZÜNTÜLERİMİZMUTLULUKLARIMIZ

Kaybettiklerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
Ameliyat 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.
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Yücel Boru’dan Erol 
Aydın 4 Temmuz’da geçir-
diği iş kazasında vefat etti.

Erciyas Boru’dan üye-
miz Hasan Demirtaş 8 
Ağustos günü geçirdiği iş 
kazası nedeniyle hayatını 
kaybetti. 



Anlatacağım olay kaçıncı gözaltına alı-
nışımdaydı hatırlamıyorum şimdi. Gün ışı-
dığında eve gelmişti jandarma timi. Alışmış-
tım. Gel, deseler paçaları çorabın içine sı-
kıştırılmış pijamanın üzerine bir pantolon 
geçirip sessiz sedasız çıkardım. Ama hiçbir 
zaman öyle yapmadılar. He defasında sö-
züm ona sakladığımız bir başka suçlu olup 
olmadığını kontrol edermişcesine gürültüy-
le odalara dalıp ortalığı ayağa kaldırdırdılar, 
eşimi çocuklarımı korkuttuktan sonra söyle-
diler ne istediklerini.

İndik sokağa, pencerelerden uzanan 
meraklar bakışlar altında cemseye bindi-
rildim; üsteğmen telsizle 'Dokuz kişiyi al-
dık geliyoruz' diye anons etti ve yola çıktık. 
Öndeki jipi takip ediyorduk. Benden başka 
tanımadığım sekiz kişi daha vardı kasada. 
Karşılıklı oturmuş iki silahlı askerin yanma 
dizilmiştik. Dikimevi yoluyla Mamak'a gide-
cektik. Tam Dikimevi'ne geldiğimizde araç-
lar durakladı ve muhtemelen böyle bir anı 
bekleyen gençten biri, şimşek hızıyla cem-
senin kasasından dışarı atlayıp çapraz is-
tikametteki Abidinpaşa semti tarafına kaç-
maya başladı. Askerler ne olduğunu anla-
yamamışlardı bile. İnip silaha davrandılar. 
Dur. Ateş. Falan derken çocuk gözden kay-
boldu... 'Dokuz kişiyi aldım getiriyorum de-
memiş olsam neyse' diye homurdandığını 
duyduğum üsteğmen bir süre bekleyip son-
ra askerlere cemseye binme emri verdi ve 
tekrar yola çıktık. Mamak'a doğru giderken 
bir kere daha durduk.

Sebebini neden sonra fark ettim. Bir si-
mitçi fırında yeni doldurduğu tablasıyla cad-
deye çıkmak üzereydi. Üsteğmen 'Gel' diye 
işaret edince adamcağız siftah yapaca-
ğı zannıyla koşa koşa geldi. Ve gelmesiyle 
askerlerin onu karga tulumba kasaya bin-
dirmeleri bir oldu. 

Dokuza tamamlanmıştı kafile. Ne oldu-
ğunu anlamamıştı simitçi. 'Kolorduya gidin-
ce yanlışlık olmuş deyip bırakacak seni ko-
mutan' diyordu askerler. Sabahın köründe 
gözaltına alındığımız için açtık, askerler da-
hil hepimiz birer ikişer simit yedik gidene ka-
dar. Mamak'a indiğimizde bizden önce ge-
lenlerin arkasına eklenip alışılageldiği gibi 
sıraya dizildik... Üsteğmen ortalıktan kay-
bolmuştu. Simitçi arada bir 'Ben yanlışlık...' 

diye ileriye çıkmaya yeltendi ama her de-
fasında nöbetçilerin dipçik darbeleriyle ika-
zı üzerine sıraya döndü. İlerde bir yüzbaşı

'Sağcı mısın, solcu mu' diye sorup ikiye 
ayırıyordu gelenleri. Suçsuz olduğunu söy-
lemenin manası yoktu, dinlemiyordu.. Sıra-
nın ön taraflarında biri 'Atatürkçüyüm' de-
mek gafletinde bulundu. Tasnifte öyle bir 
şey yoktu... Dolayısıyla 'Lan sen benimle 
dalga mı geçiyorsun' diye tekme tokat gi-
rişti çocuğa yüzbaşı... Bu tabloyu görünce 
korkan simitçi bana sordu 'Ne diyeyim abi' 
diye. 'Sağcıyım de' dedim. Savcılığa götü-
rülürken yanımdaydı. Adının Kerim oldu-
ğunu Kastamonu'nun köylerinden birinden 
geldiğini o sıra öğrendim.

Günler sonra duruşma için salonlar-
dan birine götürülürken tekrar karşılaştık... 
'Hayrola bırakmadılar mı seni daha' diye ta-
kılacak oldum. Ama işittiklerim kanımı don-
durdu. Kurtuluşçular diye bilinen sol grup-
tan birini öldürdüğü iddia edilmiş, idam iste-
ğiyle yargılanıyordu. Bankta yan yana otu-
rurken anlattı; ifadem işkenceyle alındı, ka-
bul etmiyorum de, hâkim seni serbest bıra-
kır, demiş askeri savcılık emrinde çalışan 
polisler; imzalatmışlardı ne varsa. Güya 
adamı öldürdükten sonra tabancayı göm-
düğü yeri bile polislere göstermişti; buna 
ilişkin tutanakta da imzası vardı. Avukat tut-
masını tavsiye edebildim sadece..

İki günde bir mahkemeye çıkarıldığım 
için ara ara denk geldik. Nöbetçilerden fır-
sat bulduğunda hayrına bir avukatın veka-
letini aldığını ama onun da pek ilgileneme-
diğini söyledi. Derken idama mahkûm edil-
diğini öğrendim. Beni nezaretten götüren 
jandarma erlerinden biri geçmişte ara ara 
onunla konuştuğumu hatırlayıp hemşehri 
olduğumuz düşüncesiyle söylemek ihtiya-
cını hissetmişti.

Kendi derdimi unuttum soruşturma-
ya başladım başına ne geldiğini. Benim 
davalarıma giren avukatlardan rahmetli 
Kaya beye rica ettim ilgilenmesini. Emek-
li askeri hâkimdi Kaya Bey. Onun çaba-
sıyla Kerim'in öldürdüğü iddia edilen gen-
ci aynı örgütten bir başka kişinin öldürdü-
ğünü; hatta o şahsın bizim simitçiyle aynı 
yerde yani Mamak'ta aynı günlerde yargıla-
nıp mahkûm olduğunu öğrendik. Ve o saye-
de Askeri Yargıtay safhasında Kerim'in da-
rağacından kurtulup beraat ettiğini... 

Avni Özgürel

Simitçi Kerim

“Bana iyi bak general! Sen bu 
memleketin ümüğüne çöktüğün-
de ben sekiz yaşındaydım. Bir sa-
baha karşı annem ağladı. Babamın 
yüzü ihtiyarlamıştı o sabah. Ben böy-
le bildim senin ne mal olduğunu. Ben 
o sabahı unutmam general. Kitap-
lar okudum, hikâyeler dinledim. Sen, 
suçlarınla başka bir ülke, günahların-
la başka bir insan yaratmak istedin. 
Ama bak işte, ben olmadım. Ben ge-
neral, sana karşı kazanılmış bir zafe-
rim. İşte burada yazıyorum. Bana iyi 
bak general! Çünkü bu memlekette 
benden çok var.”

Ece Temelkuran

•	 Bütün grev ve direniş çadırları dağıtıldı.
•	 650 Bin kişi gözaltına alındı. 
•	 1 Milyon 683 bin kişi fişlendi. 
•	 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi 

asıldı.
•	 30 Bin işçi sakıncalı olduğu için işten  

atıldı. 
•	 14 Bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 
•	 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 
•	 23 Bin 677 derneğin faaliyetleri durdu-

ruldu. 
•	 Cezaevlerinde 299 kişi katledildi. 
•	 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldürüldü. 
•	 17 Yaşındaki Erdal Eren’in yaşı  

büyütülerek idam edildi.

Bugün 12 Eylül darbesinin 29’uncu 
yılı... Darbe öncesi tezgâhlanan kanlı olay-
lar, siyasi cinayetler, darbe sonrası idamlar, 
hapisler, işkenceler, fişlemeler on binlerce 
insanı yıllarca sürecek acılar içinde bıraktı.. 
Bir nesil harcandı.

12 Eylül darbesi neden yapıldı?
27 Mayıs Anayasası’nın getirdiği hak 

ve özgürlükleri ortadan kaldırmak için... 
İşçi hakları ve sendikacılığın çanına ot tıka-
mak... Sol siyaseti  yok etmek.... IMF prog-
ramlarının uygulanmasını zorlaştıran siya-
sal ve toplumsal örgütlenmeyi ortadan kal-
dırmak için...

Halkın sesini kesen, sermayeye diken-
siz gül bahçesi sunan bir “istikrar anayasa-
sı” hazırlandı. Tehditle, şantajla, baskıyla 
zorla onaylatıldı. Geldik bugüne...

Dernekler, vakıflar, siyasi gruplar 12 
Eylül’ü kınayan bildiriler yayımlıyor, gösteri-

ler hazırlıyor. Hepsi iyi güzel... Ne var ki, 12 
Eylül bitmiş değil... Sürüyor...

İşçilerin, öğrencilerin üzerine askeri re-
jimleri aratmayan hoyratlıkta gidiliyor. Yar-
gı iktidarın baskısı altına alınmış... Kimi ay-
dınlar, üniversite hocaları, rektörler, muha-
lifler, Ergenekon adı altında hukuksuz şe-
kilde aranıp hapse atılıyor. Telefonlar dinle-
niyor. Ülke tam bir korku toplumu halinde...

Hoşa gitmeyen gazeteler 12 Eylül reji-
minde çok çok bir - iki hafta kapatılır, son-
ra açılırdı. Şimdi temelli kapatılması gün-
demde.

Darbecilerin döneminde demokrasiye 
geçme umudu vardı. Bugün o umut da yok.

12 Eylül’ün ürünü olan sivil kadrolar 
darbecilerle hemen hemen aynı programı 
uyguluyor.

Darbe sürüyor... Sadece adı “askeri” 
değil... 

Melih Asik

12 Eylül Sürüyor

Darbenin 29. yılında, konfederasyonumuz DİSK’in düzenlediği toplantıda, 12 
Eylül süreci ayrıntılarıyla ele alındı. Belgesel gösteriminin ardından, eski DİSK yö-
neticileri ve avukatlarının katıldığı panelde, Bir Türkiye gerçeği:12 Eylül (öncesi-
süreci-sonrası) konusu işlendi. Süreçteki ekonomik ve sosyal haklar konusundaki 
konuşmaların ardından bir değerlendirme ile toplantı sona erdi.

Gerçek bir demokrasiye ulaşmak için önümüzdeki tek seçenek 
12 EYLÜL DARBECİLERİNİN YARGILANMASIDIR!


