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Sendikal demokrasi işliyor Sendikamız büyüyor...

GÜNDEM

Demokrasi, hak ve özgürlükler ve sınıf 
mücadelesinde Türkiye’nin önde gelen di-
namiklerinden birisi olan sendikamızın en 
canlı ve verimli çalışmalarının yürütüldü-
ğü Genel Temsilciler Kurulumuzu, 18-19 
Haziran 2011 tarihlerinde Gönen Kemal 
Türkler Eğitim ve Tatil Tesislerinde rekor 
bir katılımla gerçekleştirdik. 

Demokratik işleyişimizin doğal bir so-
nucu olarak yeni seçilenler ve uzun süren 
mücadeleler sonucu sendikamızın bünye-
sine yeni katılan işyerlerindeki arkadaşla-
rımızın da eklenmesiyle salonu hınca hınç 
dolduran temsilcilerimizin coşku dolu slo-
ganları, 1970 yılında 15-16 Haziran’ı ger-
çekleştirenlerin anısına sahip çıktı, müca-
dele geleneğinin devam ettiğinin ipuçları-
nı verdi.

Sendika içi demokrasinin gereği olarak 
yönetici ve temsilcilerimiz söz aldılar, de-
ğerlendirmeler yaptılar ve öneriler sundu-
lar. Sonuç olarak, Anatüzük’te belirtildiği 
gibi sendikamızın en büyük danışma kuru-
lu olan Genel Temsilciler Kurulumuz bü-
yük bir titizlikle ve coşku içinde, geleceğe 
yönelik perspektifler sundu ve bunu bir so-
nuç bildirgesiyle de kamuoyuna açıkladı. 

Temsilcilik yapmanın ateşten bir göm-
lek giymekle eşdeğer olduğu Birleşik 
Metal-İş Sendikası’nda temsilcilerimizi 
her zaman olduğu gibi mücadele dolu gün-
lerin beklediğini söylemek hiç de abartılı 
bir değerlendirme olmayacaktır. Gerçek-
ten de temsilcilik bir heves değil bir ideal-
dir. Sendikacılığın getirdiği tüm ağır yük-
lere rağmen dengeyi kaybetmemeyi başa-
rabilmektir. Tüm temsilcilerimizin bu bi-
linç ve sorumluluk içinde sendikamızın 
anlayış ve ilkeleri doğrultusunda görevle-
rini yerine getireceğine inanıyor ve hepsi-
ne başarılar diliyoruz. 

Genel Temsilciler Kurulumuz önü-
müzdeki dönemde yapılacak olan Şube ve 
Genel Merkez Genel Kurulları öncesi bir-
lik ve beraberlik mesajı vermiş, gerçekleş-
mesi muhtemel hizmet yarışının ise belli 
ilke ve programlar çerçevesinde yapılarak 
kişisel bir rekabete dönüşmemesi gerekti-
ğini özellikle vurgulamıştır.

Genel kabul gören bu sağduyulu ve il-
keli yaklaşımın delege seçimlerinden baş-

layarak tüm örgütsel çalışmalara damga 
vurması en büyük temennimizdir.

Ayrıca Konfederasyonumuz DİSK’in 
tüm çağrılarına en aktif katılan, tüm eylem 
ve etkinliklerinde hep en önde yer alan bir 
sendika olarak kamuoyunda takdir topla-
yan Birleşik Metal-İş’in DİSK içindeki 
önemi ve etkinliğini, Ocak ayında yapı-
lacak Genel Kurul’da en üst düzeye getir-
mek de büyük bir önem taşımaktadır.

Sendikamız yaşanan can alıcı krize 
rağmen hızlı bir şekilde üye sayısını arttır-
makta, büyümektedir. Türkiye’nin en çok 
örgütlenme çalışması yapan sendikasıdır. 
Böyle bir başarı, ilkeli, tutarlı ve samimi 
bir şekilde davranan örgütümüzün kollek-
tif emeği ile sağlanmıştır. Bu nedenle tüm 
kadrolarımızı kutluyor ve teşekkür ediyo-
ruz.

Sendikamızın diğer çalışmaları da bel-
li bir plan ve program dahilinde ve ilkeleri-
miz ışığında sürdürülmektedir. Etkin mali 
politikalar sonucu mali dengeler tutturul-
muş, bu kadar örgütlenme,  dava, direniş, 
grev ve eyleme karşın basın-yayın ve eği-
tim gibi faaliyetlerden ödün verilmemiştir.

Gönen tesislerimiz her sene yeni yatı-
rımlarla daha verimli hale getirilmiş, bir-
çok eğitime ve işyerlerinden üyelerimizin 
ziyaretine açılmıştır.

Sorduk, 
Soruyoruz 
ve Soracağız
Hepimizin çok iyi bildiği gibi Türkiye 

seçimini yapmış ve hükümet edecek parti-
yi belirlemiştir. Bu tercihe herkes gibi biz 
de saygı duyacağız. Demokrasinin gereği 
budur.

Ancak asla tartışılmayacak bir baş-
ka gerçek de demokrasinin seçimden iba-
ret olmadığı ve gerek Anayasa hukukunda 
gerekse siyaset biliminde yasama-yürütme 
ve yargının dışında dördüncü kuvvet ola-
rak tanımlanan baskı gruplarının varlığı-
dır.

Eğer demokrasi sadece seçimden iba-
ret olsaydı, birçok Ortadoğu ve Arap ülke-
sinde seçimle gelen, ancak asla demokra-

tik olmayan ve giderek diktatörlüğe 
dönüşen parti ya da liderlerin meş-
ruiyeti bugün tartışılıyor olmazdı.

Bu baskı gruplarının içinde en 
temel ve başta gelen kurumlar ise 
emek örgütü olan sendikalardır. Biz 
işçi sınıfının ve emeğin ortak çıkar-
larını savunmak adına aleyhimize 
gerçekleşen her türlü olumsuzluğa 
karşı emekçilerin, yoksulların, iş-

sizlerin gözü, kulağı olmaya ve sesimizi 
duyurmaya devam edeceğiz.

Bunu hep yaptık. İktidarda kim olur-
sa hangi parti olursa olsun yüreğimiz hep 
emekçilerle attı ve bilincimiz hep emeğin 
haklarını vurdu tartıya.

Şimdi önümüzdeki dönemde gerçek-
leşmesi muhtemel yasa ve uygulamaları 
bu gözle izleyeceğiz.

Seçimlerden önceki gündem yazımız-
da emekçiler olarak iktidara talip olanla-
ra sormamız gereken soruları sıralamıştık. 
Şimdi bu soruları hiçbir önyargı olmaksı-
zın bugüne kadar olduğu gibi sormaya ve 
doğru cevabı alana kadar işin peşini bırak-
mamaya devam edeceğiz.

Sorduk ve yine soruyoruz bu ülkeyi 
yöneteceklere;

Bu ülkede Asgari Ücret sefalet ücreti 
olmaya devam edecek mi? 

Devlet, faiz ödemelerine ve teşviklere 
ayırdığı payı kısıp eğitim ve sağlığa ayır-
dığı payı artıracak mı? 

3 milyonu aşkın işsizin umutsuzluğu 
ne zaman sona erecek? 

Yoksulluk sınırının altında yaşayan 12 
milyon nüfusla dünyada üçüncü durumda-
ki Türkiye, bu karanlık tablodan ne zaman 
kurtulacak? 

En fakir ile en zengin arasında giderek 
açılan uçurum ne zaman kapanacak? 

Emeklilerin yüzü ne zaman gülecek?
İlk ve orta öğrenimde okuyan milyon-

larca gencin, dershanelere akıtılmak zo-
runda kalınan onca paraya rağmen şaibe-
li sınavların gerilimi içinde yaşadıkları pe-
rişanlık devam edecek mi?

Fabrikalar, hastaneler, okullar derken, 
enerji santrallerinden sonra suyumuz ve 
toprağımız da satılacak mı?

Bu ülkede çağdaş ve uluslararası stan-
dartlarda sendikalaşma hakkı, toplu söz-
leşme ve grev hakkı ne zaman düzenlene-
cek? 

Sendikaların yetki alması için yüzde 
10 işkolu barajı, yüzde 50+1 işyeri barajı 
ne zaman kalkacak? 

İnsanlar gözaltına alınma veya tutuk-
lanma korkusu olmadan yazabilecekler ve 
düşündüklerini rahatça ifade edebilecek-
ler mi? 

İktidar kim olursa olsun üretenler ve 
emeğiyle geçinmek zorunda olanlar olarak 
bu soruları sormaya hakkımız var ve sor-
malıyız.

Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
Mart ayı başında yayınladığı veriler bazı 
gerçekleri çok çarpıcı biçimde ortaya koy-

maktadır; Türkiye’de 12 milyon yoksul 
var. Her 100 kişiden 42’sinin oturduğu ev 
kötü. 100 haneden 60’ı borçlu, 30’u ağır 
borçlu. Her 100 gençten 21’i işsiz. 2010’da 
her 100 kişiden 60’ının geliri azalmış ve 
34’ü borçlanmış durumda.

Bütün bu rakamlar bizlere bazı gerçek-
leri anlatıyor. Ancak önümüzdeki günler-
de kıdem tazminatlarımızla ilgili yeni bir 
düzenleme yapılması gündemde ve bizim 
bu 70 yıllık hakkımızın tam anlamıyla or-
tadan kalkmasına yol açabilir. 

Kölelik yasası diye tanımladığımız 
4857 sayılı İş Yasası’yla yetinmeyip, yıl-
lardır esnek ve güvencesiz bir yasanın öz-
lemiyle hükümetlere baskı yapan işveren 
çevrelerinin başta MESS olmak üzere bu 
dönemde en büyük beklentisi son anda 
Torba Yasa’dan çıkartılan maddelerin tü-
müyle yeni bir yasada yer almasını sağla-
maktır.

Tüm bu sorunlar bizim omuzlarımız-
daki yükü daha da fazlalaştırıyor. Biz hak-
sızlığa boyun eğmeyenleri, mücadele ge-
leneğinin ışığında yürüyenleri sindirmek 
istiyorlar. Ancak başaramayacaklar. Çün-
kü fabrika önlerinde kurulan direniş çadır-
larından yükselen ses; makinelerden, ma-
denlerden yankılanan çığlığın umuda dö-
nüşen biçimidir. 

Biliyoruz ki bu gün işçilerin sürüklen-
diği bu karanlık iklim yarın umudun renk-
leri ile boyanacaktır. Bizden önce bu zorlu 
yolları aşanların kulağımıza fısıldadığı ye-
gane gerçek budur. 

Bizim için önemli olan karşınızda-
ki yapı ne kadar güçlense de duruma göre 
duruş değiştirmeden, yanlışlıkları dile ge-
tirmeye ve ona karşı dik durmaya devam 
etmektir. Söylediklerimizi eskisinden daha 
gür bir sesle tekrar edeceğiz. 

Biz, bir emek örgütü olarak emeğin 
hakkının yok edilmeye çalışıldığı, ülkenin 
sivil bir diktaya doğru yöneldiği bir süreç-
te yoksulluğa, eşitsizliğe, hak ve özgürlük-
lerimizin gasp edilmesine, doğal kaynak-
larımızın tahrip edilmesine karşı bugün se-
simizi daha gür çıkartmaya devam edece-
ğiz.

Ne mutlu ki bize doğudan batıya, ku-
zeyden güneye tüm meydanlarda onur-
lu duruşumuzla, her görüşten ve siyaset-
ten emekçilerle birlikte halkın birleşik gü-
cünü ortaya koyuyor, mücadele bayrağını 
hep en önde taşıyoruz.

İşte bu DİSK’in anlayışı ve metal işçi-
lerinin giderek pekişen gücüdür. 
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Bekaert işçileri, tüm işçilerin işgüvencesi için kendi 
işlerini de ortaya koyarak büyük bir direniş sergilediler.

Yüz binlerce işçinin hiçbir geçerli neden olmaksızın 
işten çıkarıldığı, yine yüzbinlercesinin ihbar ve kıdem 
tazminatı alamadığı, bunun için yıllarca mahkeme kapı-
larında dolaştığı koşullarda Bekaert işçilerinin direnişi, 
işçilerin en büyük güvencesinin örgütlü güçleri olduğu-
nu kanıtladı.

Onlar, kararlılıkla mücadele edenlerin kazanacağını 
gösterdiler..

14 günün sonunda işyeri yönetimi ile sendikamız ara-
sında yapılan görüşmeler sonucu, işveren 3 işçinin işbaşı 
yapması, diğer 5 işçinin ise kıdem tazminatlarına ek ola-
rak 45 bin lira ödemeyi kabul edeceklerini açıkladı.

İşyeri yönetiminin bu teklifi önce işten çıkarılan 8 
üyemiz ile görüşüldü. Bu görüşmede işten atılan işçiler 
teklifi kabul ettiklerini bildirdiler. Ardından yemekhane-
de tüm direnişçi işçilerle birlikte yapılan toplantıda geli-
nen nokta paylaşıldı. Bekaert işçileri de bu teklifi kabul 
ettiklerini alkışlarla ortaya koydular.

Başta Bekaert işçilerinin bu zorlu mücadelesinde on-
ları hiç yalnız bırakmayan ve sürekli desteklerini veren 
ailelere, dayanışma gösteren diğer fabrikalardaki işçile-
re, emekten yana siyasi parti ve kitle örgütlerine ve tüm 
emek dostlarına teşekkür ediyoruz. Gebze’de kurulu bulunan ve 

sendikamızın örgütlü olduğu GEA 
Klima işyerinde 3’ü kendi isteği ile 
toplam 7 işçi işten çıkarıldı. 

Alman sermayeli şirket, işten 
çıkarmalar için gerekçe olarak eko-
nomik küçülmeyi ve işyerindeki iş-
lerin azalmasını gösterdi. Oysa ki 
işyerinde iş yoğunluğu geçmiş dö-
nemdeki şekliyle devam ediyordu.

Haksız yere işten atılan 4 üye-
miz, çalışma hakkı için mücadele-
ye başladılar. Üyelerimiz 1 Hazi-
ran 2011 tarihinden itibaren fabrika 
önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

İşyerinde çalışan üyelerimiz de 
işten çıkarılan arkadaşlarına büyük 
bir kararlılıkla sahip çıkıyorlar

Fabrika önünde basın 
açıklaması

8 Haziran günü, direnişe destek 
için işyeri önünde bir basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. Basın açık-
lamasına Gebze Şubemize bağ-
lı işyerlerinden işyeri temsilcile-
ri ve üyelerimizin yanında, Gebze 
Sendikalar Birilği temsilcileri ve 
DİSK Örgütlenme Daire Başkanı 
Ali Rıza Küçükosmanoğlu da ka-
tıldı. Basın açıklaması yapan Sen-
dikamız Genel Örgütlenme Sekre-
teri Özkan Atar, atılan işçiler işbaşı 
yaptırılana kadar mücadelenin sür-
dürüleceğinin altını çizdi.

Bekaert’da 

Dayanışma Kazandı
Kocaeli’nde kurulu Bekaert işyerinde dokuz üyemizin işten atılmasının ardından işyerinde çalışmakta 

olan 400 üyemiz kendilerini fabrikaya kapattılar. 4 Mayıs günü fabrikaya kapanan işçiler 14 gün boyunca 
her türlü zor koşula, açlığa, ailelerinden uzak kalmaya, yorgunluğa ve baskıya karşı yılmadılar.

Tam 14 gün boyunca gece gündüz fabrikada kalarak işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması için 
onurlu bir mücadele yürüttüler.

Çalışma 
Hakkı için 

Direniyoruz

GEA Klima
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Anayasal hakları için köprüde eylem
CASPER Bilgisayar’ın sendikalaşmaya 

karşı tutumu ne yazık ki ulusal basında faz-
laca yer bulmuyor. Gerek görsel gerek ya-
zılı basında her gün reklamlarına rastladığı-
mız firma, bu tavrının basında yer almama-
sı için de elinden geleni yapıyor. Markanın 
olumsuz bir şekilde anılmaması için yoğun 
bir çaba gösteriyor.

Gazetemizin bir önceki sayısında bu ko-
nuyu ele almış, sendikamızın yaptığı açık-
lamayı paylaşmıştık. Firmanın işyerinde ya-
şananları reklam kartını kullanarak duyurul-
masını önlemeye çalıştığını ifade etmiştik.

Elbette işçilerin sesini duyurabileceği 
yegane araç basın değil. Hele hele basının 
bu derece baskı altına alındığı bir dönemde işçiler seslerini duyurabilmek için soka-
ğı daha fazla kullanmak zorundalar.

İşte CASPER Bilgisayar işçileri, işyerindeki baskıları ve işten atılmaları kamu-
oyuna anlatabilmek ve basındaki bu sansüre karşı sesini duyurabilmek amacıyla 9 
Mayıs günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye/Çakmak Kavşağında TEM 
otoyoluna yürüdüler.

Otoyolda yaklaşık 15 dakika boyunca taleplerini ifade eden işçiler, pankartları, 
dövizleri ve sloganları ile yaşanan hukuksuzluğa dikkat çektiler.

Trafiğin durmasına karşın yolda bekleyen araçlardaki yurttaşlar işçilere kornala-
rı, ıslıkları ve alkışları ile destek verdiler.

Casper Bilgisayar’da 
Sendikalaşma mücadelesi
Devam ediyor

Onbinlerce imza toplandı
CASPER Bilgisayar’da sendika-

laşmaya karşı yürütülen hak-hukuk 
tanımaz duruma kamuoyu desteği ar-
tıyor.

CASPER işçileri İstanbul’un 
önemli merkezlerinde kurdukları 
standlarda yürüttükleri mücadeleye 
destek toplarken, yaşananları da ka-
muoyuna yaygın bir şekilde duyur-
maya devam etti.

Birer haftalık periyotlarla 
İstanbul’da Taksim Meydanı, Ka-
dıköy Çarışısı ve Beşiktaş İskele 
Meydanı’nda açılan standlara ilgi ol-
dukça yoğundu. Hak arayan işçilere sahip çıkan yurttaşlar, desteklerini  sürdürecek-
lerini ifade ederken, şirketin işçilere yönelik tutumunun kabul edilemez olduğunu 
vurguladılar.

Kurulan standlarda yurttaşlar CASPER Bilgisayar AŞ. Yönetimi’ne imzaları ile 
şu mesajı ilettiler:

“Biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar olarak, CASPER Bilgisayar’da sendikalaş-
tıkları için işten atılan işçilerin işe geri alınmasını, onların Anayasal hakkı olan sen-
dikalı ve toplu iş sözleşmeli çalışmalarının güvence altını alınmasını talep ediyoruz.

CASPER Bilgisayar çalışanlarının talepleri karşılanmadığı durumda tüketici 
tepkimizi ortaya koyacağımızı belirtiyoruz”

İşyerinde çoğunluk tespiti geldikten sonra 21 Şubat’tan itibaren işçi çıkarmaya 
başlayan CASPER Bilgisayar, çalışanların sendikal haklarını tanımamak için diret-
meyi sürdürüyor.

Atılan 8 arkadaşımızın CASPER Plaza önünde kurdukları çadır 4. ayını doldur-
du. İçerdeki üyelerimiz ise ilk günden bu yana yapılan bütün baskıları rağmen ör-
gütlülüklerini koruyorlar.

CASPER işçilerinin kararlılığı ortada: “Atılan arkadaşlarımız geri dönecek, 
CASPER’da toplu iş sözleşmeli düzen yerleşecek!”
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CASPER işverenliğinin yasa tanımaz uygulamaları 
bir bir ortaya çıkacak!

CASPER yönetimi, sendikalaşmanın başından itibaren yasala-
rı hiçe sayan tavrını sürdürdü. 

Keyfi işten çıkarmaların yanında, işten çıkarılan işçilerin yeri-
ne yeni işçiler alarak da yasaları hiçe saydı. 

Bunun yanında işe aldıkları işçileri farklı bir yazılım şirketi 
üzerinde gösterip, üretimde çalıştırdılar.

Sendikamız, konuyla ilgili yasal yollara başvurdu. 
BİNSAL Bilişim AŞ. adlı, asıl faaliyeti yazılım geliştirmek 

olan taşeron şirket, işten çıkarılan işçilerin yaptığı ve CASPER 
Bilgisayar’ın asıl işi olan bilgisayar montaj ve üretimini yapmak 
üzere kullanılıyor. 

Müfettiş incelemesi ile yapılan bu hukuksuzluk ortaya çıkarı-
lacak. 

İşe iade davaları sürüyor
İşten çıkarılan işçilerin işe iade davaları başladı. Üsküdar Pa-

şakapısı Adliyesi’nde görülmeye başlayan davaların ilk iki duruş-
ması tamamlandı. Üçüncü duruşma 22 Ağustos’ta gerçekleşecek.

İkinci duruşmada sendikamız avukatlarının mahkemeye sun-
duğu altı işçi tanık dinlendi. Şahitler en ince ayrıntısına kadar şir-
kette yaşananları hakime anlattılar.

CASPER Bilgisayar’ın işten çıkarma gerekçesi olan “ekono-
mik nedenler”in gerçek olmadığını anlatan şahitler, şirket avukat-
larının soru sormasına  fırsat vermeyecek açıklıkta olayları anlat-
tılar.

Gelecek duruşmada işverenin şahitleri dinlenecek.
25 Nisan 2011 tarihinde yapılan ilk duruşmanın ardından Ge-

nel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yar-
dımcısı Ali Cancı direniş çadırında CASPER Bilgisayar işçileri 
ile biraraya geldi.

Çalışmakta olan işçiler de işyerinde öğlen yemeklerini yeme-
yerek, direniş çadırında hazırlanan kumanyaları direnişteki arka-
daşları ile birlikte yediler.

Dayanışma Ziyaretleri
İşyeri önündeki direniş çadırını, siyasi partiler, kitle örgütleri 

ve emek dostları  ziyaret ederek, dayanışma gösteriyorlar

İşyeri önünde Şenlik
Bilgesu Erenus, Pınar Sağ, Ender Yiğit ve pek çok 

sınıf dostu, direnişteki Casper Bilgisayar işçileriyle bu-
luştular.

Sanatçı ve aydınların yanısıra siyasi partilerin ve 
çok sayıda kitle örgütünün katılımı ile gerçekleşen ve 
şenlik havasında geçen buluşmamızda, yönetici, tem-
silci ve üyelerimizle, kardeş sendikalarımız ve sınıf 
dostları Casper Bilgisayar işçileriyle dayanışmalarını 
ortaya koydular.



6 Birleşik Metal-İş
Temmuz 2011

YÜRÜYÜŞ GÜNLÜĞÜ’NDEN…
10 Mayıs günü Düzce’den başlayan ve 18 Mayıs 

günü MASDAF Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul-
Ataşehir’de sonlandırılan yürüyüş sırasında Kocae-
li Şube Sekreterimiz Telat Çelik’in tuttuğu “yürüyüş 
güncesi”nden alınmıştır:

1. gün: Düzce-Gümüşova hattı
Düzce Anıt Part’ta saat 10:00’da buluştuk. Kısa bir basın 

açıklaması yaptık. Sonra kortejimizi oluşturup yürüyüşe baş-
ladık. Parktan çıkıp ana caddeden D-100 karayoluna çıktık. 
Ses cihazımız önde biz arkasında kortej oluşturduk. En önde 
Türk Bayrağı, arkasında DİSK Bayrağı ve onun arkasında iş-
ten atılan işçilerin pankartı ile tek sıra yürümeye başladık…

…Yemek molamızı Döngelli Köyü sapağındaki köy kah-
vesinde verdik. Öğlen yemeğini Erciyas Boru çalışanlarının 
gönderdiği pide ve ayranla yedik. Yaklaşık bir saatlik mola-
dan sonra köylülerle yaptığımız tatlı ve verimli sohbeti biti-
rip tekrar yollara düştük. Yol üzerindeki esnaf ve işçilere bil-
dirimizi dağıttık…

… Selamlar köyü sapağına geldiğimizde konaklamadan 
önceki son molayı burada köy kahvesinde verdik. Köylüler-
le hem işçiler hem de ülkedeki gelecek seçim üzerine sohbet 
ettik. Neden yollara düştüğümüzü anlattık…

….Gümüşova’da konaklıyoruz. Akşam olunca iki arka-
daşımızın bazı sorunları ortaya çıktı. Birinin annesi rahatsız-
lanmış, acile kaldırılmış. Diğer arkadaşımız yanlış ayakkabı 
tercihinden dolayı topuğu şişmiş. Her ikisini de evlerine gön-
dermek zorunda kaldık.

2. gün: Gümüşova-Hendek
Sabah 10:00’da Gümüşova’dan basın açıklaması yapa-

rak ayrıldık… İkinci gün etabı araziden kaynaklı zorluklar-
la doluydu. Birçok yerde dik rampalar ve dik inişler geçmek 
zorunda kaldık. İlk molamızı bir Abaza köyü olan Nüfren’de 
verdik…

…Artık soğuk iyice kendini hissettirmeye başladı. 

Yağmur da yağmaya başlamıştı…Hen-
dek girişine yaklaşınca bir benzin istasyo-
nunda mola verdik…

… Yol üzerinde müzik eşliğinde yürür-
ken halkın yollara döküldüğünü gördük. İlgi 
çok güzeldi. Bizleri evlerinden ve dükkan-
larından selamladılar. Mutlu olduk. Sevinç 
duyduk. Sonra kalabalık eşliğinde Hendek 
şehir meydanına güzel bir basın açıklaması gerçekleştirdik…
Geceyi Hendek’te geçirdik.

3. gün: Hendek-Adapazarı
Sabah 10:00’da Hendek’ten yola koyulduk. Hava bulut-

lu ve rüzgarlı idi. Rüzgar karın etkisiyle sert esiyordu. Biraz 
üşüyerek yürüyüşümüz başladı… İlk  mola yerine kadar tra-
fikte seyir halindeki araçların olumlu tepkileri ve yükledikle-
ri pozitif enerji ile gayet neşeli bir şekilde yürüdük. Yerleşim 
yerlerinden geçerken halkın meraklı bakışlarına maruz kal-
dık. Yine el bildirilerimizi dağıttık. Onların ne yaptığımız ve 
ne için yürüdüğümüz noktasında bilgi sahibi olmalarını sağ-
ladık. İlk molamızı Akyazı ilçesinde verdik…

Adapazarı girişinde Erenler sapağında bizi Lastik-İş Sen-
dikası Adapazarı şube yöneticileri ve Goodyear işçileri, sen-
dikamızın örgütlü olduğu Tata işçileri karşıladı. Bizleri sıcak 
ve özlemle karşıladı Sakaryalı işçiler…

…Birlikte Sakarya meydanına kadar gelip burada bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirdik…Geceyi Lastik-İş Sendika-
mızın Sakarya Şube binasında geçirdik…Bu arada tıbbi ihti-
yaçları olan arkadaşlarımıza tıbbi destek sağladık… Bazı ar-
kadaşların terlik ihtiyacı vardı. Ancak paraları yoktu. Zeten 
nereden olacaktı ki? Bildirimsiz ve tazminatsız işten atılmış-
lardı. Onların o ihtiyaçlarını karşıladık hepbirlikte. Sigara-
sı olmayanlara sigara aldık. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandık-
tan sonra herkes bir köşeye çekilip uykutulumları içinde uy-
kuya daldı…

4. gün: Adapazarı-İzmit/Uzuntarla
Sabah Saat 10:00’da Lastik-İş şubesi önünden tekrar yü-

rüyüşü başlattık… Sakarya içerisinden yine ana caddeden 
yürümeye devam ettik.Yol kenarındaki halk ve esnaf sevgi 
gösterilerinde bulundu….

…Tüvesaş’ın önünden geçerken işçiler bizleri alkışla-
dı.Tren lokomotifleri kulakları çınlatan sesleriyle bizleri se-
lamlıyordu. Gravatlı müdürler ters ters baksa da çekinme-
den gözlerindeki ışıltıyla yol bitinceye kadar korna sesleri 
devam etti. Trafikteki araçların kornaları da karıştı lokomo-
tif kornasına…

… Bir taraftan yağan hava diğer taraftan ıslanan yolda 
geçen araçların üzerimize bıraktığı yağış bizleri daha da yo-
ruyordu. Bu halde yürüyüşümüze davam edip 6. km.’de bir 
benzin istasyonunda çay molası verdik. Çay molasından son-
ra ilk molanın ve öğlen yemeğinin 10 km. ötede olduğunu bi-
liyorduk. Tekrar yağmur eşliğinde yürüyüşümüze devam et-
tik. Artık ıslanmamış hiçbir yerimiz kalmamıştı. Etap zorlu, 
arkadaşlar yorulmuştu. Ses müziğinin eşliğinde Eşme girişi-
ne artık gelmiştik. Eşme halkı adeta sokaklara döküldü sesi 
duyunca.  Anlamsız bakışlarla bir miktar izleyip sonra anla-
dılar kim olduğumuzu. İşte o zaman  yollara çıkanlar alkış 
yağmuruna tuttu bizleri. Gençler ve öğrenciler sevinç gös-
terilerinde bulundular. Kahvelerden çıkanlar da alkışladılar 
uzun süre bizleri. Bizler de onları alkışladık…

5. gün: İzmit/Uzuntarla- İzmit/Merkez 
Hafif puslu ve bazen de güneşli olan havada yürüyüşü-

müzü Saat 11:00’da otel önünden başlattık.Yol üzerinde bu-
günkü destek diğer günlerden daha fazlaydı. Yerleşim yeri 
ise daha azdı.İlk molamızı orman kıyısında verdik. Arka-
daşlar dinlenirken Düzce’den Termo Makine’den iki arka-
daşımız destek ve beraber kısmi yürüyüş için sürpriz yapa-
rak bize katıldı…

… Kentsa girişinden Bekaert işyerini ziyarete gittik. Bu-
rada inanılmaz bir kalabalık bizleri karşılayıp sevinç göste-
rilerinde bulundular. Burada Bekaert işçileriyle birlikte olup 
onlara destek olduk….

… Şehir içindeki büyük destekle beraber şehir içine girip 
Sabri Yalın Parkı’nda basın açıklaması yapıp yürüyüşe son 

Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren MASDAF Makine işyerinde çalışan ve 
sendikamızda örgütlendikleri için işten çıkarılan 112 üyemiz, mücadelelerini sürdürüyor. 

10 Mayıs günü 20 işçi, işten çıkarılan tüm arkadaşları adına Düzce’den İstanbul’a bir yürüyüş 
gerçekleştirdiler.

MAS-DAF’da işten atılan işçiler sendikal hakları için 

Düzce’den İstanbul’a yürüdüler
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verdik. Sonra hep beraber şube binasına çıktık.çaylarımızı 
içip akşam yemeğimizi yedik. Epey sohbet edip şaka yaptık 
ve herkes istirahata çekildi.

6. gün: İzmit/Merkez- İzmit/Kirazlıyalı 
…Saat 10:00’da diğer sabahlar gibi toplanıp Sabri Ya-

lın Parkı’na geçtik. Kısa basın açıklamasından sonra yürüyü-
şe başladık. Yine D-100 karayolu kıyısından yürüyüşe başla-
dık. İzmit halkının bizlere desteği görülmeye değerdi. Kafe-
lerde oturanlar hep bir tempo tutarak bizleri alkışladılar. Yol 
üzerinde yine araçlar çılgınca korna sesleriyle bizlere eşlik 
ettiler. Müzik sesiyle yürürken hoparlör patladı ve yürüyüşe 
sessiz devam etmek zorunda kaldık…

… Yürüyüşümüz yerleşim merkezlerini geçip konakla-
ma merkezi olan Kirazlıyalı’da son buldu. Bu akşam burada 
mütevazı bir otelde kalıp dinleneceğiz. Yarın ise bizleri uzun 
bir yol beklediğini bilerek erkenden dinlenmeye çekildik.

7. gün: İzmit/Kirazlıyalı- Gebze Yürüyüşü
…Sabah kahvaltımızı yapıp bu sabah erkenden saat 

08:00’da yola çıktık. Çünkü bugünkü etap biraz uzundu. 
Çünkü tam 28 km yürüyerek Gebze’ye varmayı hedefliyor-
duk. Bu düşüncelerle sabah güneşli bir havada yola koyul-
duk. Yolun büyük kısmı iki şerit olduğundan ve emniyet şe-
ridi olmamasından dolayı zaman zaman  biraz sıkıntılı yürü-
yüşler gerçekleştirdik. 

Adapazarı ndan sonra fazlalaşan  destek artık burada 
kendini daha da hissettirdi. Korna sesleri eşliğinde yürüyü-
şümüzü devam ettirdik. İlk molamızı Tavşancıl sapağında çi-
menlerin üzerinde yaptık. Öğle yemeğini Gebze Şubemizin 
getirdiği ekmek aralarını yiyerek tamamladık…

…Saat 16:00’da Yücel Boru fabrikasına vardık. Burada 
bizi Yücel Boru işçileri bağrına basarak yemekhanede biz-
lerle ekmek ve çaylarını paylaştılar. Beraber çay içip sohbet 
ettik. Daha sonra Yücel Boru’dan çıkarak Alstom Fabrikası-
na yürüyüşe geçtik. Orada da bizi işçiler karşıladı….

Sonra Elkim Metal işçileri geldi. Elkim Metal işçileriyle 
de selamlaşıp büyüyen kortej ile şube binasına yürüyüşe geç-
tik. Halktan inanılmaz olumlu tebrik ve alkış alarak yürüyü-
şümüzü şube binasına kadar sürdürdük. Burada kısa bir ba-
sın açıklaması yapıp konaklamak üzere şube binasına çıktık.
Gebze Şubesinin neredeyse bütün temsilcileri oradaydı. On-
larla uzun sohbetler ettik….

8. gün: Gebze-Kartal 
… Sabah 09:30’da Gebze’den yola çıktık… Yolumuz 

uzun olduğu için ilk molayı 12. km’de verdik. Bir çimenlik 
üzerine oturup yaklaşık yarım saat dinlendik. Sonra mola ve-
receğimiz yere kadar yürüyüşümüzü tekrar devam ettirdik…

Kartal’a geldik. İstanbul 1 Nolu Şube binamıza kadar yü-
rüyüp bugünkü etabı sonlandırdık. Şubede bizleri şube yöne-
timi karşıladı. Sıcak karşılama sonrası dinlenmeye çekildik. 

Akşam yemeğini beraber yedik. Kartal 
Adalet Sarayı inşaatından atılan temizlik 
işçileri ziyaretimize geldiler… Ayağı şi-
şen arkadaşımızı hastahaneye götürüp te-
davi ettirdik. Çadırda kalıp direniş gös-
teren işçilerden sabah bizlere katılanları 
tekrar çadıra bıraktık. Yarın son gün ve fi-
nal olacak. Mesafemiz ise daha az.

9. gün: Kartal-Ataşehir
Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra 

yürüyüşümüze şubemiz önünden başla-
dık. E-80 karayoluna indikten sonra yine 
seyir halindeki araçların destek kornala-

rıyla beraber yürümeye devam ettik. 
Hava bugün de inanılmaz sıcaktı.Yağışlı günden daha 

zor oluyor sıcakta yürümek. Bir de sonuna gelmiş olmanın 
verdiği rehavetle daha da zorlanıyorsunuz. Ama müzik eşli-
ğinde devam ettik yürüyüşümüze. Bostancı Köprüsü’ne gel-
diğimiz anda sendikanın merkez binası görünmeye başladı.
Öğlen molasını merkezde vereceğimiz için ilk etap kısmını 
tamamlamış olacağız. 

Merkez binasına geldiğimiz anda sendikanın çalışanla-
rının açmış olduğu METAL İŞÇİLERİ YUVANIZA HOŞ-
GELDİNİZ pankartı benim gibi tüm işçilerin duygulanma-
sına ve ağlamasına neden oldu. İnsanın kırk yıldır görmedi-
ği dostuna kavuşması gibi bir şeydi yaşanan. Herkes karma-
şık duygular içerisinde sloganlarla girdik merkez binamızın  
bahçesine. Sendikanın tüm yöneticileri avluda bizi karşıladı. 
DİSK yönetim kurulu üyeleri ve bazı sendikalarımızın genel 
başkanları da bizi karşılayan ekip içerisindeydi. 

Öğlen genel merkezde mola verip dinlendik. Öğlen ye-
meğini merkezde yedik. Bir çok basın kuruluşu çekim ve 
söyleşi yaptı yürüyüşçü işçilerle. Daha sonra saat 16:00’da 
uzun bir kortejle Ataşehir’e doğru yürüyüşe geçtik…

… Ataşehir’e vardığımızda ise tam bir çoşku vardı. Yine 
şirket merkezi önünde kalabalıkla beraber bir basın açıkla-
ması yaparak finali gerçekleştirmiş olduk. 

Kapanış ve değerlendirme konuşmasını ise Sendikamı-
zın Genel başkanı Adnan Serdaroğlu gerçekleştirdi. İşverene 
yüklendiği konuşmasında sorunun çözümü için siyasi iktida-
rı da göreve davet ederek noktaladı.

MASDAF işçileri yürüyüşlerini 
gezici fotoğraf sergisi ile tanıttılar

9 gün süren yürüyüş Ressam-fotoğrafçı Şakir 
Sağlam’ın deklanşöründen çıkan güzel fotoğraflarla 
ölümsüzleştirildi.

Masdaf işçileri “gezici fotoğraf sergisi” ile yürüş-
lerini ve mücadelelerini kamuoyuna anlatmaya devam 
ettiler.

Gezici fotoğraf sergisi, MASDAF işçilerinin elin-
de 4 Haziran günü Beyoğlu’nda, 8 Haziran günü 
Kadıköy’de, 9 Haziran günü Kocaeli’nde, 10 Haziran 
günü Düzce’de halkımızla buluştu.
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25 Haziran 2011 tarihinde sendikamız genel 
merkezinde yapılan toplantıda, Schneider işçi tem-
silcileri ve komite üyeleriyle yönetim kurulumuz 
bir araya gelerek, süreç değerlendirildi ve eylem 
planı hazırlandı.

Bu  toplantıda alınan eylem kararları çerçeve-
sinde, 28 Haziran 2011 tarihinde, dört fabrikada eş 
zamanlı olarak, vardiyalar bir araya getirilerek düzenlenen toplantılarda, ta-
lepler dile getirildi, işçiler gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Gebze, Çayırova, İzmir ve Manisa Schneider işçileri

Geleceklerine sahip çıkıyorlar

Schneider&Alstom şirketleri-
nin Areva’yı satınalması sonucu, 
Gebze’de kurulu bulunan ve sendi-
kamızın 30 yılı aşkın süredir örgüt-
lü olduğu Areva fabrikasının bir bö-
lümü yine Gebze’de bir başka yere 
taşındı. 

Bu fabrika Schneider Enerji AŞ. 
olarak faaliyetini sürdürmeye baş-
ladı. Toplu iş sözleşmesi hakları ile 
devrolan bu fabrikada işçiler sendi-
kamızın üyesi olarak çalışıyorlar.

Schneider’ın Manisa ve Çiğli/
İzmir fabrikalarındaki işçiler sendi-

kasızdı. 2010 yılında sendikamızın 
Manisa ve İzmir’de yürüttüğü çalış-
malar sonucunda çalışan işçilerin ta-
mamına yakını sendikamıza üye ol-
dular. 

Sendikamız yeterli çoğunluğun 
sağlanması üzerine her iki fabrikada 
çalışan işçiler adına toplu iş sözleş-
mesi yetkisi için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na başvurdu. 

Bakanlık yapılan başvuruya 10 
Kasım 2010 tarihinde olumlu yanıt 
verdi ve sendikamızı Schneider’da 
toplu iş sözleşmesi yapmak için yet-
kili sendika kıldı.

Ancak Türkiye’de yasaların iş-
verenlere tanıdığı bir hak(sızlık) var. 

Herhangi bir gerekçe gösterme-
den sendikanın yetkisine itiraz ede-
biliyorlar. Schneider işverenliği de 
yetki tespitine itirazda bulundu. 

Schneider işçileri Avrupa 
ölçeğinde dayanışma gördüler
Sendikamızın üyesi olduğu ve 7 milyon 

metal işçisini temsil eden Avrupa Metal İşçi-
leri Federasyonu (EMF) Schneider örgütlen-
mesinde yanımızda.

Manisa ve Çiğli fabrikalarında işçi arka-
daşlarımız örgütlenirken uluslar arası ölçek-
te dayanışma gördüler ve bu dayanışma de-
vam ediyor.

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa 
Metal İşçileri Federasyonu (EMF), Schne-
ider Avrupa İş Konseyleri ve Schneider’ın 
farklı ülkelerinde örgütlü sendikaları, 
Türkiye’de sendikalaşmanın başarıya ulaş-
ması için yoğun çaba harcadılar, harcamaya 
devam ediyorlar. 

Schneider’ın Areva’yı satınalma sürecin-
de işçiler adına ortaya çıkması muhtemel hak 
kayıplarının önüne geçilmesine yönelik bir 
“çerçeve sözleşme” imzalandı. Çerçeve söz-
leşme ile bu süreçte işçi çıkartılmaması ve 
sendikal haklar dahil olmak üzere tüm hak-
ların korunması imza altına alındı. Bu kapsa-
ma Schneider Türkiye de eklendi.

Örgütlenme sürecinde Schneider işveren-
liğinin ortaya koyduğu dirence karşı, gerek 
EMF gerek AİK (Schneider Avrupa İş Kon-
seyi)  temsilcileri İzmir ve Manisa’da işçi-
lerle birçok toplantı yaptı. Yaşanan olumsuz-
luklara ortak müdahale edildi.

Bu dayanışma Schneider’ın Türkiye’deki 
tüm birimlerinde sendikalaşma tamamlana-
na kadar ve sonrasında da devam edecek.Güvenceli ve sendikalı 

çalışmak için...

Halen yetki mahkemesi devam ediyor. 
Yetki mahkemesi mutlaka çalışanlarların, üyeleri-

mizin lehine  sonuçlanacak.
Haklarına kavuşmanın önünde engel olan, işvere-

nin toplu sözleşme yetkimize yaptığı mahkeme itira-
zını geri çekmesi için, Manisa ve İzmir fabrikalarında-
ki çalışanlar  son derece kararlı bir tutum sergileyerek 
onurlu bir mücadele yürütüyorlar. 

Demokratik tepkilerini birlik ve beraberlik içinde 
sergiliyorlar.
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DİSK 1967 yılında kurulduğunda, başta sermaye olmak üzere bütün işbir-
likçiler büyük bir korku ve tedirginlik yaşamışlardı.

Korktukları gibi de oldu, Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının müca-
deleci bayrağı bir anda  emekçilerin gönlünü fethetti. İşçiler sermayeye karşı 
hakların alma için akın akın DİSK’e koştular. İşçi sınıfının ve DİSK’in önlene-
mez yükselişi başlamıştı.

Bu coşku dolu ve durdurulamaz işçi seli sermayeyi ve yandaşlarını bir anda 
harekete geçirdi. İktidardaki Adalet Partisi acele bir yasa taslağı hazırlayarak 
Sendikalar Yasasında kısıtlayıcı bazı değişiklikler hazırladı ve TBMM’ye sun-
du.

11 Haziran 1970 tarihinde 274 sayılı Sendikalar Yasası’nda anti demokratik 
değişiklikler yapıldı. Amaç giderek büyüyen ve güçlenen DİSK’i engellemekti.

12 Haziran günü DİSK Başkanı Kemal Türkler Anayasa ve demokrasiye 
aykırı bu düzenleme nedeniyle kamuoyunu bilgilendirdi ve ilgilileri uyardı. O 
günkü siyasi iktidar bu uyarıyı dikkate almadı

DİSK yöneticileri ve işyeri temsilcileri toplanarak bir protesto mitingi dü-
zenlemek için karar aldılar. Mitinge izin verilmedi.

Ve 15 Haziran’da tüm İstanbul bambaşka bir sabaha uyandı; Şalterler indi, 
makineler durdu, bacalar tütmez oldu. 100 binin üzerinde işçi sokaklara dökül-
dü. İstanbul, Gebze ve İzmit’te fabrikalar boşalmış, yollar, köprüler kapanmıştı.

16 Haziran günü ise daha da büyüyen bir tepki ve katılım vardı. İşçiler fab-
rikalardan yollara  sel gibi akıyor, şehrin kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu.

Tabii ki birileri bundan çok rahatsız oldu ve işçilerin üstüne önce polisi yet-
meyince de askeri gönderdiler. Üç işçi hakları için mücadele ederken şehit düş-
tü: Yaşar Yıldırım, Mustafa Baylan ve Mehmet Gıdak. Anıları önünde saygıy-
la eğiliyoruz.

Sıkıyönetim ilan edildi, fabrikalar kuşatıldı, işçiler gözaltına alındı.
274 sayılı yasada yapılan değişiklikler ise Anayasa Mahkemesi tarafından 

iptal edildi. Dolayısıyla taşeronluğunu iktidardaki Adalet Partisinin yaptığı ser-
mayenin saldırısı püskürtülmüş oldu. 

15-16 Haziran işçi sınıfının, ekmeği için, kendilerine hava kadar su kadar 
gerekli olduğuna inandıkları sendikalarına yani DİSK’e sahip çıkmalarının öy-
küsüdür. İşçi sınıfının parlamentoya ve siyasete sınıfsal müdahalesidir.

15-16 Haziran İşçi Sınıfı Tarihinde şanlı bir sayfadır.
Ne unuturuz ne de unuttururuz. 

15-16 Haziran direnişinin

Işığında...

DİSK:
"Sendikal haklarımız, hemen şimdi!"

15-16 Haziran büyük 
işçi direnişinin 41. yıldö-
nümünde, “SENDİKAL 
HAKLARIMIZ HEMEN 
ŞİMDİ!” kampanyası çer-
çevesinde 2821-2822 sa-
yılı yasaların demokra-
tikleştirilmesi talebiyle 15 
Haziran 2011 Çarşamba 
günü ülke çapında Böl-
ge Çalışma Müdürlükleri 
önünde saat 12:00-13:00 
arasında etkinlikler yapıl-
dı. 

DİSK’liler İstanbul’da 
Genel-İş Aksaray İstanbul 
Bölge Şubesi’nde topla-
narak, sloganlarla Unka-
panı Bölge Çalışma Mü-
dürlüğü önüne gelindi.

Sendikamız şubele-
ri de kendi bölgelerinde 
basın açıklamalarına ka-
tıldılar. 
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İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, 
Dünya’da ve Türkiye’de büyük bir coşku ile kutlandı.

2007 1 Mayıs’ından buyana üç yıl, siyasi iktidarın cunta dönemle-
rinde görülmemiş baskısına maruz kalan işçiler ve emekçiler, geçtiği-
miz yıl Taksim Meydanı’nı kutlamalara açtırmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan görkemli 1 Mayıs’ın ardından bu yıl da yüz-
binlerce emekçi Taksim Meydanı’nı bayram yerine çevirdiler.

100 binler 
Taksim’deydi
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Metal işçileri 
en ön saftaydı

Sabahın erken saatlerinde DİSK 
kortejinin oluşturulacağı Şişli’de 
buluşmaya başlayan sendikamız 
üyesi işçiler, konfederasyonumuzun 
kortejinde de görevli oldular. Bay-
rakları ile, dövizleri ile, flamaları ile 
ve hepsinden çok kırmızı önlükleri 
ile hem yürüyüşte hem alanda 1 Ma-
yıs coşkusunu arttırdılar.

Taksim’de yapılan bu yılki kut-
lamaya Bursa, Trakya, Gebze, İstan-
bul 1 Nolu ve İstanbul 2 Nolu Şu-
belerimize bağlı bütün işyerlerinden 
üyelerimiz kitlesel olarak katıldılar.

Ortak açıklamada 
CASPER işçisi

Terpit komitesini tüm işçi konfe-
derasyonları ve meslek örgütlerinin 
ortaklaşa oluşturduğu 1 Mayıs’ta or-
tak bir açıklama okundu. 

Açıklamayı sendikalaşma müca-
delesi veren ve işten atılan 3 işçi bir-
likte yaptı. 

Açıklamayı yapan işçilerin için-
de sendikamızda örgütlenen CAS-
PER Bilgisayar’da işten atılan üye-
miz Bahtiyar Şahin de vardı.
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Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 18 
Haziran 2011 tarihinde Gönen Kemal Türkler 
Eğitim Tesisleri’nde toplanmış, gündemindeki 
konuları görüşerek aşağıdaki açıklamanın ka-
muoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

Genel Temsilciler Kurulumuz, 41 yıl önce 
15-16 Haziran’da işçi sınıfımızın yarattığı mü-
cadele geleneğine sahip çıkarak 18 Haziran 
günü toplanmıştır. 15-16 Haziran direnişini ya-
ratan işçi sınıfına selam olsun!

Metal işçileri çok önemli bir mücadele dö-
nemini geride bıraktı. 2010-2012 Grup Toplu 
İş Sözleşmesi’nde sendikamızın örgütlü oldu-
ğu 28 işyerinde yaklaşık 15 bin üyemizle onur-
lu bir mücadele yürüttük.

Genel Temsilciler Kurulumuz, sözleşme 
sürecini değerlendirmiş ve şu sonuçları paylaş-
mıştır:

1. Sözleşmede MESS ve Türk Metal işbir-
liği ile bizlere dayatılan ücret zammının iki ka-
tına yakın artış sağlanmıştır.

2. Verilen mücadele ile 12 Eylül’den bu 
yana süren 30 yıllık toplu sözleşme düzeninin 
yıkılabileceği gösterilmiştir.

3. Yıllarca işveren-sarı sendika 
işbirliğinin “en iyi sözleşmeyi im-
zalıyoruz” yalanı çöpe atılmıştır.

4. Yine yıllarca grup sözleşme-
sinde işveren sendikası-sarı sen-
dika dayatmasına karşı “farklı bir 
sözleşme yapılamaz, farklı kaza-
nımlar elde edilemez” inancı (ya 
da inançsızlığı) ortadan kalkmış-
tır.

5. 21 yıl sonra alınan grev ka-
rarları, ardından uygulanan grev-
ler, başta metal işçilerinin olmak 
üzere işçi sınıfının ufkunu yeni-
den göstermiştir.

6. Bu süreç “ancak mücade-
le eden kazanabilir” gerçeğini bir 
kez daha hatırlatmıştır.

7. Şimdi metal işçileri daha 
fazla kendine güvenmektedir.

Genel Temsilciler Kurulumuz, 
grup toplu iş sözleşmesinde yürü-
tülen mücadeleyi sırtlayan sendi-
kamızın üyesi işçi kardeşlerimi-
zi, mücadele sürecinin her zaman 
içinde olan grup dışı işyerlerinde-
ki kardeşlerimizi, sendikamızın 
kadrolarını kutlar, bize dayanışma 
gösteren tüm emek dostlarına te-

şekkür eder.
Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde orta-

ya çıkan kazanımların tüm metal işçilerine ak-
tarılması konusunda yeterince etkili olunama-
mıştır. Önümüzdeki süreçte bu alandaki eksik-
liğin her türlü araç devreye sokularak gideril-
mesi temel görevimiz olacaktır.

Sözleşme süreci boyunca eksik bıraktığı-
mız diğer noktaları da değerlendiren kurulu-
muz, 2012-2014 dönemine bu eksiklikleri de 
gidererek daha güçlü girmek için kararlılığını 
ifade etmektedir.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde milletvekili 
genel seçimleri gerçekleştirildi. 12 Haziran se-
çimlerinin sonucunda AKP iktidarı 3’üncü dö-
nemini yaşayacaktır.

Seçimlerde AKP’nin aldığı 21,5 milyona 
yakın oy, asgari ücretin sefalet düzeyinde ol-
duğu, işsizliğin kronikleştiği, kayıt dışının sı-
radanlaştığı, iş kazalarında binlerce işçinin ha-
yatını kaybettiği veya sakat kaldığı, sendikal 
örgütlenmenin önünde devasa engeller olduğu, 
yoksulluğun ve güvencesizliğin büyüdüğü ger-
çeklerini değiştirmemektedir.

İşçi sınıfı son 10 yılda haklarına yönelik 
büyük saldırılar yaşamıştır. Ülkemiz, emekçi-
ler için güllük gülistanlık değildir.

Ayrıca yakın bölgemizde yaşanan savaşlar, 
giderek artan çevre sorunları da bizleri olum-
suz etkilemektedir.

Sorunlarımızın süreceği, saldırıların devam 
edeceği ise ortadadır. Özelleştirmeler sürecek, 
yasalar sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda 
değiştirilmek istenecek, işsizlik ve yoksulluk 
devam edecektir.

Kıdem tazminatlarımız gündeme yeniden 
gelecektir.

Kiralık işçilik karşımıza bir kez daha çıka-
rılacaktır.

Kuralsız ve güvencesiz çalışma her alanda 
yaygınlaştırılacaktır.

Bir yandan bu saldırılar sermayenin talep-
leri doğrultusunda şekillendirilecek, öte ta-
raftan sermaye egemenliği sürdükçe sorunlar 
azalmayacaktır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, önümüzde-
ki dönem haklarımıza yönelik gerçekleştirile-
cek her türlü saldırıya karşı mücadele kararlılı-
ğını ifade etmektedir.

Kurulumuz ayrıca, İşçilerin ve emekçilerin 
haklarının tanındığı, hak ve özgürlüklerin ge-
nişletildiği, eşitliğin temel alındığı bir Anaya-
sa değişikliğinin olmadığı sürece bunun yeni 

Genel Temsilciler Kurulu

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 18 Haziran 2011 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eği-
tim Tesisleri’nde toplandı. Yönetici ve temsilcilerimiz, başta 2010-2012 Grup Toplu İş Sözleş-
mesi süreci olmak üzere, gündemdeki konuları ele alan konuşmalar yaptılar. İşçi sınıfının mü-
cadele geleneğine sahip çıkmak ve mücadeleyi büyütmek hedefi, temsilciler kurulumuzun or-
taklaştığı konu oldu.

“Ancak mücadele eden 
Kazanabilir”

Mustafa Tozkoparan (Sarkuysan)
Mehmet Kaddar (Bosal Mimaysan)
Rıfat Codura (Paksan Makine)
İsmail Sungur (Sarkuysan)
Erdoğan Özdemir (Ejot Tezmak)
Dilek Başıbüyük (Yücel Boru)
Aydın Belet (Totomak)
Ali Şengül (GEA Klima)
Hüseyin Kurt (Asil Çelik)
Aydın Vatansever (Disa Otomotiv)
Sedat Balıkçı (Jantsa)
Birnur Arslan (Penta Elkt.)
Barış Bulut (Kroman Çelik)
İlker Sever (Astaş Alüminyum)
Rıfat Çevik (Retting Metal)

Hakan Akyol (AD Demirel)
Evren Aktürk (FTB)
Cemalettin Güzel (Doruk)
Ergün Kös (Schneider Enerji)
Haydar Bolat (Ar Yıldız)
Mustafa Demir (Mas-Daf)
Mevlüt Kalafat (Mahle Mopisan)
Zeliha Duran (Anakonda)
Bayram Dilek (RSA)
Beyhan Vatansever (SIO Otomotiv)
Mesut Uslu (Schneider Enerji)
Ahmet Özer (FMCP)
Mahir Alemdağ (Sağlık Bakanlığı)
Sonuç Bildirgesini Renta’dan İsa Akın 
okudu

Konuşma yapan temsilcilerimiz

Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
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bir Anayasa olmayacağının altını çizmektedir.
Örgütlenmenin önündeki engeller sürmek-

tedir. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Genel Tem-
silciler Kurulumuzdan buyana örgütlendiğimiz 
onlarca işyerinde yüzlerce üyemiz toplu söz-
leşme hakkı için kavga vermektedir. İçlerin-
de toplu iş sözleşmesi tamamlanmış ve bugün 
aramızda olan arkadaşlarımız olmakla beraber, 
birçok işyerinde mücadele sürmektedir. İşten 
çıkarmalar yaşanmakta, yetki ve işkolu davala-
rı yılları bulmaktadır. Genel Temsilciler Kuru-
lumuz, başta 2821 ve 2822 sayılı yasalar olmak 
üzere, sendikal örgütlenmenin önündeki engel-
lerin kaldırılması ve işverenlerin sendikalaşma 
karşısındaki zorbalıklarına karşı verilecek bir-
leşik bir mücadelenin acil görevlerimiz arasın-
da olduğunu tespit etmektedir.

Gerek sendikalaşma mücadelesi gerekse iş-
ten çıkarmalara karşı kimi işyerlerinde direniş-
lerimiz devam etmektedir.

Sendikamızda örgütlenen Casper Bilgisayar 
işçileri direnişlerini sürdürüyor. İşten atılan 8 
üyemiz,  118 gündür işyerinin önündeler. 

Aynı şekilde sendikamızda örgütlenen 
MASDAF işçilerinin tamamı işten çıkarılmış-
tır. 112 işçi kardeşimiz, hem şirketin genel mer-
kezinin bulunduğu İstanbul-Ataşehir’de, hem 
de fabrikanın bulunduğu Düzce’de 70 gündür 
direnişlerini sürdürüyor.

Sendikamızın örgütlü olduğu Gebze’de 
GEA Klima işyerinde işten çıkarılan 4 üyemiz 
de fabrikanın önünde direnişteler. Onlar, çalış-
ma hakları için mücadelelerini sürdürüyor.

Genel Temsilciler Kurulumuz, bu direnişle-
rin başarıya ulaşması için gereken dayanışma-
nın temel görevimiz olduğunu ifade eder. 

Kamuda yüz bin-
lerce işçiyi ilgilendiren 
toplu iş sözleşmeleri ne 
yazık ki her geçen gün 
AKP hükümetinin poli-
tikalarına biraz daha ya-
naşan Türk-İş Yönetimi-
nin bu yaklaşımları so-
nucu siyasi iktidarın in-
safına terk edilmiştir.

Sendikamızın kamu 
sektöründe yetkili ol-
duğu tek işletme Sağlık 
Bakanlığı Tamir ve Ba-
kım Atölyelerinde ça-

lışan üyelerimizi de etkileyecek 
bu toplu iş sözleşmesi dönemin-
de sendikamızın gereken müca-
dele ve dayanışmayı tüm birimle-
riyle göstermesi özellikle vurgu-
lanmıştır.

Kurulumuz nitelikli kadro-
ların örgüte kazandırılması, iş-
yeri komiteleri, kadın işçiler ve 
genç işçiler kurullarının daha et-
kin hale gelmesi, her türlü kurul 
kararlarlarına uyulması konusun-
da daha fazla özen gösterilmesi-
nin önemine dikkat çekmektedir.

Konfederasyonumuz DİSK de 
dahil olmak üzere sendikamız ge-
nel kurullar sürecine girmektedir. 
Metal işçilerinin ve işçi sınıfımı-
zın dikkatinin sendikamızın üzerinde olduğu 
bilinciyle, Genel kurullarımızın yukarıda bah-
settiğimiz tüm zorlukları göğüsleyecek prog-
ramların oluşturulduğu, mücadele hattının be-
lirlendiği platformlara dönüştürülmesi son de-
rece önemlidir.

Bu bakış açısından hareketle, emekçiler 
için zorlu geçeceği tarafımızca da tespit edilen 
önümüzdeki dönemde, Konfederasyonumuz 
DİSK’in mücadele gücünü daha da yükselt-
mek adına çok daha güçlü ve kapsayıcı bir dü-
zeye ulaşması için sendikamızın her türlü kat-
kıyı vermesi, daha yüksek temsiliyet ve daha 
fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği kurulu-
muz tarafından vurgulanmıştır.

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ!
YAŞASIN BİRLEŞİK METAL-İŞ! 
YAŞASIN DİSK!

Şubelerimize
Plaket verildi
Temsilciler kurulumuzda, 

şube yöneticilerimize, toplu 
sözleşmeler ve örgütlenme sü-
recindeki etkin çabaları için, 
üyelerimiz adına birer teşek-
kür plaketi verildi.

Temsilciler kurulumuza bir sunum yapan Doç. Dr. Refika Bakoğ-
lu Deliorman, sendikamızın da destekçileri arasında olduğu araş-
tırması hakkında bilgi verdi; metal sektöründe verimlilik ve işgü-
cü maliyeti hakkında yaptığı çalışmayı aktardı.
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İşyeri ziyaretleri

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar 
ile birlikte, 22.06.2011 tarihinde Gebze Şu-
bemizde örgütlü Sarkuysan ve Gea Klima 
işyerini ziyaret ederek üyelerimizle bir ara-
ya geldiler.

Anadolu Şubemizde örgütlü ve 
Kırşehir’de kurulu Çemaş Döküm işyerinde 
CNC İşleme Fabrikasının ilk ünitesinin açı-
lış töreni 30 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı. 

Düzenlenen törende Sendikamızı şube 
yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanı-
mız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlen-
me Sekreterimiz Özkan Atar temsil etmiştir.

Sendikamız ile ZF Lemförder işyeri ara-
sında bağıtlanan yeni dönem toplu iş söz-
leşmesi törenle imzalanmıştır. 

30 Mayıs 2011 tarihinde işyerinde dü-
zenlenen TİS imza törenine şube yönetici-
lerimizle birlikte Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreteri-
miz Özkan Atar katıldılar.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar 
ve Gebze Şube yöneticilerimizle birlikte, 
02.05.2011 tarihinde Arfesan işyerini ziya-
ret ederek üyelerimizle bir araya geldiler.

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

Başkanlar Kurulu Toplantısı CHP yöneticilerinden, 
sendikamızı ziyaret

7 Haziran 2011 tarihinde sendikamız genel merkezinde toplanan Başkanlar Kuru-
lumuz, gündemdeki konuları değerlendirdi. Fabrika önlerinde devam eden direnişler, 
işyerlerindeki son gelişmeler, toplu sözleşmeler ve yaklaşan 15-16 Haziran Direnişi 
yıldönümü, görüşülen konular arasındaydı.

Seçimler öncesinde siyasi parti temsilcileri ve milletvekili adayları, sen-
dikamızı ve direnişteki işyerlerimizi ziyaret ettiler. 

CHP Genel Sekreteri Bihlun TAMAYLIGİL, DİSK Eski Genel Başka-
nı ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman ÇELEBİ ve İstanbul 1. 
Bölge Milletvekili Adayı Yakup AKKAYA ve beraberindeki heyet, Sendika-
mız Genel Merkezi’nde Genel Yönetim Kurulu üyelerimizle görüştüler.
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İstanbul 1 Nolu Şubemizin 5. Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2011 tarihinde, 
Maltepe Maksev’de toplandı.

Konuk, delege ve yöneticilerin konuşmalarının ardından yapılan seçimde, yeni 
yönetim kurulu belirlendi.

Şube Başkanı: Kemal Coşkun
Şube Sekreteri: Yaşar Cihan
Şube Mali Sekreteri: Hüseyin Fırat
Şube Örgütlenme Sekreteri: Birnur Arslan
Şube Eğitim Sekreteri: Erol Kalender
Şube Basın Yayın Sekreteri: Erdal Aluç
Şube Sosyal İşler Sekreteri: Adem Yalçın

Şube Denetleme Kurulu: Evren Turgut, Yusuf İkisivri, Dinçer Albayrak

Şube Disiplin Kurulu: Ercan Alpay, Özcan Kızgır, Hayati Yalçın

İstanbul 1 Nolu Şube
5. Olağan Genel Kurulu

Türkiye açısından son derece önemli bir 
dönemeçte, “Birlik, Mücadele ve Dayanış-
ma Günü” olan 1 Mayıs’ı bu yıl bölgemizde 
Gündoğdu Meydanı’nda kutladık. 

Kutlamadan önce işyerleri tek tek dola-
şılıp 1 Mayıs’ın önemi anlatılıp bu yıl ka-
tılımın daha fazla olması konusunda üyele-
rimiz bilgilendirilmiştir. 1 Mayıs günü tüm 
fabrikalarımızdan 1000’in üzerinde üyemiz, 
Şube binamızın önünde toplanarak fabrika-
ların kendi pankartları altında yürüyüşe baş-
landı. Havanın da iyi olması sebebiyle üye-
lerimizin bir çoğu eşleri ve çocukları ile be-
raber gelmişlerdi. 

Yürüyüş güzergahı boyunca Sendika-
mızın her yerde gösterdiği disiplin ve coşku 
hakimdi. Alana girildikten sonrada mitingin 
sonuna kadar emeğin kazanılmış haklarına 
saldırıları alanda en gür şekilde haykırdık. 

Yeni örgütlendiğimiz işyerlerinden 

FCMP ve SCHNEİDER işyerlerinin komi-
teleri ile İzmir ve Manisa’da toplantılar ya-
pıldı. FCMP işyeri komiteleri ile Manisa’da 
toplu iş sözleşmesi taslak çalışması yapıldı.

Şubemize bağlı işyerlerimizden ZF 
LEMFÖRDER işyerinde biten toplu iş söz-
leşmesinin ardından, Genel Merkez yöne-
ticilerimizin de katılımıyla işyerinde TİS 
imza töreni yapılmıştır. 

TMMOB’un Ankara’da düzenlemiş ol-
duğu mitinge şubemizden özellikle yeni ör-
gütlendiğimiz işyerlerinden Mahle, Schnei-
der ve FCMP’de üyelerimizle beraber katı-
lım sağlandı.

Konfederasyonumuz DİSK’in almış ol-
duğu karar gereğince 15-16 Haziran’ın yıl-
dönümünde Bölge Çalışma Müdürlükle-
ri önünde basın açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasına üyelerimizle beraber kitlesel 
olarak katılım sağlandı.

İzmir Şube’den
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LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: ATİLA IŞIK  
Temsilci: MEHMET GÜRSOY 
Temsilci: CEMİLE ARAS
 

ARPEK ARPAK PARÇA ALÜMİNYUM EN-
JEK. KALIP SAN. A.Ş 

Baştemsilci: ERDOĞAN KILIÇ 
Temsilci: HALİL ÇAYIRLI 

ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
Baştemsilci: İBRAHİM BAHAR 
Temsilci: ADEM ÜNAL  

SCHNEİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. 
A.Ş. (AREVA-ŞALTER)

Baştemsilci: SAİM SOYLU 
Temsilci: ERGÜN KÖS  
Temsilci: SEZGİN YAVAŞ 

DOSTEL MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: SELÇUK BALCI 
Temsilci: İSMAİL GÖRGÜ 
Temsilci: MURAT KAPUCU 

ALSTOM GRİD ENERJİ END. A.Ş (Areva)
Baştemsilci: GÖKHAN İMAMOĞLU 
Temsilci: METİN ÇAKAL 
Temsilci: OSMAN ŞAMDAN 
Temsilci: SAVAŞ AŞIK  

RSA TESİSAT MALZEME.  SAN. VE 
TİC.A.Ş.

Baştemsilci: MURAT TOP 
Temsilci: BAYRAM DİLEK 

ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİ-
SAT A.Ş.

Baştemsilci: ÜMİT FİDANCI 
Temsilci: ALİ DİNÇEL 
Temsilci: COŞKUN CENGİZ 

SCHNEİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. 
A.Ş. (AREVA-TAYSAD)

Baştemsilci: KEMAL ÖZTÜRK 
Temsilci: CEMİL ŞABAN YESİR
Temsilci: ZEKERİYA ÇETİN 
Temsilci: ORHAN ÖZGEN

AKKARDAN SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: DEĞER BAYIR
Temsilci: ENGİN CANKAY
Temsilci: ERDAL ÇETİN 

STANDARD DEPO VE RAF SİSTEMLE-
Rİ A.Ş. 

Baştemsilci: ENGİN ÇAĞLAR
Temsilci: PİRAN KARAMAN 

SİSTEMİ COMANDİ MECCANİCİ OTO. 
SAN. A.Ş.

Baştemsilci: FERDİ BAYRAM 
Temsilci: YALÇIN ZEKİ  

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş
Baştemsilci: ERDAL BAŞER
Temsilci: HASAN KÖKSAL 
Temsilci: MUHAMMET KALENDER 

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAK. 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: DENİZ ILGAN
Temsilci: ADEM GÜN
Temsilci: BÜLENT DİRİK  
Temsilci: SALİH KARAKOÇ 

BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. A.Ş.
Baştemsilci: ZEKİ ÇULCUOĞLU 
Temsilci: SELÇUK AKMAN
Temsilci: HALİS GÜLDAL 

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Baştemsilci: FEHMİ ELMACI
Temsilci: MUSTAFA DEDE  
Temsilci: MUAMMER KALKAN 

ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. 
A.Ş. 

Baştemsilci: ŞİNASİ ATICI  
Temsilci: ÜMİT BİNGÖL 
Temsilci: ÜMİT KALPAKÇIOĞLU 

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. (Ha-
tay)

Baştemsilci: YUNUS KIYMACI
Temsilci: H.HARUN SEÇER 
Temsilci: İBRAHİM BULUÇ 

BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: FETHİ DENİZ 
Temsilci: CENGİZ ORTAŞLIGİL 

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: MUSTAFA GÜDÜK 
Temsilci: MUSA YILMAZ 
Temsilci: ARİ AÇIKGÖZ 

KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZ-
LARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: SEYFİ BEKTAŞ 
Temsilci: ERHAN TOPAL 
Temsilci: RUŞEN KASAPOĞLU 

ARFESAN ARKAN FREN ELEMAN. SAN. 
A.Ş.

Baştemsilci: KADİR GEDİK 

Temsilci: MUSTAFA ÇATALTEPE 
Temsilci: İBRAHİM DİL  

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: BARIŞ BULUT 
Temsilci: MUSTAFA BENEK 
Temsilci: TABİP YAVUZ 
Temsilci: ÖMER OSMAN KIZILTOPRAK 
Temsilci: ALTIOK SENEM  

PANCAR MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: SERKAN ÇAVUŞLU 
Temsilci: MURAT ÖZDEN 

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEM. 
A.Ş.

Baştemsilci: GÖKHAN AYDIN 
Temsilci: FUAT DURMAZ 
Temsilci: CEMAL SEKİZ  

PAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: RIFAT CODURA 
Temsilci: ADEM ÇİÇEK 
Temsilci: BASRİ DÖNMEZ 

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. 
A.Ş.

Baştemsilci: SELÇUK ÇİFTÇİ 
Temsilci: MUSTAFA TOZKOPARAN 
Temsilci: İSMAİL SUNGUR 
Temsilci: ÖMER KARA  

SB. ERZURUM İL SAĞLIK MD. (GÖĞÜS 
HASTALIKLARI HASTANESİ)

Baştemsilci: KADİR KAHVECİ 

BAŞÖZ ENERJİ VE TAAHHÜT A.Ş.
Baştemsilci: SAMİ ÖZCAN 
Temsilci: RAGIP İMRENK 
Temsilci: METİN KIRPIKOĞLU 

AKSAN METAL SAN. A.Ş.
Baştemsilci: KEMAL DURNA 
Temsilci: ERCAN ALPAY 
Temsilci: ERDAL ALUÇ  

BOSAL MİMAYSAN METAL İŞLEME SAN. 
A.Ş.

Baştemsilci: MEHMET KADDAR 
Temsilci: YUSUF RİŞVAN 
Temsilci: YUNUS KÜÇÜKYILDIZ 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Tuzla)
Baştemsilci: ABDULKADİR TEKİN 

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLA-
MA A.Ş.

Baştemsilci: HÜSEYİN FIRAT  

Temsilci: ERKAN ÇELİK  
Temsilci: V.NUSRET UZUN  
 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Dudullu)
Baştemsilci: HÜSNÜ ATASOY 
Temsilci: SERDAL BİLGİN 
Temsilci: MUSTAFA ŞAHİN  

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ 
SAN. A.Ş.

Baştemsilci: RECAİ BÜYÜKBEYHAN 
Temsilci: İSMAİL GARİP 
Temsilci: MURAT ÖZEN  
Temsilci: HÜSEYİN OKTAY 

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
Baştemsilci: ALİ GÜNDÜZ 
Temsilci: FATİH YILDIRIM 
Temsilci: DİLEK BAŞIBÜYÜK 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (Kartal)
Baştemsilci: HASAN KEFELİ 
Temsilci: ÜMİT BOZUKLU 
Temsilci: BEYHAN YAĞBAKAR 

ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN. A.Ş.
Baştemsilci: F.FEVZİ YILDIZ 
Temsilci: EROL KALENDER 
Temsilci: YUSUF İKİSİVRİ 

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. (7. cad.)

Baştemsilci: AHMET ARI  

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. (8. cad.)

Baştemsilci: MURAT GÜR  
Temsilci: CEMALETTİN GÜZEL 
Temsilci: GÜRKAN DEVECİ  

ANAKONDA ISITICI VE PİŞİRİCİ CİHAZ-
LAR SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: ZELİHA DURAN 
Temsilci: ADEM ADAKAN 
Temsilci: CÜNEYT DEĞİRMENCİ 

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SAN. 
A.Ş.

Baştemsilci: ADEM YALÇIN

ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM YEDEK PAR-
ÇA FAB.

Baştemsilci: RESUL ÖNCÜL
Temsilci: ABDULVEHAP KAÇTI  
Temsilci: İBRAHİM CENNET

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilci-
lerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

“Tabanın söz ve karar sahibi olması, sendikal de-
mokrasinin güç ve dayanak noktası olan temel ilkemiz-
dir. Sendikal demokrasi ve katılımcılık tabanın söz ve 
karar sahibi olma ilkesinin temel bileşenleridir.

İşçilerin haklarını elde etme örgütleri olan sendika-
lar demokrasinin yaşandığı örgütlerdir. 

Deneyimlerimizin de gösterdiği gibi, eğer katılım 
sağlanamıyor ise temsili demokrasi biçimsel kalmaya 
mahkumdur. O halde üyelerin kendi haklarını almada 
başvuracağı yöntemlerin seçilmesi, örgütlenme, top-
lu sözleşme teklifleri ve grev kararları da içinde olmak 

üzere bir olayın tartışılmasında katılımın sağlanması, 
özgür bir tartışma ortamının yaratılması, azınlıkta olan 
düşüncelerin de dikkate alınması katılımın ve dolayı-
sıyla düşüncelerin yaşama geçmesinin anahtarlarıdır-
lar. 

Sendikal demokrasi ancak bu şekilde uygulanır.
Bu süreç, özgür bir tartışma süreci, yaratıcı ve ya-

pıcı katılım ve fabrikadan başlayarak görevlerin belir-
lenmesinde demokratik seçimlerin uygulanması, taba-
nın söz ve karar hakkının kullanılması, hayata geçiril-
mesidir.”

Tabanın Söz ve Karar Sahibi Olması
İlkelerimizden: 
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TİS İmza Törenleri yapıldı
4 Mayıs 2011 tarihinde Trakya Şubemize bağlı Anakonda işyerinde, 

üyelerimizin ve yöneticilerimizin katılımıyla toplu iş sözleşmesi imza 
töreni yapıldı.

6 Mayıs 2011 tarihinde İzmir Şubemize bağlı ZF Lemförder işye-
rinde, üyelerimizin ve yöneticilerimizin katılımıyla toplu iş sözleşme-
si imza töreni yapıldı.

• Gebze Şubemize bağlı KÜRÜM DEMİR SANAYİ VE 
DIŞ TİC. A.Ş. işyerinde 18/04/2011 tarihinde anlaşma 
sağlandı. 

• İzmir Şubemize bağlı ZF LEMFÖRDER AKS MO-
DÜLLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. işyerinde 26/04/2011 ta-
rihinde anlaşma sağlandı. 

• Kocaeli Şubemize bağlı TRAKYA SANAYİİ A.Ş. işye-
rinde 05/05/2011 tarihinde anlaşma sağlandı. 

• İstanbul 2 Nolu Şubemize bağlı KONVEKTA KLİMA 
VE SOUTMA CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş. işyerin-
de 24/03/2011 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinde  12/05/2011 tarihinde anlaşma sağlanmış-
tır. 

• İzmir Şubemize bağlı TİTAN JANTSA JANT SAN. 
TİC. VE SAN. A.Ş. işyerinde 22/12/2010 tarihinde baş-
layan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 10/05/2011 ta-
rihinde anlaşma sağlanmıştır. 

SAĞLIK BAKANLIĞI (İŞLETME)
 İlk Toplantı : 04/05/2011
ANAKONDA ISITICI VE PİŞİRİCİ CİHAZLAR SAN. ve 
TİC. A.Ş.  (Trakya Şb)
 İlk Toplantı : 20/06/2011
PENTA ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON PLASTİK 
SAN. ve TİC. A.Ş.  (İst. 1 Nolu Şb.)   
 İlk Toplantı : 21/07/2011

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 
anlaşma sağlanan işyerleri

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri  
devam eden işyerleri
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Sendikamızda demokrasi en saf 
haliyle ve biraz da değirmen misali iş-
liyor. İmzalanan sözleşmelerin ardın-
dan yeni seçilen temsilcilerimiz gele-
neksel üç günlük yeni temsilci eğitim-
lerine katılarak sendikamızın ağır so-
rumluluklar gerektiren temsilcilik gö-
revine biraz daha ısınmış oluyorlar.

25-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Gö-
nen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Te-
sislerinde 31 yeni temsilcimizin katıl-
dığı eğitim son derece verimli ve başa-
rılı bir biçimde tamamlandı. 

Temel sendikal dersler başlığı al-

tında Sendikaların Doğuşu ve Gelişi-
mi ile Sendikal Anlayışlar ve İlkeleri-
miz konuları işlendi. Daha sonra Sen-
dikamızın tarihi, işleyişi, anatüzüğü 
ve kurullarının anlatıldığı Örgütlenme 
başlığı vardı.

Yasaların özellikle de İş Yasasının 
işlendiği Hukuk dersi ise her zaman-
ki gibi temsilcilerimizin en ilgi duy-
duğu ve dertli oldukları ders başlığı 
oldu.  Hukuk dersini yine temsilcileri-
miz için özel bir önem arz eden Toplu 
İş Sözleşmeleri başlığı altında işlenen 
ders takip etti.

Son olarak Temsilcilerin Görev 
Yetki ve Sorumlulukları başlığı işlendi 
ve hep birlikte okunan geleneksel tem-
silci andının ardından dersler bitti.

Kapanış ve Değerlendirme bölü-
münde ise Eğitim Sekreteri Celalettin 
Aykanat yeni temsilcilerimize bundan 
sonraki görevlerinde üzerlerine düşen 
sorumluluk ve görevlerin yanı sıra, ge-
nel merkez yöneticileri olarak onlar-
dan sendika adına beklediklerini kısa-
ca aktardı ve. hepsine başarılar diledi.

Temsilcilerimiz de eğitimin çok 
faydalı olduğunu, devam etmesi ge-
rektiğini ve ayrıca bu tip eğitimlerin 
şubelerde üyelerimize yönelik olarak 
da yapılmasını temenni ettiler ve te-
şekkürlerini ilettiler.

Eğitim her zaman olduğu gibi ge-
leneksel sertifika töreniyle son buldu. 

Çiçeği burnunda temsilcilerimiz 

Gönen’de eğitimdeydiler

"Sabahın Sahibi Var
 2004'ten 2010'a 
1 Mayıs Alanı'nı 
Geri Alma 
Mücadelesi" 

DİSK’ten 1 Mayıs kitabı:
“Sabahın Sahibi Var”

1 Mayıs 2004'ten itibaren hızlanan ve 1 
Mayıs 2010'da işçi bayramının on yıllar-
dır görüşmemiş bir coşkuyla Taksim'de 
kutlanmasına varan süreç, konfederasyo-
numuz DİSK tarafından kitaplaştırıldı.

“Sabahın Sahibi var"da, 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin köşetaşla-
rı var.

“Sabahın Sahibi var”da, 
2004-2010 arasındaki 1 Mayıs'lardan ilk 
kez yayınlanan yüzlerce fotoğraf var.

“Sabahın Sahibi var”da, 
2007-2010 arasında 1 Mayıs'a yönelik 
devlet politikalarının analizleri, köşe ya-
zarlarının bakışını gösteren alıntı ve de-
ğerlendirmeler var.

“Sabahın Sahibi var”da, 
2007-2010 arasında 1 Mayıs'ın basın 
manşetlerine yansıma biçimleri üzerine 
kısa yorumlar, basın manşetlerinden il-
ginç örnekler ve seçmeler var.

Çalışmanın amacı; 2001-
2010 yılları arasında, 
Metal, Tekstil-Hazır Gi-
yim ve Elektronik Sek-
törlerinde verimlilik ve 
işgücü maliyetlerinin iş-
veren maliyetleri için-
deki yerini belirlemek-
tir. Bu çerçevede her bir 
sektördeki; 2001-2010 
tarihleri arasındaki işgü-
cü ücret ve alım gücü-
nün seyrini, Türkiye ge-
nelinde işgücü maliyet-
lerinin işgücü maliyetle-
ri içinde kıdem tazminat-
ları oranı ve işgücü ma-
liyetlerinin toplam işve-
ren maliyetleri içindeki 
payı açısından incelen-
mesini, sektör özelinde 
işgücü ücretleri, karlılık 
ve verimlilik oranlarının 
değerlendirilmesini içer-
mektedir.

Bu çalışma Güneydoğu Avrupa'da 
İşçi Haklarının Güçlendirilmesi adlı 
Alman Sendikalar Birliği-Eğitim 
Merkezi (DGB-Bildungswerk) ta-
rafından desteklenen Birleşik Metal 
İş Sendikasının yürüttüğü ulusla-
rarası çalışma kapsamında yapılan 
ağırlıklı olarak ikincil veri analizle-
rine dayalı bir araştırmadır. 
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Genç İşçiler Konferansı

08-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında 
30 yaş altı genç işçi arkadaşların katıl-
dığı amatör örgütçü semineri başarılı bir 
şekilde sonuçlandırıldı.

Seminere tamamıyla dene-
yimsiz genç işçi arkadaşlar ka-
tıldılar. Yine Tekstil sendika-
mızdan da genç işçi arkadaşları-
mız bu seminere katılarak eğitim 
gördüler.

Genç işçilerin öncelikli so-
runları seminer tartışmalarına 
damgasını vurdu.

Genç işçilerin sendikalarda-
ki yeri ve sendikalarımızın güç-
lendirilmesi, yeni işyerlerinin 
örgütlenmesi ve yetkili olduğu-
muz işyerlerinin sağlam kaleler 
haline getirilmesinin nasıl olaca-
ğı üzerine özellikle dört gün bo-
yunca yapılan çalışma grupla-
rında etkin bir şekilde tartışıldı.

Yasal durum, uluslararası 
sözleşmeler, enternasyonal ça-
lışmanın önemi gibi konular ele 
alındı.

Yeni işyerlerinin örgütlen-
mesinde örgütlenmede nele-
re dikkat edilmesi gerektiği ön-
celikle tartışma konuları arasın-
daydı

Genç arkadaşlarımızın seminer de-
ğerlendirme formlarında seminerden 
çok memnun ayrıldıkları ve bu semi-
nerlerin daha fazla işçiye verilmesi için 
önerilerde bulundukları tespit edildi.

Amatör Örgütçüler Semineri

13-15 Mayıs 2011 tarihinde 
Gönen’de 70 kişinin katıldığı Genç İşçi 
Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansa değişik şubelerimizden 
ve Tekstil sendikamızdan genç işçi arka-
daşlar katıldılar.

Konferansımızın açılışını Sendika-
mızın Genel Sekreteri yaptı.

 Genel Başkanımız konuşmasın-
da genel sendikal politikalar ve ağırlık-
lı olarak da genç işçilerin sendikalarda 
örgütlenmesi ve aktif olarak çalışmala-
rını ele aldı.

Tekstil Sendikamız Eğitim Daire 
Başkanı konferansa katılan arkadaşla-
rımızı selamladıktan sonra üç genç işçi 
arkadaşın yaptığı sunumlar da iyi oldu. 
Sunumlarda Genç İşçi Bürosu Yönetme-
liği, genel olarak toplumda genç işçile-
rin sorunları ve işyerlerinde genç kadın 
ve erkek işçilerin sorunları ile sendikal 
işleyiş konuları ele alındı.

Sendikal işleyişte örgüt disiplini ele 
alındı. Tartışma hakkının olması, birile-

rinin ya da kurumun çalışmasının örgüt-
lenmesinde ortaya çıkan sorunlar hak-
kında fikir belirtme hakkı kadar, bir ko-
nuda tartışma bitirilip karar alındıktan 
sonra o karara herkesin uyarak gerekle-
rini yerine getirme sorumluluğu olduğu 
altı çizilerek anlatılmaya çalışıldı.

İşyerinde genç işçilerin ve genç işçi 
kadınların sorunlarının tartışıldığı bö-
lümde taciz vb. konularında tavır ne ol-
malı noktasında tartışmalar yürütüldü.

Var olan erkek egemen anlayışa karşı 
nasıl davranmak gerektiği tartışılan ko-
nular içerisindeydi.

Konferansa katılan arkadaşlar ola-
rak,  şubelere Merkez Yönetimi adı-
na bir yazı yazılmasını ve işyerlerin-
den oluşturulan İşyeri Genç İşçiler Bü-
rosu’ndan birer genç işçi arkadaşın Şube 
Genç İşçiler Bürosu’na gönderilmesini 
ve Şube Genç İşçiler Bürosu’ndan da bi-
rer arkadaşın seçilerek Merkez Genç İş-
çiler Bürosu’na gönderilmesini oybirliği 
ile kabul ettiler.
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İst. 1 Nolu Şube 
 Anadolu Isuzu  : 90

İst. 2 Nolu Şube (50 kişi)
 Ejot Tezmak   : 15
 Hidromak   : 35

Gebze Şube: (295 kişi)
 Gea    : 40
 Akkardan   : 60
 Yücel Boru  : 50
 Kroman   : 70
 Polmet    : 30
 Arfesan    : 45

Trakya Şube: (95 kişi)
 Sio    : 25
 Ar Yıldız   : 25
 Anakonda  : 45

Anadolu Şube 
 Ana Depo   : 20

Eskişehir Şube 
 Renta    : 10

Bursa Şube: (255 kişi)
 Scm  : 45
 Asil Çelik   : 50
 Miran Bone  : 50
 Çimtaş    : 30
 Tekasa    : 20
 Türk Prysmian   : 60

Kocaeli Şube: (110 kişi)
 Ad Demirel   : 40
 Trakya San.   : 20
 Baysan    : 10
 Bekaert    : 15
 Anadolu Döküm  : 25

Gönen’de hem tatil, hem eğitim

Her zaman olduğu gibi işyerleri ve şu-
belerimizden gelen talepler doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz eğitimler bazen şube-
lerimizde bazen Gönen’de bazen de Genel 
Merkezimizde devam ediyor.

Bursa Şubemizin örgütlenme atağı 
içinde yeni örgütlenen İspanyol sermayeli 
Miral Bueno işyerindeki üyelerimize yö-
nelik şube binasında 23 Nisan 2001 tari-
hinde  yaptığımız eğitime 25 kişi katıldı. 
Sendika nedir? Yetki Sürecinde karşılaştı-
ğımız sorunlar nelerdir ve ne yapmalıyız? 
gibi başlıkların işlendiği toplantıda üyele-
rimiz süreçle ilgili sorular sorarak eğitime 
katkı verdiler.

Genel Sekreter Selçuk Göktaş bu eği-
tim toplantısının açılışını yaparken yeni 
üyelerimizi kutladı ve örgütlenme sü-
resi içinde karşılaşılan sorunları aşmak 
için bilgilenmeye ve eğitime olan ihtiya-
cın önemine değindi. Türkiye’nin en çok 
eğitim yapan sendikası olduğumuzun altı-
nı çizen Göktaş, ayrıca bundan sonra hep 
birlikte mücadele etmemizi gerektiğini 
vurguladı.  

Bursa Şubemize bağlı yeni örgütlendi-
ğimiz diğer işyeri Gotec’deki üyelerimi-
ze yönelik olarak 24 Nisan 2011 tarihinde 
yaptığımız eğitime ise 55 kişi katıldı. Bu 
eğitimde de Sendikamız ve sendikal anla-
yışımız anlatıldı ve örgütlenme sürecine 

ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca üyelerimizin 
konuyla ilgili soruları yanıtlandı.

Her iki eğitimin açılışını yapan Şube 
başkanı Ayhan Ekinci üyelerimize tatil 
günü yaptıkları bu katılımdan dolayı te-
şekkür etti. Örgütlenme sürecinde göster-
dikleri birlik dayanışma ve mücadeleden 
dolayı her iki işyerimizdeki üyelerimizi de 
kutladı. 

Bursa Şubemize bağlı ve yine yeni ör-
gütlendiğimiz Tecosa işyerindeki üyeleri-
mizin Gönen’deki hafta sonu etkinlikle-
rinde gerçekleştirilen eğitime daha önce 
Miral Bueno daki üyelerimiz de aynı me-
kanda bulunmaları nedeniyle katıldılar. 

28 Mayıs 2011 tahindeki eğitime top-
lam 45 kişi katıldı. Şube başkanı Ayhan 
Ekinci ‘nin yaptığı kısa açılıştan sonra te-
mel sendikal bilgiler verildi ve hukuki sü-
reç değerlendirildi.

Gebze şubemize bağlı GEA işyerin-
deki üyelerimizin Gönen Kemal Türkler 
Eğitim Tesislerindeki hafta sonu etkinli-
ği içinde şube ve temsilcilerden gelen ta-
lep üzerine 21 Mayıs 2011 tarihinde yapı-
lan eğitime toplam 45 üyemiz katıldı. Ka-
tılımcıların ilgiyle izledikleri eğitimde te-
mel sendikal bilgiler, sendikal ilke ve an-
layışımız anlatıldı ve sorunlarımız tartışıl-
dı.

İşyeri eğitimleri her yerde

Nisan – Haziran 2011 döneminde şubelerimize bağlı toplam 25 işyerinden 
925 kişi Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi’nden faydalanmışlardır.

Ayrıca işyerlerinin bir kısmı; eğitim talebinde bulunmuş ve bu işyerlerine 
eğitim verilmiştir.
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15 Mayıs’ta “Haklarımız, geleceğimiz, halkımız ül-
kemiz için söyleyecek sözümüz var” diyerek, “Eşitlik, 
özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada yaşama” 
taleplerimizi TMMOB Mitinginde hep birlikte dile ge-
tirdik.

TMMOB mitingine destek verdik...

Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, 
demokrasi ve bir arada yaşama

Türkiye’nin dört bir yanından TMMOB’a bağlı 
mühendis, mimar ve şehir plancıları ile onlara destek 
veren sendikalar ve kitle örgütleri, Ankara’da toplana-
rak yürüdüler, coşkulu bir şekilde taleplerini dile ge-
tirdiler.

Ankara Sıhhiye 
Meydanı’nda on binlerce 
kişinin katıldığı mitingde 
neoliberal politikalar pro-
testo edildi. Kentleri yağ-
malayanlara, ormanları, kı-
yıları talan edenlere, emek 
düşmanı politikaların uy-
gulayıcılarına, emperyaliz-
min savaş ve işgal politika-
larına alet olanlara tepkiler 
dile getirildi. 

Sendikamızın da olduk-
ça kitlesel olarak katıldı-
ğı mitingte, çeşitli illerden 
yönetici, temsilci ve üye-
lerimiz sendikamızın mü-
cadeleci çizgisini yürüyüşe 
taşıdılar..

Direnişteki Casper Bil-
gisayar işçileri ve Mas-Daf 
işçilerinin de pankart ve 
sloganlarıyla yer aldığı yü-
rüyüşte, Konya Mahle işçi-
leri ve İzmir şubemizin ka-
labalık katılımı dikkat çek-
ti.
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Sendikalar emekçi haklarını koruma gö-
revi üstlenmiş örgütler olarak bilinir. Bu ta-
nımlamanın doğal uzantısı olarak, sendika-
lar sınıflı toplumun bir örgütü olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Sınıflı toplum ifadesi de, 
doğal olarak, kapitalizmi tanımlar. Bir sis-
tem olarak kapitalizm, üretim araçları mül-
kiyetinin özel sektörde olduğu ve toplumda 
küçük bir grubun diğerleri aleyhine tüm üre-
tim araçları üzerinde mülkiyet ilişkisi kurduğu 
sistemdir. Bu sistemde güç, üretimi gerçek-
leştiren büyük emekçi kesimde değil, serma-
ye mülkiyetine sahip olan az sayıdaki pat-
ronlardadır. Kapitalizmde sistemin başat ele-
manı emekçiler değil, sermayedir; dolayısıy-
la, güç emekçilerde değil, maalesef, serma-
yededir!

Para ilişkisinin en yoğun olduğu kapita-
lizmde her şey metalaşıken, emek gücü de 
metalaşmakta ve emek piyasasında alınıp 
satılır konuma indirgenmektedir. Sermaye 
emeği metalaştırarak, değişim değerini mini-
mum geçim düzeyinde tutmaya çalışır. Ka-
pitalist sistemde emek haklarını koruyor gö-
rüntüsündeki sendikalar, aslında, emeğin 
metalaşmasının hafifletilmesi çabaları ile 
emeği sistem içinde denetlenebilir konum-
da tutmakta ve sisteme karşı uyumlu hale 
getirmektedir. Nitekim, İkinci Paylaşım Sa-
vaşı ertesi Avrupa’da uygulanan sosyal po-
litikalarla emeğin metalaştırılması ciddî ola-
rak engellenirken, böylece bilinci köreltilmiş 
olan emek, sermaye araçları mülkiyetine gir-
meden salt parlamenter demokrasi ile hak-
larının ihlal edilmesinin önlenebileceği zeha-
bına kapılmıştır. Belki de, o dönemde sos-
yal politikalar uygulanmamış olsa idi, bu-
gün emekçiler de, toplumlar da farklı yerler-
de olabilirdi!

Sendikaların birer sistem aygıtı olduğu o 
denli ideolojik olarak toplumda yaygınlaştırıl-
mıştır ki, bizzat sendikacılar da dahil olmak 
üzere, çoğu çevreler, hatta akademik çevre-
ler sendikal görevin siyasetle karıştırılmama-
sı gerektiği gibi abes görüşlerde bulunabil-
miş, sendikacılık  başka siyaset başka anla-
yışını ileri sürebilmişlerdir. İşin vahim tarafı 
şu ki, bu savı savunanlar bizzat sendikacılık 
olarak ifade ettikleri eylemlerin de siyaset ol-
duğunu, üstelik böylece sürdürlen pasif siya-
set eyleminin sermayeye hizmet ettiğini an-
layamamışlardır.

Sistem bir bütünsel mekanizmadır; kendi-
ne uygun mekanizmalar geliştirir, bunları ko-
rur, kendine aykırı mekanizmaları ise ya dö-
nüştürür ya da sistemden atar. Sistemi bu 
ciddiyetle ele aldığımızda, sistemin bir aygı-
tı olan sendikaların kapitalizm içinde neyi ne 
kadar yapmaya muktedir olabileceği, ya da 
sistemin ne kadarına izin vereceği çok net 
olarak anlaşılmaktadır. Bu durumda sendi-
kaların bir konuda karar vermesi gerekmek-

tedir: ya sistemin bir aygıtı, ya da sisteme 
karşı olacaklardır!

Sistem durağan değildir. Üretimde emek-
sermaye bileşimi değiştikçe, üretim giderek 
teknoloji yoğun süreçlerde gerçekleştirildik-
çe, emeğin üretimdeki yeri ve istihdam biçi-
mi de değişmektedir. Teorik düşünmeye çalı-
şırsak, bu değişimi sermayenin emeğe karşı 
düşmanlığı olarak nitelemek yerine, serma-
ye dönüşümünün doğal sonucu olarak algı-
lamak ve buna göre çare oluşturmaya çalış-
mak daha doğru olur. Söz konusu dönüşüm-
de emeğin mağduriyetini sermayenin emeğe 
saldırısı olarak görmek ve göstermek, sis-
temi aklamaktan öte bir anlam taşımamak-
tadır. Zira, böyle bir ifade ile, sanki serma-
ye isterse, tüm dönüşümleri yaparken, eme-
ğe karşı geçmişteki toleransını gösterebile-
ceği halde, bunu yapmamakta, emeğe kar-
şı düşmanlık beslemekte ve ona saldırmak-
tadır. Oysa, sermayenin emeğe saldırması 
sermayenin de işine gelmez, çünkü emeğin 
çökertildiği durumda ürün piyasaları da da-
ralır. Nitekim, üretim zinciri üzerinde seri ara-
ba üretimine geçtiğinde Henry Ford’un yaptı-
ğı ilk iş çalışanların ücretlerini yükseltmek ve 
onları fabrikadan uzak bölgelerde oturmaya 
teşvik etmek olmuştur. Sermayenin aklı böy-
le çalışır.

Geçmişin sendikal anlayışı gibi geçmişte-
ki sosyal politikalar da çökmektedir. Bu çö-
küşler ne yöneticilerin hatalarından ne de 
sermayenin saldırısından kaynaklanmakta-
dır. Bu çöküşler, piyasada yaşanan serma-
yeler arasındaki keskin rekabet neticesinde 
sermayenin organik bileşimindeki değişimler 
ve bu değişimlerin emek de dahil olarak tüm 
toplumu yeniden şekillendirmesinin kaçınıl-
maz sonucudur.

Sendikalar, tek, vazgeçilmez ve nihai 
amaç olarak hâlâ sınıf bilinci geliştirmeye ve 
sistem içinde yitirilmiş bazı hakların geri ka-
zanılmasına çalışarak emekçilere değil, sis-
teme hizmet etmektedir. Oysa, sınıfların ko-
runduğu sistemde, emek sınıfı karşısında 
sermaye sınıfı da var demektir. Sermaye sı-
nıfının olduğu sistemde de güç bu sınıfta-
dır ve toplumsal ilişkiler  sermaye koşulları-
na göre şekillendirilir. Kısa ve orta dönemde 
tabiatıyla sistem içinde daha fazla hak için 
mücadele edilecektir, ancak bu sendikanın 
nihai hedefi olamaz! Sendikaların uzun dö-
nemli ve nihaî hedefi sisteme karşı mücade-
le ve bu yolda emekçilerin bilinçlendirilme-
si olmalıdır. Her iki konumda da sendikalar 
siyasetin içindedir; ancak, birinci konumda 
güdülen siyaset sermaye yanlıdır; ikinci ko-
numda güdülen siyaset sermaye karşıtı ya 
da emek yanlıdır!

Gece yarısı balkona çıkıp kendi adını “Dünya lideri” sı-
fatıyla haykıran kalabalığı “Mağrur olmayın” diye yatıştı-
ran bu adama hayran olmamak elde mi?

Yanında eşiyle “Haydi bi daha” şarkısını okuyuşuna 
bakıp “İşte aradığımız lider” dememek mümkün mü?

“Kıskananlar çatlasın” sloganına “Çatlamasınlar, onla-
rı da kucaklayacağız” diye karşı çıkışından, kırdıklarından 
helallik isteyişinden, daha fazla demokrasiden dem vuru-
şundan etkilenmemeye imkân var mı?

“Tertemiz bir sayfa açtık; herkesin yaşam tarzı bizim 
için mübarek bir emanettir” sözü iç ferahlatıcı değil mi?

Değil.
Ne yazık ki değil...
Çünkü o balkon, aynı konuşmayı daha önce de gördü.
Öyle gidecek sananlar, boyunun ölçüsünü aldı.
Zafer gecelerinde ağzından bal damlayan o adam, za-

man geçince dilinden öfke saçan bir sadrazama döndü.
“Kimseyi dışlamadık, herkesi kucakladık” dese de, en 

yakın rakibinin “Aleviliğini” diline doladı.
“Yaşam tarzınız bize emanet” dese de, seçim kampan-

yasını, muhaliflerinin gizlice kaydedilen “yaşam tarzı” üze-
rine kurdu.

Neden “Kibirden sakınıyoruz” cümlesine değil, “Yaptık-
larımız, yapacaklarımızın teminatıdır” cümlesine daha çok 
inandığımızı anlamadı.

Oysa bizler, yani 10 yıldır ona toplumun yarısı gibi 
“Neylerse güzel eyler” diyen koşulsuz bir hayranlıkla de-
ğil, diğer yarısı gibi “Hayırdır inşallah” ihtiyatıyla bakanlar, 
karşımızdaki tek surette birkaç kişiliği bir arada gördük ve 
hepsinin aynı adam olduğuna inanmakta zorlandık:

“Biz olsak Öcalan’ı asardık” diyen adam, İmralı’da 
onunla görüşmeleri yürüten hükümetin Başbakanı mıydı 
gerçekten?

Cennetin anaların ayağı altında olduğuna iman eden 
müminle, “Ananı da al git” diye gürleyen şahin aynı kişi 
miydi?

“Herkes beni eleştirsin” diyene mi inanmalıydık, eleşti-
ren gazetecilerin karşısına çıkmayana mı?

Okuduğu şiirden dolayı mahkûm olan mağdur muy-
du o; yazdığı kitaptan dolayı tutuklanan yazara yüklenen 
mağrur mu?

“Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” diyen adama 
mı inanmalıydık, yoksa aleyhinde yazılan kitaplardan ya-
kınırken “Ne Ermeniliğimiz kaldı, ne -affedersiniz- Rumlu-
ğumuz” diyene mi?

Tevazuu şiar edinene mi, Hopa’da ölen öğretmenden 
bir rahmet dileğini esirgeyene mi?

Candan konuşan adam mı gerçekti, camdan okuyan 
mı?

Başbakan iyi polis-kötü polis oyunu mu oynuyor; yoksa 
gerçekten gelgitler mi yaşıyor?

Ben ikincisine inanıyorum. Ve bu gelgitlerde, Erdoğan’ın 
çocukluğuna damgasını vuran tekke adabı ile Kasımpaşa-
lılık ruhunun hızla yer değiştirmesinden izler görüyorum.

Gurur anlarında tevazu öne çıkıyor; öfke nöbetlerinde 
kibir şahlanıyor. Ve görünen o ki Erdoğan, alkışlar arttıkça 
sertleşiyor; oyu yükseldikçe baskıcı ve kırıcı oluyor.

Bu seçimde bir frenleme bekliyorduk; tersine seçmen 
gaza yüklendi.

Bu gaza rağmen Başbakan, balkondan vaat ettiği ku-
caklayıcı lider olabilirse ellerimiz kızarasıya alkışlamaya 
hazırız.

Ama “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” di-
yorsa tek laf kalıyor geriye:

Bizim de öyle Sayın Başbakan... Bizim de öyle...!

Hangi Erdoğan?Sendikalar siyasetin içindedir,  
ama nasıl!

İzzettin Önder, 18.04.2011 / Evrensel

Can Dündar, 14.06.2011 / MilliyetBasından
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DİSK-AR’ın TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi Mart 2011 
dönem sonuçları üzerinden yaptığı araştırmanın sonuçla-
rına göre, başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle 
son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe baş-
lamaya hazır olan umudu kesik işsizlerin de hesaba katıl-
dığı, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17,68 oldu. 1 saat 
bile çalışsa işsiz sayılmayan, yetersiz ve eksik zamanlı is-
tihdam edilen gizli işsizler ilave edildiğinde bu oran yüzde 
22 düzeylerine ulaşıyor. İşsiz sayısı resmi olarak 2 milyon 
816 bin olarak açıklanmışken, rapora göre umutsuz işsiz-
lerle 5 milyon, gizli işsizlerle 6 milyon 131 bin düzeyinde. 
İşsiz sayısı Mart 2008 dönemi ile karşılaştırıldığında 284 
bin, umudu kesik işsizler dahil edildiğinde 634 bin kişi art-
mış durumda. 

DİSK-AR raporunda 1993-2000 yılları ile 2003-2010 
yılları işsizlik oranlarını dikkate alarak bir hesaplamaya da 
yer verdi. Hesaplamaya göre  ilgili dönemler için işsiz sa-
yısı 2000’li yıllarda 1990’lı yılların 2 katını aştı. 1993-2000 
yılı döneminde ortalama işsiz sayısı umudu kesik olduğu 
için ya da diğer nedenlerle işe başlamaya hazır olup da iş 
aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlarda dahil edil-
diğinde, 2 milyon 142 bin iken, bu sayı 2003-2010 döne-
minde ortalama 4 milyon 305 bin düzeyinde çıktı. Umut-
suzlarla birlikte işsizlik oranı da  ilgili dönemde 1990’lar için 
ortalamada Yüzde 9,30 iken, 2000’lerde yüzde 17,01’e fır-
ladı. İşsiz sayısının cumhuriyet tarihi rekoru kırdığı 2009 
yılında bu oran yüzde 20,64’e ulaştı. 

Raporda üniversiteli işsizlerin sorunlarına da dikkat 
çekildi. 1993-2000 yılları için ortalama yüksek öğrenim 
mezunu işsiz sayısı 121 bin iken,  2003-2010 yılları için 
342 bin oldu. Bu sayı son açıklanan TÜİK verilerinde ise 
419 bin düzeyinde.

 İşsiz 
sayısı

GT İşsiz 
Sayısı

İşsizlik 
Oranı

GT İşsiz-
lik Oranı

1993-2000 1672 2142 7,45% 9,30%
2003-2010 2637 4305 11,17% 17,01%
ARTIŞ 966 2163 3,73% 7,71%

Güvencesiz, kayıtdışı istihdam arttı
Rapora göre son 3 yıllık dönemde yaratılan 2 milyon 

897 bin kişilik istihdamın, 1 milyon 288 bini tarım kesi-
minde gerçekleşti. Tarımın istihdam içindeki payı yüzde 
22’den yüzde 24,8’e çıktı. Tarımda istihdam edilenlerin ya-
rısından çoğu kadın olurken, bunların 79’u ücretsiz aile iş-
çisi olarak istihdama katılmış sayıldı. Tarımsal istihdamda 
bu artış yaşanmasa idi, işsizlik oranları için olumsuz tab-
lo iyice kendini gösterecekti. Toplamda ise yeni istihdama 
dâhil olanların yaklaşık dörtte biri ücretsiz aile işçisi olarak 
en kötü koşullarda çalışma yaşamına dâhil oldu.

Yine son 3 yıllık dönemde (2008 Mart döneminden bu 
yana) umudu olmayan işsizlerin sayısı, diğer nedenlerle 
birlikte işsiz sayılmayan ama çalışmaya hazır olanlarla bir-
likte 350 bin kişi arttı. Bu kişiler işsiz sayılmadıkları için iş-
sizlik verilerine dâhil olmadılar. Kayıtdışı çalışanların sayı-
sı ise 1 milyon 70 bin kişilik devasa bir artış gösterdi. Eksik 
ve yetersiz istihdam edilenlerin sayısı kriz öncesinin 359 
bin üzerinde gerçekleşti. Geçici işlerde çalışanların sayısı 
da kriz öncesi döneme göre 198 bin kişi arttı.

Ülkeler dolusu işsizimiz var
DİSK-AR raporunda dünya ülkelerinin nüfusu ile 

Türkiye’nin işsiz sayısını da karşılaştırdı. Buna göre 224 
ülkenin 108’inin nüfusu, 5 milyon olan işsiz sayımızın al-
tında. Nüfusu işsiz nüfusumuzun altında olan ülkeler, tüm 
dünya ülkelerinin % 48’ini oluşturuyor. İşsiz nüfusumuz-
dan daha az nüfusa sahip ülkelerin bazıları şunlar: Nor-
veç 4 milyon 952 bin,  İrlanda 4 milyon 471 bin, Gürcistan 
4 milyon 436 bin, Yeni Zellanda 4 milyon 409 bin, Uruguay 
3 milyon 357 bin, Ermenistan 3 milyon 264 bin. 

“İşsizlikte ölümü gördük, sıtmaya razı olmayacağız”
Raporun sonuç kısmında, Türkiye’nin işsizlik sorunu-

nu son 8 yıldır ağır bir biçimde yaşadığına dikkat çekile-
rek, işsizlikle mücadelenin, işsizlik rakamları ile mücade-
leye dönüştüğüne, çözüm önerilerinin işveren çevrelerinin 
beklentilerince şekillendirildiğine işaret edildi. Raporda şu 
görüşlere yer verildi: “yaşadığımız süreçte, işsizlik eme-
ğin kazanılmış haklarına saldırının bir aracı haline getirildi. 
İşin yoğunlaştırılmasını ve daha az kişi ile daha çok iş üre-
tilmesini yani sömürüyü artırmayı hedefleyen esneklik uy-
gulamaları, kuralsız çalışmanın yaygınlaştırılması, işsizli-
ğin çözümü olarak topluma dayatılıyor. Buna karşın ça-
lışma sürelerinin ve ücretli izin hakkının, gelir kaybı ya-
şanmaksızın, daha fazla denetim ve daha fazla kayıtışı 
ile mücadele ile Avrupa standartlarında sağlanmasının, iş-
sizlik sorununu büyük oranda çözeceği görülmek istenmi-
yor. Türkiye krizle birlikte işsizlikte ölümü görmüştür, şim-
di 5 milyon işsiz ile sıtmaya razı edilmek istenmektedir. İş-
sizlik konusunda Türkiye çözümsüz değildir. Yeter ki, işsiz-
liği sömürüyü artırmak için kendine bir fırsat olarak gören 
sermaye kesimlerinin ideolojik saldırılarına Türkiye teslim 
olmasın.”

Rapordan, İşsizlik konusundaki çözüm önerileri:
1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 

40 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sı-
nırı, 90 saate düşürülmelidir.

2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygu-

lanmalıdır.
4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınma-

lı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sen-
dika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır

5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak 
şekilde yeniden ele alınmalıdır

6. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
7. Taşeronlaşma ve kayıtdışı istihdam engellenmelidir 

 GT İşsizlik Oranları
 İşsiz sa-

yısı
İşsizler GT İşsiz 

sayısı
GT İşsiz-
ler

1990 1611 8,00% 1864 9,14%
1991 1722 8,20% 1974 9,28%
1992 1805 8,49% 2068 9,61%
1993 1814 8,93% 2049 9,97%
1994 1871 8,55% 2156 9,73%
1995 1700 7,63% 1963 8,71%
1996 1503 6,62% 1775 7,73%
1997 1551 6,82% 1906 8,25%
1998 1606 6,87% 2018 8,48%
1999 1830 7,66% 2633 10,67%
2000 1497 6,49% 2636 10,88%
2001 1967 8,37% 3027 12,33%
2002 2464 10,35% 3484 14,03%
2003 2493 10,55% 3438 13,98%
2004 2384 10,83% 3485 15,08%
2005 2388 10,63% 3951 16,45%
2006 2328 10,23% 4237 17,18%
2007 2376 10,28% 4277 17,10%
2008 2611 10,97% 4461 17,39%
2009 3471 14,03% 5533 20,64%
2010 3047 11,88% 5060 18,30%

19 Haziran 2011 Tarihli 

İstihdam Raporu
DİSK-AR: • İşsiz sayımız dünya ülkelerinin yarısının nüfusundan 

fazla
• DİSK-AR’ın hesaplamasına göre 108 dünya ülkesi-
nin nüfusu, Türkiye’nin işsiz nüfusu olan 5 milyonun al-
tında.
• Bu ülkeler arasında Norveç, İrlanda, Ermenistan, Ar-
navutluk gibi ülkeler de bulunuyor. 
• İşsiz sayısı son 8 yılda bir önceki on yılın aynı döne-
mine göre 2 kat, üniversiteli işsiz sayısı ise 3 kat arttı.
• Güncel işsizlik oranı yüzde 17,68, işsiz sayısı 5 milyon

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, Haziran ayı için: 2 bin 
900 TL olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise, Haziran ayında 900 TL’ya yaklaştı.

Mayıs 2011 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   2,42
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   4,93
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,17
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   6,64

Mayıs 2011 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %    0,15
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    6,20
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    9,63
Oniki aylık ortalamalara göre: %    9,21

Asgari Ücret 
1 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:
 Brüt: 796,50 TL.
 Net:  570,21 TL.

16 yaşından küçük çalışanlar için:
 Brüt: 679,50 TL.
 Net : 486,45 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı :       796,50 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı :    5.177,25 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında

                     2.623,23 TL.

Vergi Oranları
2010 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:
9.400 TL’ye kadar   % 15

23.000 TL’nin 
 9.400 TL’si için  1.410,  fazlası   % 20

80.000 TL’nin  
 23.000 TL’si için  4.130,  fazlası   % 27

80.000 TL’den fazlasının  
 80.000 TL’si için  19.520,  fazlası   % 35
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Dünya Sendikalar Konfederasyonu (WFTU) Genel Sekreteri Yorgos Mavrikos, İstanbul’daydı. Mavrikos, 
17 Haziran’da Sendikamız genel merkezinde yapılan toplantıda WFTU’nun uluslararası sendikal hareket içe-
risindeki yerine ve Yunanistan’da ekonomik krize karşı alınan önlem paketleri nedeniyle yaşanan gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WFTU Genel Sekreteri İstanbul’da 
sendika temsilcileriyle buluştu

Toplantıda, DİSK, 
KESK ve Türk-İş’e 
bağlı çeşitli sendika-
lardan gelen yönetici 
ve uzmanlarla söyleşi 
yapıldı. 

Toplantıda konuşan Genel Başkanımız Adnan Ser-
daroğlu, WFTU’nun sendikacılık anlayışının diğer ulus-
lararası sendikal örgütlenmelerden farklı olduğunu, 
WFTU’nun en önemli farkının mücadeleci kimliği ve sı-
nıf sendikacılığı anlayışını sürdürmesi olduğunu belirtti. 

Günümüzün neo-liberal küreselleşme olarak adlandı-
rılan emeğe saldırı politikalarına karşı sendikaların müca-
deleyi gerektiği şekilde yükseltemediğine dikkat çekerek, 
yeni bir sendikal mücadele tasarımına ve sömürünün or-
tadan kaldırılmasına yönelik bir mücadele hattına ihtiyaç 
duyulduğunu öne sürdü. 

Sendikal mücadelede uluslararası dayanışmanın güç-
lendirilmesinin, bu doğrultuda WFTU gibi örgütlenmeler-
le güçlü ilişkiler geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını 
belirtti.

Mavrikos, WFTU hakkında bilgi verdi.

Günümüzde uluslararası sendikal hareketinde iki 
ana bloğun yer aldığını, bunların WFTU ve ITUC 
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) tarafından 
temsil edildiğini belirten Mavrikos, WFTU’nun temel 
farkının, sermayeye karşı birleşik sınıfsal mücadele 
anlayışı olduğunun altını çizdi.

Mavrikos, WFTU’nun 120 ülkede 80 milyonu aş-
kın üyesinin olduğunu belirterek, WFTU’nun kendi 
içerisinde farklı ideolojik ağırlıklara sahip bileşenle-
rin yer aldığını, bunların ülkeden ülkeye farklılıklar 
gösterdiğini kaydetti. Öte yandan Mavrikos, WFTU 
açısından temel kriterin, belirli bir siyasi-ideolojik 
eğilimin ağır basmasından ziyade, sınıfsal bir müca-
dele anlayışını benimsemek olduğunu belirtti.

WFTU’nun Türkiye’deki sendikalarla kuracağı 
ilişkilerin, hem bu ülkenin Yunanistan’a tarihsel ve 

coğrafi yakınlığı, hem de jeo-politik konumu nede-
niyle kendileri açısından oldukça büyük bir önem ta-
şıdığını belitti.

Mavrikos, uluslararası sermayenin küresel kriz-
den çıkış reçetesi olarak, başta Yunanistan, Hindistan 
ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kamu 
sektörünün özelleştirme yoluyla tasfiyesine gidildi-
ğini vurguladı. Özellikle gençlerin sendikasız, sigor-
tasız ve uzun çalışma saatleri ile istihdam edilmeye 
zorlandığı bir dünyada kimsenin bu saldırılara gözü-
nü kapatamayacağını ve hiçbir ülkenin “bizde olmaz” 
diyemeyeceğinin altını çizdi. Kadın ve genç işçilerin 
sorunları, artan gıda ve tüketim malı fiyatları, eğitim-
deki sorunlar bir arada düşünüldüğünde işçi sınıfının 
uluslararası düzeyde birlikte hareket etme olanakları-
nın arttığını belirten Mavrikos, bunun dünya çapında 
sendikalar arası ilişkilerin de yararına olacağını söz-
lerine ekledi.

Mavrikos, Yunanistan’ın 380 milyar euro borcu 
bulunan, üretim yapmayan ve tekstil, tarım gibi sek-
törleri yıkıma uğramış bir ülke haline getirildiğini be-
lirtti.

Yunanistan’ın borç sorununun içinden çıkılamaz 
hale geldiğini vurgulayan Mavrikos, ülkenin yal-
nızca borç faizi olarak Almanya’ya yılda 40 milyar, 
Avusturya’ya ise 15 milyar Euro ödeme yaptığını be-
lirterek bunun bir hırsızlık olduğunu belirtti. 

Mavrikos ayrıca, ülkede işçi ücretlerinin sürekli 
azaldığını ve kamu sektörünün hızla özelleştirilmek 
istendiğini, yaşam koşullarının ülke emekçileri için 
dayanılmaz hale geldiğini söyledi. Mavrikos, ülkede 
herkesin grev ve eylemlere destek verdiğini, hayatın-
da daha önce hiç eyleme katılmamış çok sayıda insa-
nın da son eylemlerde yer aldığını belirtti. 

Yunanistan’ın 380 milyar borcuna karşılık, bir 
grup Yunan vatandaşının yurt dışı bankalarda 680 
milyar euro civarında para tuttuğunu, bunun açık 
bir hırsızlık olduğunun altını çizdi ve Yunanistan’ın 
dünyada savunma harcamalarının en yüksek oldu-
ğu dördüncü ülke olduğunu hatırlattı. Örneğin ülke-
de bir mermi fabrikası varken, hükümetin 16 milyar 
euro karşılığı Almanya’dan mermi ve fişek satın aldı-
ğını belirten Mavrikos, sermaye sınıfının tıpkı İspan-
ya, Portekiz, İtalya ve Fransa’da olduğu gibi, krizi ve 
borç yükünü bahane ederek işçilerin kalan haklarını 
da ellerinden almaya çalıştığını vurguladı.

Kriz gerekçesiyle kamu emekçilerinin maaşları-
nın yüzde 40 düşürüldüğünü ve uygulanmak istenen 
önlem paketine halkın yüzde 92’sinin karşı çıktığını 
söyledi.

Yunanistan’da eylemler artıyor
Yunanistan'da parlamento, kapsamlı özelleştirme planları ve bütçe kesintileri öngören yeni tasarruf paketini 
onayladı. Halkın öfkesi ise giderek artıyor.. Grevler devam ederken, sokaklarda polisin müdahalesi sertleşi-
yor.. Mavrikos, toplantıda bu süreç öncesi Yunanistan’daki ekonomik durum ve alınan önlem paketlerine kar-
şı işçi sınıfının meydanlarda yürüttüğü mücadeleye de değindi.
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9-10 Haziran tarihlerinde 
Almanya’nın Duisburg kentinde topla-
nan EMF (Avrupa Metal İşçileri Fede-
rasyonu) 40. kuruluş yılını kutladı. 

Kongre’de genel sekreter Peter Sche-
rer görevi bıraktığı için yerine yeni ge-
nel sekreter belirlendi. Kongre Avrupa 
Sanayi Sendikaları Federasyonu oluştu-
rulması kararı aldı ve gelecek 4 yılın ey-
lem planını çıkardı.

Kongreye genel başkan Adnan Ser-
daroğlu, genel sekreter Selçuk Göktaş 
ve genel sekreter yardımcı Mehmet Be-
şeli katıldı.

Peter Scherer Kongre öncesinde gö-
revi bırakacağını açıklamıştı. Kongre’de 
geçmiş 6 yıl boyunca karşılaşılan zor-
lukları, EMF’nin daha aktif hale getiril-
mesi ve üye sendikaların tabanında tanı-
nıp, güvenilir bir örgüt olması konusun-
da önemli adımlar atıldığını vurgulayan 
Scherer, yeni seçilecek genel sekreterin 
sendikal hak ve özgürlükler konusun-
da sabıkalı olan Türkiye gibi ülkelerde-
ki işçi hareketine özel bir önem vermesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Scherer’den sonra genel sekreter gö-
revine getirilen Ulrich Eckelman Al-
manya IGMetall sendikasının Ekono-
mik, Teknolojik ve Çevre Politikası Bö-
lüm Müdürü.

Kongre’de yapılan seçimlerde İsviç-
re UNIA sendikası başkanı Renzo Amb-
rosetti yeniden genel başkanlığa getiril-
di. Belçika ABVV sendikası kökenli, ge-
nel sekreter yardımcısı Bart Samyn aynı 
göreve yeniden seçildi.

Yeni Avrupa Sanayi Sendikaları 
Federasyonu

Kongre gündeminde yer alan en 
önemli maddelerden bir tanesi yeni bir 
Avrupa Sanayi Sendikaları Federasyo-
nunun kurulması idi. 

Bu federasyona Avrupa Metal İşçi-
leri Federasyonu dışında Avrupa Maden 
Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu ve 
Avrupa Tekstil Giyim ve Deri Sendika-
ları Federasyonu katılacaklar. Kuruluş 
hazırlık ve görüşmeleri 2012 yılının or-
tasına kadar tamamlanacak.

EMF 40 yaşında

4. Kongre toplandı
Fransa’da CGT’nin 39. kongresi

Fransa’da CGT sendi-
kasının kongresine katılan 
Genel Başkan ve Genel 
Sekreterimiz, kongrede, 
Türkiye’de örgütlü oldu-
ğumuz işyerlerindeki so-
runlar ve hak ihlalleriyle 
ilgili görüşmeler yaptılar.

Özellikle, Schneider 
işyerinde yaşananlar hak-
kında yapılan görüşme-
lerde, uluslararası destek 
sağlandı.

Görevi bırakan Genel 
Sekreter Peter Scherer’e, 
görev sürecinde sendika-
mızla olan olumlu ilişkile-
ri ve destekleri için teşek-
kür ediyor, yeni Genel Sek-
reter Ulrich Eckelman’a da 
başarılar diliyoruz.

Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dan

konuklarımız vardı

Hollanda TİE ile 
ortak eğitim 
görüşmeleri

Hollanda’dan TEİ sendikası yöneticileri, 
sendikamızı ziyaret ettiler.. 

Görüşmelerde, Eylül ayında başlayacak olan 
ortak eğitim projesi ile ilgili hazırlıklar ve plan-
lamalar yapıldı.

ACW-CSC Metal, OSKOVA ve OZKOVA sendikalarından yöneticiler sendika-
mızı ziyaret ettiler.. Genel Merkezde yapılan görüşmelerin ardından, GEA işyeri zi-
yaret edildı, burada işçilerle görüşüldü.
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Bazen bir şeyi anlatmakta zorlanırsınız...

“Yani” dersiniz, “Çünkü” dersiniz, “Hani” der-
siniz, “Ama” dersiniz, “Öf be” dersiniz, “Demek 
oluyor ki” dersiniz...

Anlatamazsınız...

Hadi baştan:

“Şöyle diyeyim...”

Bu durumlarda benim başvurduğum yol “Nasıl 
anlatmalı?”dır...

Artık karşı taraf düşünsün:

“Nasıl anlatmalı?..”

*

Aslında anlatacak bir şey yoktur...

Ya da anlatacak şey anlatılamaz...

*

İşte; sonuç ortada...

Türkiye AKP yönetiminden memnun...

Ki yaptıklarını az bile buldu...

Çıkarttı desteğini yüzde 47’den, yüzde 50’ye...

*

Demek ki korkuyu, tehdidi, baskıyı, şantajı, ha-
kareti beğendi...

Hiddeti sevdi...

Dirilerden sonra ölülerin azarlanmasından 
hoşlandı... Basılmamış kitapların tutuklanmasın-
dan, ayağa kalkmayanların hapse atılmasına kadar 
olumlu buldu...

Ne kadar komutan varsa içeri tıkılmalarına ba-
yıldı... Yatak odalarına kamera konulmasını da, te-
lefon dinlemelerini de onayladı...

Sanatta; heykelin kafasının koparılmasından...

Eğitimde; şifreli sınavlardan...

Ekonomide; dört kişiden birisinin işsiz, beş ai-
leden birisinin yoksul ve yardıma muhtaç olmasın-
dan mutlu oldu...

Çıktı oylar:

Yüzde 47’den, yüzde 50’ye...

*

2007 genel seçimlerinden bu yana hukukta, de-
mokraside, ulusal bütünlükte, toplum barışında, gü-
venlikte, çağdaşlıkta, insan gibi yaşama koşulların-
da bir düzelme olduğunu gören ya da söyleyen var 
mı?..

Yine de AKP oyları arttığına göre...

Nasıl anlatılır?..

*

Bazen anlatamazsın..

Yani anlatılacak gibi değilse, neresini anlata-
caksın?..

Bocalarsın...

Uykusu kaçar insanın...

O durumda koyunları sayacaksın...

Koyunları sayacaksın

Bu da oldu. Bunu da öğrendik. Grev önlüğü deli 
gömleği imiş, sendikacılar kan gördüklerinde rahatla-
yan bir zihiyete sahipmiş!

Başbakan Erdoğan 16 Nisan 2011 tarihinde topla-
nan Memur-Sen 4. Olağan Genel Kurulu’nda yaptı-
ğı konuşma ile sendikacılığa yeni bir “vizyon” getirdi 
ve grev ve eylem hakkı isteyenler deli gömleği giysin 
dedi. (Radikal, 17 Nisan 2011) 

Başbakan böylece grev önlüğü ile deli gömleği ara-
sında tuhaf bir benzetme kurdu ve mücadeleci sendi-
kacıları kan gördüklerinde rahatlayan zihniyete sahip 
olmakla suçladı. Aynı gün “ileri demokrasi” seçim be-
yannamesini açıklayan Başbakan’ın bu konuşması bu 
“ileri demokrasi”de sendikalara biçilen rol açısından 
öğreticiydi.

Başbakan Memur-Sen konuşmasında “ileri 
demokrasi”nin sendikaclık vizyonunu şöyle açıklıyor-
du: “Bugünün dünyasında sendikacılık, geçmişte oldu-
ğu gibi, kırmakla, dökmekle, eylemle, grevle özdeşle-
şen bir yapı asla sergileyemez.” Başbakanın bütün bir 
geçmiş sendikal mücadeleyi “kırmak ve dökmek” ola-
rak itham ediyor, bununla da yetinmiyor grev ve eylem 
hakkıyla kırmayı ve dökmeyi özdeş hale getiriyordu. 

Bu inanılmaz bir benzetmeydi. Başbakan evrensel 
kabul görmüş temel hak ve özgürlüklerden biri olan 
grev ve toplu eylem hakkını kriminalize ediyordu. Hak 
arayanları kriminalize etmenin son zamanlarda yaygın 
bir “ileri demokrasi” uygulaması haline geldiğini ekle-
yelim.

Başbakan konuşmasında Memur-Sen’e okkalı bir 
teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. “12 Eylül halkoyla-
masında, Memur-Sen ailesi gerçekten örnek bir tavır 
sergiledi ve çok güçlü şekilde ’evet’ diyerek, demok-
rasi mücadelemize unutulmayacak bir destek sağladı. 

Bu vesileyle Sayın Başkan ve ekibine, tüm Memur-
Sen mensuplarına, ileri demokrasiye, hukukun üstün-
lüğüne, yeniden büyük Türkiye idealine ’evet’ dedikle-
ri için burada bir kez daha teşekkür ediyorum” Hatırla-
nacağı gibi Memur-Sen, memurlara örtülü grev yasağı 
getiren (zorunlu tahkimi öngören) anayasa değişikliği-
ne kuvvetli şekilde evet demişti.

Böylece resim tamamlanıyordu. Grev yasağına 
onay veren bir sendikal örgütün genel kurulunda Baş-
bakan grev önlüğünü deli gömleği giymekle, kırmakla 
ve dökmekle özdeşleştiriyordu. 

Başbakanın konuşması aynı zamanda kamu görevli-
lerinin tümün kapsayan grev yasağının teyidi idi. Refe-
randum öncesi sendikal hakların genişleyeceğini iddia 
edenlerin ve bu iddialara inananların kulakları çınlasın. 

Bu arada Başbakanın teşekkür ettiği sendikanın son 
9 yılda üye sayısını büyük bir “sendikal mücize” ile 
yüzde 900 orannda artırdığını eklemek lazım.

Başbakan konuşmasında 1 Mayısı ücretli tatil ilan 
etmekle ve Taksim’in yolunu açmakla övünmeyi de ih-
mal etmedi. 

Yıllarca Taksim’i yasak ilan eden, Taksim’de 1 Ma-

yıs kutlamak isteyenleri şiddetle engelleyen kimdi? 

Kim işçilere, sendikacılara, gençlere gaz sıkmış, 
cop sallamıştı? 

Yıllarca Taksim’i emekçilere men eden Vali Güler’i 
milletvekili adayı gösteren kendisi değil miydi? 

1 Mayısın ücretli tatil ilan edilmesi talebi karşısın-
da “ekonomi bu kadar tatili kaldıramaz” diyen kimdi?  

Başbakan herkesin hafıza kaybı yaşadığını düşünü-
yor olmalıydı.

Başbakan sendikaların bütün bunların kadrini kıy-
metini bilmediklerini iddia ederek şu inanılmaz itham-
larda bulunuyordu: 

“Onlar ideolojinin deli gömleğini giymiş zihniyet-
lerdir. Onlar cam, çerçeve, çevredeki esnafı, herkesi 
dilhun ettikleri zaman, kan gördükleri zaman rahatla-
yan zihniyetlerdir.” 

Başbakana göre Memur-Sen öncesi sendikacı-
lık bundan ibaretti. Şimdi yeni bir sendikacılık döne-
mi başlıyordu: Grevsiz, eylemsiz ve sessiz sendikacı-
lık dönemi.

Ancak bu grevsiz, eylemsiz, sessiz sendikacılık ta-
hayyülü Memur-Sen Genel Kurul salonunda kalmaya 
mahkümdu. Metal işçileri, sağlık emekçileri başbaka-
nın grevi deli gömleği olarak tanımladığı günlerde grev 
önlüğünü giymekte ısrar ediyordu. 

Birleşik Metal-İş üyesi metal işçileri on yıllar sonra 
grev hakkını kullanarak MESS grup toplu iş sözleşme-
si düzenini yıktılar ve daha ileri haklar elde ettiler. Bir-
leşik Metal-İş Sendikasının MESS karşısında elde et-
tiği büyük başarı grev hakkının sendkal mücalenin en 
önemli aracı olduğunu bir kez daha gösterdi. 

Sağlık çalışanları da 19-20 Nisan’da performansa 
dayalı çalışmayı, taşeron ve sözleşmeli personel uygu-
lamasını protesto etmek için Türkiye çapında iş bırak-
tı, greve gitti. 

Grev önlüğü giyenler, deli değil sınıf bilinçli emek-
çilerdi.

Grev ve toplu eylem hakkı işçilerin 300 yıllık müca-
delesinin ürünüdür. Bir başbakanın grev önlüğüne deli 
gömleği demesi, sendikacıları kan gördüklerinde rahat-
lamakla suçlaması ne kadar inanılmaz ise bu sözlerin 
bir sendika genel kurulunda edebilmesi ve bu sözlerin 
alkışlanması sendikal tarihte eşine az rastlanır bir skan-
daldır.

Evet, ortada bir deli gömleği var! 

İşçilere, çalışanlara, sendikalara giydirilmiş bir deli 
gömleği var. 

Bütün mesele bu deli gömleğini yırtıp atmak ve 
grev önlüğünü giyebilmekte.

Deli gömleği ve grev önlüğü!
Aziz Çelik, 21.04.2011 / Birgün

Basından

Bekir Coşkun , 14.06.2011 / Cumhuriyet
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“Devrimden Sonra” Türkiye’de gerçekleşebilecek bir 
devrimin hayata ve sokağa nasıl yansıyabileceğini, dev-
rimin, sıradan insanların, işçilerin, gençlerin, emeklilerin 
hayatlarında neleri değiştirebileceğini anlatıyor.

Düşlerdeki Türkiye’yi, hep arzulanan ama bir türlü 
gerçekleştirilemeyen hayalleri anlatıyor. 

Eğitimin, sağlığın, parayla satılmadığı, paranın aşka tu-
zaklar kuramadığı, insanların işsizlik korkusu ile yaşama-
dığı, gençlerin üniforma giydirilip emperyalist örgütlerin 
hizmetine sokulamadığı bir ülkeyi anlatıyor. Ve hep bera-
ber izlemeye, konuşmaya çağırıyor başka bir Türkiye’yi...

Bir kez daha düşünün ya Türkiye’de devrim olursa? 
Nasıl bir Türkiye olur?

OYUNCU KADROSU:Ali Çatalbaş, Ali Uyandıran, 
Altan Gördüm, Aysan Sümercan, Ayşegül Alpak, Aytaç 

Arman, Bedia Ener, Belit Özükan, Beran Soysal, Can-
su Fırıncı, Cengiz Kılçer, Cezmi Baskın, Çiğdem Özkurt 
Spickermann, Çisem Soylu, Elif Arıcı, Emin Gürsoy, En-
der Yiğit, Engin Alpateş, Erdinç Tok, Erhan Alpay, Fer-
hat Aktaş, Ferhat Karaçak, Fırat Tanış, Hale Tüblek, Ha-
lil Ersan, Halil Küreş, Hasan Tanay, Hüseyin Akşen, Hü-
seyin Taş, Levent Ülgen, Mert Fırat, Metin Coşkun, Murat 
Vanlı, Musa Ağacık, Mustafa Payat, Müge Saut, Nevzat 
Süs, Orhan Aydın, Pınar Sağ, Renan Bilek, Selçuk Ulu-
ergüven, Serdar Orçin, Serkan Durak, Serpil Özcan, Sev-
tap Özaltun, Suha Çalkıvik, Suna Selen, Şerif Sezer, Ta-
ner Cindoruk, Timur Acar, Timur Ölkebaş, Tuğçe Tanış, 
Umut Topaloğlu (Çocuk Oyuncu), Vecihi Ofluoğlu, Vus-
lat Saraçoğlu

FİLMİN MÜZİKLERİ: Cahit Berkay, Akın Eldes, 
Emin İgüs, Ayşe Tütüncü, Sesler ve Düşler, Volkan Ak-
koç, NHKM Müzisyenler Atölyesi koro ve orkestrası

Ya Türkiye’de devrim olursa?

VI. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İstanbul'da ve Ankara'da gerçek-
leştirilen açılış etkinlikleri ile başladı. İzmir'de ise 2 Mayıs günü yapılan fes-
tival yürüyüşü ile başlayan program aynı akşam yapılan açılış gecesiyle de-
vam etti.

İstanbul VI. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali yurtdışından sinemacıla-
rın ve direnişçi işlerin de sahne aldığı bir açılış gecesi programıyla başladı. 

Açılışta, festival düzenleme komitesi ve destek-
leyen kurumlar adına Sendikamız  Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı.

Gecede, direnişteki Sinter ve Mas-Daf işçile-
ri sahneye çıktı. ‘zafer direnen emekçinin olacak 
sloganları’ salonda yankılandı

Festival 6. kez 
işçilerle buluştu

Sendikamızın da düzenleme komitesinde yer aldığı

Yürüyüş boyunca “Kamera sokakta emek sinemada”, 
“Direniş bizim, festival bizim” sloganları atıldı.

Etkinlik için gelenler İTÜ Maçka Mustafa Kemal 
Amfisi’ni hınca hınç doldurdu. 

Geçmiş yıllarda Emek Sineması ve Yeni Rüya gibi 
Beyoğlu sinemalarında geçekleştirilen açılış gecesi et-
kinliği, pek çok sinema kapatıldığı için bu yıl İTÜ Maç-
ka Kampusü Mustafa Kemal Amfisi’ne taşındı. 

Geniş Aile dizisindeki ‘Koyu Bilal’ tiplemesiyle bi-
linen Fırat Tanış’ın sunuculuğunu üstlendiği gece, Fes-
tival komitesinden Didem Kırış’ın açılış konuşması ile 
başladı. 

Kırış, bu yıl “Doğal olarak Direniş” sloganı ile dü-
zenlenen Festival’in ana temasının doğanın metalaşma-
sına karşı verilen mücadeleler olduğunu söyledi. 

Festival’de gösterilecek filmler için hazırlanan frag-
manın ardından Metal işçilerinin direnişlerini anlatan gö-
rüntüler sahneye yansıdı. Daha sonra bu yılki düzenleyi-
ci kuruluşlardan Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serda-
roğlu bir konuşma yaptı. Gecede Sinter, Mas-Daf ve On-
tex fabrikalarında direnişlerini sürdüren işçiler de sahne 
alarak dayanışma mesajlarını iletti. 

Laz Marks’ın da sahne aldığı gecede ABD, Japonya 
ve Filistin’den gelen konuklar da birer konuşma yaptı. 
Altı yıldır ödülsüz ve yarışmasız bir etkinlik olarak yo-
luna devam eden Festival’de her yıl olduğu gibi yine bir 
set emekçisine teşekkür plaketi verildi. 

Konuşmaların ardından Bandista’nın sahne aldığı 
gece, HES’lere karşı mücadeleleri konu alan ‘Sudaki Su-
retler’ filminin gösterimiyle sona erdi. 

İlk olarak İstiklal Caddesi’nde geleneksel Festival yü-
rüyüşü gerçekleştirildi. 

http://festival.sendika.org  
Festival İstanbul ile sınırlı değil. Festival kapsa-
mındaki filmler pek çok ilde ve hatta yurtdışında 
da çeşitli tarihlerde düzenlenen etkinliklerle gös-
terime giriyor. Festivalin internet sitesinden et-
kinlikleri takip edebilirsiniz. 
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İnternette filtre sansürüne Türk-İş ve DİSK'e bağlı sendikalar-
dan tepki geldi. Sendikalar, sansürün "düşünce ve ifade özgürlü-
ğünü kısıtlayan" bir anlayışın ürünü olduğunu belirterek sansüre 
karşı ortak mücadele cephesi oluşturulması çağrısında bulundular.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) 22 Ağustos'ta 
uygulamaya konulacak olan "İnternetin Güvenli Kullanımına İliş-
kin Usul ve Esaslar Taslağı"na karşı sendikalar tepkileri yükseltti. 
Tekgıda İş'in çağrısı ile bir araya gelen TÜRK-İş ve DİSK'e bağ-
lı  Petrol-İş, TÜMTİS, TOLEYİS, Birleşik Metal-İş, Dev-Sağlık-
İş, Limter İş ve İnternet Sansürüne Karşı Ortak Platformu üyeleri, 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Binası'nda in-
ternet sansürüne karşı basın açıklaması yaptı. İnternet filtre yoluy-
la sansürlenmesinin asıl amacının toplumun farklı kesimlerinin ta-
leplerini dile getiren siteleri engellemek olduğunu söyleyen sendi-
kacılar internet sansürüne karşı ortak mücadeleyi yükseltmek için 
bir araya geldiklerini kaydettiler.

Orta açıklamayı okuyan İnternete Sansüre Karşı Platform Söz-
cüsü ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Uçkan, devlet 
eliyle hazırlanan bu düzenlemenin adının "sansür" olduğunu dile 
getirdi.

Türkiye'de sansür uygulamalarının giderek temel hak ve hür-
riyetleri kısıtlayıcı bir hal aldığını ifade eden Uçkan, "Bu konuda 
kaygı ve rahatsızlık içindeyiz. Tüm Türkiye'yi ve biz işçi sendika-
larını yakından ilgilendiren internet sansürü uygulamalarına karşı 
itiraz ve önerilerimizi iletmek için bir araya geldik" dedi.

Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da, devletin dev-
let olduğu günden beri sürekli olarak baskı rejimini egemen kılarak 
toplumu dizayn etmeye çalıştığını söyleyerek, örgütlenme alanının 
en önemli ayaklarından olan internetin alanının daraltılmasının da 
bu baskıcı rejimin yeni boyutu olduğunu dile getirdi. 

Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş ve DİSK olarak sansüre karşı ve-
rilecek mücadelenin içinde yer alarak katkı sunacaklarını kaydet-
ti. Referandum ve seçim sonuçlarından sonra hükümet saldırılarını 
başka alanlarda da sürdürecek diyen Serdaroğlu, "Bu anlamda biz 
Birleşik Metal-İş olarak her türlü yasağın kaldırılması yönündeki 
çabaların içerisinde olacağız" dedi.

Sendikalardan internet sansürüne 
karşı cephe çağrısı

Seçim öncesinde tartışılmaya 
başlanan internetin güvenle kul-
lanımına ilişkin usul ve güven-
lik başlıklı BTK kurul kararı, 22 
Ağustos'tan başlayarak internet 
dünyasın devlet kontrolüne alın-
masını sağlayacak...

Konunun gündeme gelmesinin 
ardından, toplumun her kesimin-
den gelen tepkiler, internet üzerin-
de oluşturulan gruplar aracılığıyla 
somut eyleme dönüştü..

İnternet üzerinde devlet san-
sürüne karşı çıkanlar, kurumsal 
kimlikleriyle ve bireysel olarak, 
15 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda 
toplandılar..

Galatasaray Meydanı’na doğ-
ru yapılan yürüyüşte, özellikle 
gençlerin yaratıcı pankart ve slo-
ganlarıyla hayli renkli olan yürü-
yüşçüler, sansüre karşı tavırlarını 
net olarak ortaya koydular

Adnan Serdaroğlu: 
“Sansüre karşı mücadelede tüm gücümüzle yer alacağız”

www.birlesikmetal.org1998 yılından beri internette yer 
alan web sayfalarımızdan, sendika-
mızın etkinlik ve duyurularını takip 
edebilirsiniz..

Gazetemizin internet versiyonu-
nu da pdf formatında internet site-
mizde okuyabilir veya bilgisayarını-
za indirebilirsiniz..

Gazetemizde yer alan haber ve 
etkinliklere ait daha fazla fotoğraf 
ve video görüntüsüne, gazetemizin 
daha önceki sayılarına ve geçmişte 
yayınlanmış kitaplarımıza da, sen-
dikamızın web sayfalarından ulaşa-
bilirsiniz.

www.disk.org.tr
Medyada işçiler ve sendikalar-

la ilgili haber ve gelişmelerin nere-
deyse hiç yer almadığını düşünür-
sek, internetteki sendika web sitele-
rinin önemi daha da ortaya çıkıyor.

Konfederasyonumuz DİSK’in 
web sayfalarında sadece sendikal ha-
berler değil, ekonomik ve toplumsal 
güncel gelişmelere ilişkin açıklama-
lar, sendikal bakış açısından değer-
lendirmeler bulabilirsiniz..

DİSK ve bağlı sendikalara ait ge-
nel bilgilerin de yer aldığı web site-
sinde, DİSK’in yaptığı basın açıkla-
malarını arşivi de yer almakta...
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01.03.2011 / Haber Türk

Öyle yıkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
İçerde, dışarda, derste, sırada,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladın,
Fırsatçının, fesatçının, hayının...
Dayan kitap ile
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile,
Umut ile, sevda ile, düş ile
Dayan rüsva etme beni.

Ahmed Arif

Ahmet Arif’i, ölümünün 20. yılında (2 Haziran) 
Anadolu, Adiloş Bebe, Hasretinden Prangalar 
Eskittim, Otuzüç Kurşun gibi unutulmaz şiirle-
riyle, saygıyla anıyoruz...

3 Haziran 2011, yıllarca hapsedilen, ülke-
sinden sürgün edilen Nazım Hikmet’in 48. 
ölüm yıldönümü. Ustaya saygılarımızla...

Demek ki göçtü usta
Kaldı yürek sızısı geride kalanlara
Yıllar var ki ter içinde
Taşıdım ben bu yükü
Bıraktım acının alkışlarına
3 Haziran 63’ü..
Uy anam anam
Haziran’da ölmek zor..

(Hasan Hüseyin Korkmazgil)

“Nâzım Hikmet şiiri, devinimin, doğa-
nın, sevginin, güncel ve tarihsel olay-
ların, değiştirme gücünün, sınıf bilinci-
nin, insanların, acının, direnmenin, öz-
lemlerin birbiriyle kaynaştığı koskoca 
bir evren demektir. Daha ilk sokuluş-
ta her bir dizesinden tüten insanca du-
yarlık, aykırı toplum güçleri karşısında 
içimizde tutunmaya çalışan kavga ada-
mıyla sarmaş dolaş olur” 

(Şükran Kurdakul)

“Ve bu dünyada,bu zulüm senin sayende 
Ve açsak, yorgunsak,alkanlar içindeysek 
eğer 
Ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi 
eziliyorsak 
Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor 
ama
Kabahatın çoğu senin canım kardeşim.”
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“Onurluyuz, gururluyuz!”

Sendikamızın Ağustos 2010  

tarihinden itibaren örgütlenme 

çalışmaları başlattığı ve bugün 

toplu iş sözleşmesi imzalanarak 

aramıza katılan Anakonda  

Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar San.  

ve Tic. A.Ş. işyeri Baştemsilcimiz 

Zeliha Duran’la birlikteyiz…

Örgütlenme çalışmaları sırasında işten atılan ve şu an 
işyeri Baştemisilcimiz  olan Zeliha Duran sendikalaşma-
nın başlangıç aşaması için şunları söyledi; “Örgütlenme 
çalışmalarına Ağustos 2010 tarihinde başladık. Temel ta-
lebimiz; insanca çalışma düzeninin sağlanması, esnek 
çalışma ve mecburi mesailere son verilmesiydi. O dö-
nem fabrikada 120 işçi çalışıyordu. Örgütlenme çalışma-
sına başladığımızda ilk başlarda tedirginlik vardı. Endi-
şelerimiz vardı. ‘Acaba yeterli çoğunluğa ulaşabilir mi-
yiz? İşten atılmalar yaşanır mı? Ne yapabiliriz? gibi.”

Zeliha; “İşverenimiz işçilerin sendikada örgütlendiği-
ni öğrendiğinde; ‘İşyeri sendikayı taşıyamaz. Fabrika ka-
panır. Aç kalırız’  gibi şeyler söyledi. Bu konuşma, işçi-
leri sendika lehine olumlu etkiledi. Bir gecede 96 üyeli-
ğe ulaşıldı” diyor. 

“Sendikamız, yasaların öngördüğü yeterli çoğunluk-
taki işçinin üye olması üzerine Çalışma Bakanlığı’na yet-
ki tespiti için 24 Eylül 2010 tarihinde gerekli başvuruyu 
yaptı. Başvurunun yapıldığı gün işveren, bilinen klasik 
yönteme başvurdu. İşyerinde sendikal örgütlenmeyi dur-
durmak için aynı gün 2 işçi çıkardı. Hemen sonra da 27 
Eylül pazartesi günü 4 işçiyi işten çıkardı. Yani toplam 6 
kişiyi işten attı. Ben de bu atılanların arasındaydım. Ama 
şimdi işyerinde baştemsilciyim. Anayasal hakkımız olan 
sendikalaşma hakkımızı kullandığımız için haksız yere 
işten atılan bizler, fabrikanın önünde hep birlikte müca-
dele ettik”

Zeliha Duran; “İşverenimiz işten atılmalara gerek-
çe olarak ‘iş azalması’ dese de fazla mesai yapıldığı bir 
dönemde inandırıcı değildi. Sendikalaştığımız için işten 
atılmıştık. Atılan arkadaşlarımızla birlikte hemen fabrika 
önünde hakkımızı aramaya karar verdik” diyor. 

“İşten atılan işçilerle çalışanların temasını engelle-
mek için servisler, fabrika içinden kaldırıldı. İşten atılan 
işçileri çalışan üyelerimiz yalnız bırakmadı. Fazla mesa-

iler kesildi, iş giriş çıkışları ve molalarda dayanışma gös-
terildi. Alkışlar ve sloganlarla birlik olduğumuzu göster-
dik. Kısa bir süre sonra ben ve iki arkadaşım işbaşı yap-
tık.” diyor. 

O günleri anlatırken yüzü sanki hafifçe bulutlanıyor 
gibi. Ama bu bulutlanma çok kısa sürüyor ve yüzüne gi-
derek yayılan bir gülümsemeyle anlatmaya devam edi-
yor; 

“Karamsarlığa kapıldığımız dönemler oldu. Ama kısa 
sürede birbirimize moral vererek birliğimizi bozmayarak 
o süreci başarıyla tamamladık. Bu süreç biz çalışanlara, 
birlik olunca tüm hakların alınabileceğini gösterdi. Nor-
malde kişisel nedenlerle birbiri ile problem yaşayan ar-
kadaşlarımız, aynı amaç etrafında bir araya gelince so-
runlar çözüldü. İşçiler arasında dayanışma ve yardımlaş-
ma güçlendi tabii bunda sendikamızın büyük rolü oldu.” 
diyor.

Sendikal örgütlülük mücadelesi yürütülürken 
Zeliha’yı babası yalnız bırakmıyor: Zeliha’nın baba-
sı Donanma Komutanlığı’nda emekli ve Türk Harb-İş 
Sendikası’na üye bir emekçi. Sendikaya ve sendikal işle-
yişe yabancı değil. Babasından dinlediği ve öğrendiği bir 
çok şey olduğunu söylüyor.

Başlangıçtaki aldığı tutumlara göre işverenin daha 
sonraki aşamalarda daha olumlu bir tutum içine girdiği-
ni de belirtiyor. 

Anakonda işyerinde 4 Mayıs 2011 tarihinde toplu iş 
sözleşmesi imzalanarak, işçilerin ücretlerine birinci yıl 
için yüzde 13 oranında zam yapılmış. İkramiyeler ve di-
ğer sosyal haklarla birlikte kazanımlar elbette bu zam-
mın üzerinde gerçekleşmiş.. 

Zeliha Duran; Anakonda’dan önce de uzun süre iş-
çilik yapmış… 6 yıl önce;  sarı sendikanın örgütlü oldu-
ğu bir işyerinde çalıştığını belirten Zeliha; “Toplu iş söz-

leşmeleri kapalı kapılar ardında tamamlanır-
dı. İşçilere bilgi verilmezdi. Sendikanın tem-
silcilik odası vardı ama çok fazla işçi gitmez-
di. O dönem çok iyi zam alındı ama 2 hafta 
geçmeden işçiler işten atıldı.” diyor. 

O günlerden bugüne “Oysa Birleşik 
Metal-İş’te demokrasi işletiliyor. Tüm karar-
lar işçilerle birlikte alınıyor, sözleşmelere biz-
ler de giriyoruz, ne olup bittiğini görüyoruz” 
diyor ve son sözleri; “DİSK Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nda temsilcilik görevimden dolayı; 
onurlu ve gururluyum” oluyor.

Aşksız ve paramparçaydı yaşam
bir inancın yüceliğinde buldum seni
bir kavganın güzelliğinde sevdim.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Aşk demişti yaşamın bütün ustaları
aşk ile sevmek bir güzelliği
ve dövüşebilmek o güzellik uğruna.
işte yüzünde badem çiçekleri
saçlarında gülen toprak ve ilkbahar.
sen misin seni sevdiğim o kavga,
sen o kavganın güzelliği misin yoksa...

Bir inancın yüceliğinde buldum seni
bir kavganın güzelliğinde sevdim.
bin kez budadılar körpe dallarımızı
bin kez kırdılar.
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz
bin kez korkuya boğdular zamanı
bin kez ölümlediler
yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri
suyun ayakları olmuştur ayaklarımız
ellerimiz, taşın ve toprağın elleri.
yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık
törenlerle dikilirdik burçlarınıza.
türküler söylerdik hep aynı telden
aynı sesten, aynı yürekten
dağlara biz verirdik morluğunu,
henüz böyle yağmalanmamıştı gençliği-
miz...

Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne
ne tan atışı doğumların sevincine
ey bir elinde mezarcılar yaratan,
bir elinde ebeler koşturan doğa
bu seslenişimiz yalnızca sana
yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler...

Şiirler doğacak kıvamda yine
duygular yeniden yağacak kıvamda.
ve yürek,
imgelerin en ulaşılmaz doruğunda.
ey herşey bitti diyenler
korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler.
ne kırlarda direnen çiçekler
ne kentlerde devleşen öfkeler
henüz elveda demediler.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

ADNAN YÜCEL

Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!



Birleşik Metal-İş
Temmuz 201131

SOLDAN SAĞA: 
1) Müzik dinletileri topluluğu./Bir hayvan. 2) İstek, arzu./Büyük baba./Avuç içi. 3) 
Küçük, çok küçük./Bir askeri birlik adı. 4) Trajedi ile komedi arasında yer alan bir ti-
yatro türü./Yanardağ ağzı. 5) Mahkeme kararını belirten yazılı kağıt. 6) Bir nota./Söz-
leşme./Bir ajans adı. 7) Sonsuza kadar./Ansızın, o an. 8) İkinci derecede olan, ekinci 
el./İlave./Türk lirasının kısa yazılışı. 9) Doğum sırasında anneye yardımcı olan sağlık 
emekçisi./Bir şeyin alınmasını, kullanılmasını geçici olarak yasaklama, bir araya top-
lama. 10) Basın arka kısmından başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan kemik di-
zilişi, belkemiği./Güzel, çok güzel. 11) Bir değerin aynı cinsten başka bir değere bölü-
mü, tahmin./Karışık renkli, alaca. 12) Nazım Hikmet’in soyadı./İçinden çıkılmaz de-
recede karışık şey.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Derebeylik./Mustehkem mevki. 2) İz, işaret./Deniz araçlarının ters dönerek devril-
mesi. 3) Bir bayan adı./Unsur. 4) Bilgin./Eren, evliya./Tahıl tozu. 5) Yaşlı, kart, koca. 
6) Alman para birimi/İbrahim Tatlıses’in halk dilindeki kısa adı./Büyük demiryolu is-
tasyonu. 7) Siyasi ve idari güç./Yavru çocuk. 8) Sodyumun simgesi./Kırmızı./Telgra-
fın kısa yazılışı./Yabancı bir ajans adı. 9) Düşünmeksizin her işe atılan, cesur./Her ta-
rafı kızıl ateş haline gelmiş odun veya kömür parçası. 10) Bayrak, sancak./İlçe. 11) 
Altın, gümüş gibi değerli madenlerin saflık derecesi./Elektromağnetik dalgaları alan 
veya boşluğa bu tür dalgaları yayan uzun iletken tel. 12) Atın yavrusu./Erişmiş, ele ge-
çirmiş, istediğine kavuşmuk./Bal yapan böcek.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde ABB Elektrik/Dudullu’dan 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz M. Ayhan Seyreksakal’ın 
annesi, Aytaç Yaman’ın annesi, Koray Duman’ın dedesi 
vefat etti. Aksan’dan Erol Özcan’ın oğlu, İrfan Karaca’nın 
babası, Elvan Kiraz’ın babaannesi vefat etti. Temsilcimiz 
Ercan Alpay ameliyat geçirdi. İsmail Uzunkaya, Mehmet 
Sığırcı iş kazası geçirdi. Penta’dan Esen Uğur’un baba-
sı vefat etti.

Kocaeli şubemizde örgütlü Anadolu döküm’de Mus-
tafa Güven, Veysel Çakar, Muhammet Tunç iş kazası ge-
çirdi. Yusuf Ödübek kalp amaliyatı oldu. Elkim Metal’den 
Çelebi Gülhan iş kazası geçirdi Corus Yasan’dan eski iş-
yeri sendika temsilcimiz Mustafa Köse’nin 13 yaşındaki 
oğlu traktör kazasında vefat etti. Cem Bialetti’den Gök-
sel Yeşil ve Selahattin Tohumcu’nun babaları vefat etti. 

Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den Ali Özbal’ın 
kayınpederi, Müslüm Kabakçı’nın dedesi vefat etti.

İzmir Şubemizde örgütlü Delphi’den Sedat Unutmaz, 
Veli Şentürk, Ayhan Filiz’in babaları vefat etti. Jantsa’dan 
Nedim Okçu’nun babası vefat etti.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’ten Yu-
suf KAYMAK’ın dedesi vefat etti. Cafer İğdeli, Ta-
ner Kahraman, Özcan Logal ve Cengiz Güneş iş ka-
zası geçirdi. Gebze Şubemizde örgütlü Bosal’dan Fe-
dai Kaytaz, Sezgin Kalaycı, Mesut Eken ameliyat 
oldu. Sinan Gün iş kazası geçirdi. Yücel Boru’dan Or-
han Yılmaz, Haluk Hanlı, İlhan Gürel, Cebrail Mer-
mer, Soner Şahin, Özcan Bayan iş kazası geçirdi. 
Legrand’tan Meryem Kurtoğulları’nın annesi vefat etti.  
GEA’dan Ali Sessiz’in babası vefat etti. Schneider’den 
Teoman Bolat babası vefat. Kürüm Demir’den Ayhan 
İnci’nin babası vefat etti. Bosal’dan Sezgin Kalaycı’nın 
babası vefat etti.

Hazırlayan: Şahin Karayılan

ÜZÜNTÜLERİMİZ

Kaybettiklerimize Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı  
diliyoruz. Ameliyat ve iş kazası geçiren arkadaşlarımıza  

geçmiş olsun der acil şifalar dileriz.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü AKS 
Otomotiv’den Çetin Şahin’in oğlu sünnet oldu. 
Mustafa Boz evlendi. 

Aksan’dan Mustafa Ertuğruloğlu’nun kızı ev-
lendi. 

Anadolu Isuzu’dan Ayhan Demir, Zafer Yıl-
maz, Erhan Ünal’ın çocukları dünyaya geldi. 

ABB Elektrik/Dudullu’dan Akın Araz, Mustafa 
Göncü, Necat Kılıç evlendi. Erhan Konar, Bay-
ram Kökner, Nurettin Erturhan, Mikdat Yalçınkı-
lıç, Lütfü Sökütlü’nün çocukları dünyaya geldi. 

ABB Elektrik/Tuzla’dan Sadi Çetin’in oğlu 
oldu. 

Remas’tan Ufuk Özünlü evlendi. Mert Akış-
kan Gücü’nden Temsilcimiz Evren Turgut, Yu-
nus Kınık, Murat Asan’ın çocukları dünyaya gel-
di. Halis Sakız’ın oğlu sünnet oldu. 

Anadolu Motor’dan İbrahim İskender, Ahmet 
Baltacı, Sezgin Engin’in kız çocukları dünyaya 
geldi.

Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den Yu-
suf Mercan’ın kızı oldu. Abrürrahim Akandağ ev-
lendi. Hüseyin İkibaş’ın oğlu sünnet oldu. 

Kocaeli şubemizde örgütlü Elki Metal’den Nuri 
Gürsoy, Süleyman Önen, Çağdaş Aydoğdu’nun 
çocukları dünyaya geldi. Filiz Sezgin evlendi. 

Elkim Metal’den Hüseyin Kaya, Osman Atı-
cı evlendi. 

Bekaert’ten İlknur-Bülent Akın’ın çocukları 
Engin, Sirvan-Ümüt Uğurlu’nun çocukları Ömer 
Yiğit, Faruk Mert, Yasemin-Behçet Sever’in ço-
cukları Bedirhan, Emirhan, Gülüzar-Recep 
Ak’ın çocukları Emre Enes Ensar sünnet oldu. 
Seda-Orçun Sakız, Ayşe-Ahmet Sezici, Çiğdem-
Gökhan Kurnaz, Derya-Mesut Umutlu evlendi. 

Cem Bialetti’den Tülay Güngör’ün kızı evlen-
di. Okan Tuna ve Cihan Tunç’un çocukları oldu. 
Erkan Vural, Hakan Küçük, Hakan Akçil, Fatih 

Kacagöz’ün çocukları sünnet oldu. Asım Göge-
bakan, İsmail Dalgıç, Göksel Derin evlendi. 

İzmir Şubemizde örgütlü Delphi’den Süreyya 
Kurtçu, Ufuk Dalgakıranlar, Okna Demirbağ, Ta-
rık Töngel, Mustafa Eyigör, Vural Çınarlıdağ, Ha-
kan İmbat, Tolga Karagöz, Murat Sarı, Hüseyin 
Sarı evlendi. Bilgin Kenel, Kemal Ceylan, Tun-
cay Kaplan, M.Ali Başeğmez, Okan Çelikok, Ab-
dullah Hızarcı, Merdan Topçuoğlu, İlknur Çukur, 
Fatma Eroğlu, Ender Kalkan’ın çocukları dünya-
ya geldi. 

LİSİ-FTB’den Ahmet Arsal, Volkan Çekiçcioğ-
lu, Yavuz Ateş’in çocukları dünyaya geldi. Orhan 
Işık evlendi. 

Jantsa’dan Mehmet Çıbıkçı ve Ahmet Kopa-
ran kızlarını evlendirdi. Mehmet Bayraktaroğ-
lu, İbrahim Kocabıyık, Coşkun Gebeşoğlu, Onur 
Aydın evlendi. Engin Gökaslan çocuğu dünyaya 
geldi. Nihat Çetin’in çocuğu sünnet oldu. 

Totomak’tan Özden Çelik, Murat Tokgöz, 
Mehmet Uzunoğlu’nun çocukları dünyaya geldi. 
Mustafa Özbaş, Anıl Kaplan evlendi.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’ten Mu-
rat Turan evlendi. 

Gebze Şubemizde örgütlü Poly Metal’den 
Eray Duman, Elvan Açıkgöz’ün çocukları dünya-
ya geldi. Sema Okutucu evlendi. 

Bosal’dan Yasin Olmuş, Öztaş Şamlı, Hakan 
Taştaban, Sinan Cıbır evlendi. Ramazan Yanar, 
Turgay Derin, Serdar Pekdemir’in çocukları dün-
yaya geldi. 

Legrand’dan Nazife Yaman, Aysel 
Bozoğlu’nun çocukları dünyaya geldi. Emre Yıl-
dırım evlendi. 

Yücel Boru’dan Atilla Bora evlendi. 
Kürüm Demir’den Engin Lel’in çocuğu dün-

yaya geldi.

MUTLULUKLARIMIZ

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