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Onurları için, ekmekleri için,
insanca bir yaşam kurmak için,
her türlü zorluğa rağmen dimdik
ayakta duranlara selam olsun...
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Selam olsun
Gelecekleri için savaşanlara...
Kararlı ve inançlı duruşun yarattığı sıcaklıkla
adeta buzu eriten güneşli günlerin müjdecisi direnişlerin simgesi, tırnakları etlerine geçercesine sıkılı yumrukları, inançla pırıl, pırıl parlayan gözleri, güzel günler göreceğiz, güneşli günler diye yeri
Türkiye emek tarihinin müftüsünden imamına, göğü inleten sloganları ile kırık kanatla güvercin
bakanından valisine, polisinden askerine, özel gü- uçuran kırmızı şapkalı, kırmızı önlüklü çelik yüvenlikçisine, organize sanayi ve serbest bölge yö- rekli metal işçileriyle birlikte atıyor yüreğimiz...
netimlerinden Sanayi ve Ticaret Odalarına, iğdiş
Selam olsun gelecekleri için savaşanlara.
edilmiş işbirlikçi sahte sendikalardan emek düşmanı siyasi partilere kadar tüm belalı saldırıları
Onurları için, ekmekleri için insanca bir yayaşayan; hayatlarını piyasanın acımasız koşullarında pamuk ipliğine bağlı sürdürenler, yani sendi- şam kurmak için, her türlü zorluğa rağmen dimdik
kalı olmak isteyenlerle birlikte atıyor yüreğimiz... ayakta duranlara selam olsun...
Mevzubahis sınıf mücadelesiyse, gerisi teferruBaskı karşısında ceketini iliklemeyen, teldeki sığırcıklar gibi gücün önünde dizilmeyen, buna attır diyen aydınlık yüzlü sendikanın inançlı savaşkarşı, cesaretiyle birlikte zerafeti de elden bırak- çılarına selam olsun...
mayan emeğin aydınlık yüzü, alınterinin onurlu
Ne mutlu ki onlara, hareket haline geçerek zintemsilcisi, sendikal hareketin sokak çocuğu, Bir- cirlerinin farkına varıp, kendilerini boş kaşıkla
leşik Metal ailesine katılmak için önündeki mayın- besleyenlere direnen, başım kesiliyorsa sakalım
lı tarladan gözünü kırpmadan yürüyenlerle birlikte için üzülmem diyerek korkularının üzerine cesaatıyor yüreğimiz...
retle yürüyenlere…
Yazın yakıcı sıcağında ya da zemheri kışın orSelam olsun bir kez daha...
tasında sabahın köründen, akşamın koyu karanlıYıllardır çok farklı duygular yaşadık, aynı yola
ğına kadar Türkiye’nin dört bir yanında bir çığlık
gibi yankılanan onurlu direnişleriyle karanlığı yır- baş koymuş insanlar olarak.
tarcasına meydanlara çıkan ve düşlerinin peşinde
Ne kadar çok olduğumuzu görerek, gururlandık
koşanlarla birlikte atıyor yüreğimiz...
onlarla.
Sınıf mücadelesinde dostluk ve dayanışma ağına, bir ilmik dahi olsa atan herkesle bilinsin ki birlikte çarpıyor yüreğimiz. Yine birlikte atıyor yüreklerimiz.

Ve gururlandık aynı havayı solumaktan, tenimizin ateşiyle birbirimizi ısıtmaktan.
Ve bir kez daha gördük ki, insanın zamanı gelince görünen karanlık yüzünde sermaye, canlı
emek tüketen bir kar makinesidir.
Ve gördük ki sermaye sahibi olmanın daha çok
kar uğruna, bir insanı ne kadar acımasız kıldığını,
maskesini düşürüp insanlığa ait tüm değerlerden,
ne kadar uzaklaştırdığını.
Sendikalaşmak isteyen işçiye karşı ne kadar
saldırgan hale getirdiğini ancak; bizler gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıveren uysal koyunlar değiliz.
Belki kesiliyor başımız ama asla çekmeye gelmez boynumuz.
Adaletsizliği engelleyecek gücümüz olmasa
bile, bu işten atılan işçiler coğrafyasında adaletsizliğe karşı itiraz etmeye devam edecek metal işçileri.
Ve metal işçileri biliyorlar ki kurtuluş, bu itirazlar çoğaldıkça, dip dalgalar yaratıldıkça sağlanacak.
Ve Albert Einstein’ın dediği gibi:
İnsanlığın kaderi, sonuçta elbette hak ettiği
şey olacak.
2012 yılının çalışanlara, üyelerimize, ailelerine
ve tüm emekçilere iyilik, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz.
Dileklerimiz aynı zamanda mücadelemizin,
umudumuzun ve geleceğe olan inancımızın da
bir göstergesidir.
Yıllarımız bir su gibi akıp gitse de, bizi ne savrulan yapraklara, ne de çözülen bir yün yumağına
dönüştüremedi.
Kaybettiklerimizi kalbimize gömdük, acılarımızı ise keskinleşen mücadelemizin biley taşına dönüştürdük.

Grevler, direnişler, eylem ve etkinliklerle, 2011 yılı, basında geniş
olarak yer adığımız bir yıl oldu..

Şimdi yeni bir kitaba başlar gibi,
yavaştan koşar gibi,
yeni doğmuş bir bebeğin kokusunu içimize çeker
gibi karşılayacağız yeni yılı.
Güzel günler görmek umuduyla hep birlikte nice
nice yıllara…
GENEL YÖNETİM KURULU
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16-18 Aralık 2011 tarihlerinde Kartal Titanic Otel'de

18. Merkez Genel Kurulumuz toplandı

Sunumlar, film gösterimi, müzik dinletisi ve bir konferansla açılışı yapılan kongremize, uluslararası konuklar ve emek dostlarının yoğun katılımı vardı.

Dostlar Korosu’ndan yüreklere...

İlk gün, sabah saatlerinde, delegeler ve tüm yöneticiler, kırmızı önlükleri ile
doldurmuşlardı salonu. Uluslararası konuklar ve ülkemizden emek dostları ön sıralarda yerlerini aldılar..
Saat 10’da tüm ışıklar söndüğünde, “Güneşi içenlerin türküsü” doldurdu
salonu.. Ve alkışlar, mücadelede yitirdiklerimizi anma filminin başlamasıyla devam etti.
Kemal Türkler’den bugüne, DİSK ve sendikamız tarihinde işçi sınıfının yitirdiği, bugün aramızda olmayan dostlarımızı andık, fabrikalarda son 4 yılda yitirdiğimiz üyelerimizi.. Hemen ardından, Şakir Sağlam’ın fotoğraflarından oluşan
“Emekçi Elleri” fotoğraf gösterisi izlendi, ustanın, “Elleriniz ve yalana dair” şiiri eşliğinde...
"Taşlar ne kadar dirense de
Irmak akıp gidecektir.
Ve bugün yarına dünle beslenerek
Yol almaya devam edecektir.
Bugünler dünlerin yarınlarıdır..."

Sendikamızın 65 yıllık tarihinden
kısa kesitler sunan "Bugün Dünün Yarınıdır" filmini salondan
sık sık yükselen alkışlar eşliğinde izledik..

İlknur Kaplan'ın hoşgeldiniz konuşmasının ardından, Ruhi Su Dostlar Korosu sahne aldı..
Ruhi Su türküleri ile başlayan konser, tüm salonun birlikte ve ayakta söylediği 1 Mayıs
Marşı ve Enternasyonal ile alkışlar eşliğinde sona erdi.
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Sendikal harekete dair

Plaketlerle teşekkürler
Teşekkür etmek istediğimiz kurum ve kişilere verilen plaketlerle tören devam etti:

Çay arasının ardından, "Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum ve Sendikal Hareket" konulu konferans gerçekleştirildi.
Uluslararası Metal Federasyonu Başkan yardımcısı Fernando
Lopez ve Bağımsız İktisat Grubu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Erinç Yeldan'ın konuşmacı olduğu konferansımızı, Birgün Gazetesi yazarı, Kristal-İş sendikası Uzmanı, Kocaeli
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aziz Çelik yönetti.

Konferansın ardından, hocalarımıza teşekkür plaketi verildi..

Çalışma ve Toplum Dergisine emeği geçenler adına Prof. Dr. Ali Güzel’e; Cumhuriyet
Gazetesi emek yazarı Olcay Büyüktaşakça'ya;
Emek haberlerinin sosyal medyadaki temsilcileri sendika.org emekçileri adına Ali Ergin Demirhan'a; En çok örgütlenmeyi gerçekleştiren İzmir Şubesi adına Şube Başkanı Ali Çeltek'e; Ulusal Kanal "Emek Dünyası" programı yapımcısı Esin Ergenç'e; Hayat
Televizyonu'nda emekçi kadınların sorunlarını dile getiren “Ekmek Ve Gül” programını ha-

zırlayan Sevda Karaca adına, Nazife Yaşar'a;
Aylardır işe dönme mücadelelerini sürdüren
GEA ve MAS-DAF direnişçileri adına, GEA
işyeri baştemsilcisi Ali Şengül’e ve Mas-daf
işyeri temsilcisi Salih Satılmış'a; MESS'e karşı verilen hak mücadelesinde grevleriyle öne
çıkan Üç şubedeki üyelerimiz adına Eskişehir
şubesi, Gebze Şubesi ve Kocaeli Şubesi Başkanlarına plaketleri ve çiçek verilerek teşekkür edildi..
Genel Kurulumuza katılamayan Edip Akbayram ve Rutkay Aziz, plaketlerini daha sonra Genel Merkezimizden alacaklar..
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Açış Konuşması
Öğleden sonra, yoklama ve Genel Sekreterin Açışı ardından Genel Başkan Adnan Serdaroğlu açış konuşmasını yaptı.

ça devam edecektir. O yüzden kimi olumsuzluklar sonrası yaşanan karamsarlıklar, yeni yenilgilere zemin hazırlar.
Mücadelenin sonu insanlık adına yolunda sonu olur.
Bugün muhalif yapılara karşı uygulanan politika ya entegre ol ya da asimile ederiz mantığıdır. Bu bir vandalizmdir kendi anlayışlarıyla senkronize olmamızı, hatta onlara benzememizi istiyorlar. Ama bize dişlerini geçiremeyecekler.

... Evet, kardeşlerim uzun bir yoldayız. Uzun yolda
yük hafif olmaz yükümüz ağır olsa da sahte kimliklileri
içimizden temizleyerek, bizi inançlarımızın peşinden götürecek cesaretin, çoğaltılmasına ihtiyacımız var. İtirazlarımızın ortaklaştırılmasına ihtiyacımız var. İçimizdeki
umutlarımızı büyütmemize ihtiyacımız var. Ortak paydalarda buluşmaya, omuzdaş olmaya ihtiyacımız var.
Önyargılarımızın çizdiği hayali sınırlar içinde dolanmadan, gölgemizin bizi geçmesine müsaade etmeden,
dağlarına, ovalarına bahar getirelim memleketimizin. Yaşananlara seyirci kalmayalım.
Savaşa karşı barışı, eşitsizliğe karşı adaleti, şiddete
karşı kardeşliği, sömürüye karşı emeği savunmaya, başka
bir dünya, başka bir Türkiye mücadelesinde, onurlu tarihimizin rüzgarı ile yelkenlerimizi doldurarak, mutlu bir gelecek yaratma yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız.
Bunun için bize düşen bir olmak umudu diri tutmaktır.
Kavgada birlikte olanların bir parçası olabilmektir. Kendini kaya gibi hisseden güç odaklarının da sonunda kerpiç
gibi dağılabileceğini göstermektir. Belki kimi genel konularda bugün bir yenilgi gibi görünse de fotoğraf sınıf mücadelesi durağan değil dinamiktir ve asla bir zaman dilimiyle sınırlı değildir.
Mücadele, emek, sermaye kavgası, yani kapitalizm,
yani kumarhane düzeni yani baronlar sistemi var olduk-

Belki yorulduk, belki azaldık, hatta bazen belki yenildik ama esir olmadık. Ve asıl meselede esir olmamakta, düştüğün yerden bir avuç toprakla geri kalkabilmekte,
tüm kış koşullarına karşı baş kaldıran kardelen, bir damla
su görünce açan çöl çiçeği gibi olabilmektedir. Biliyoruz
ki tohum ağacını içinde taşır. Uygun şartlar bulunca, onun
filizlenmesini kimse engelleyemez.
Bugün buradayız ve her yerdeyiz. Gerçeğin dağlarına
umutsuzlukla çıkılmaz. Umudumuzu yitirmiyor karanlığa teslim olmuyoruz. Cesaretimizi kaybetmiyoruz. Çünkü
özgürlük ancak onu almaya cesareti olanlara verilir. Cesaretin bittiği yerde de esaret başlar.
İdealist insanların önünde her zaman aşındırması gereken bir yol, aşması gereken bir dağ, varması gereken bir
yer, sırtında taşıması gereken bir kaya vardır. Bu insanlar
varlıklarını ve yaşadıklarını sürekli sorgularlar. Bilinsin ki
bizlere bedel ödetenler, her fırsatta güç kullananlar, bugüne kadar geçip gitmişlerdir. Ama boyun eğmeyenler, diz
çökmeyenler, paçası çamurlu eli nasırlı olanların siyasetini yapanlar, yani yenilse de teslim olmayanlar, yani eleğin
üzerinde kalanlar, yerlerinde sabittir.
Postalın çiğnediği papatyalar gibi bu gün cılız olsak
ta, baharın ve toprağın inadıyızdır ve de şunu biliriz ki ve
bilirler ki deniz ne kadar dalgalı olsa da martılar denizden
asla vazgeçmezler.
Bizler şartlar ne olsa da her daim çiçeğe dururuz fabrika avlularında. İç titremesi yaratırız yufka yüreklerde. Kırık gülücüklerimizi paylaşırız ihtiyacı olan herkesle. Bizler sorumluluğunu taşıyabildiği fikrin insanları, ütopyala-

Divan şeçimi
Divan Seçimi ve Yönetim Kurulunun yerini almasının ardından, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile, gündem maddelerine devam edildi..

rıyla realiteyi buluşturan, modern çağın vicdanlarıyız. Bu
vicdanı kimse köreltemez. Çünkü mücadele köklerimiz
65 yıl öncelere dayanıyor. Bugün nasıl olduğumuz, dünkü
yaptıklarımızın sonucudur, yarın nasıl olacağımız ise, bu
günkü kararlarımızın sonucu olacaktır.
Birleşik Metal-İş ve bileşenleri başkalarının izlerinden
gitmeyen tarihe kendi izini bırakmış bir sendikadır. 65 yılık idealler karınları tok tutmasa da, algıda seçicilik yaratarak, alınlarını hep ak tutmuştur.
15-16 Haziran direnişlerini yaratan, tarihi 1 Mayısları,
DGM direnişlerini, faşizme ihtar eylemlerini, Kavel, Demirdöküm, Singer, Netaş gibi grev ve eylemleri gerçekleştiren, işçilerin dayanışma ve güç birliği kültürünü eyleme geçiren, topraktan, ateşten ve demirden hayatı yaratanların sendikasıdır. Kıymetini, otoriteye kafa tutmasından bağımsızlığından, inançlarındaki ödünsüzlüğünden damıtır.
Kimseye yardakçılık ihtiyacı içinde olmaz. Kimsenin
at koşturulan arka bahçesi olmaz. Kimsenin kulağına göre
ağız olmaz. Öküz ayağı olmaktansa, buzağı başı olmayı
yeğ tutar. O yüzden herkesin yanlışlığına direnir. Güneş
olamasa da yıldız olabilen, ama gökteki en parlak yıldız
olmayı hedefleyen, farklı olmayı becerebilenlerindir. Tek
başına kalsa da müritleşmeyen, itaat etmeyi değil direnmeyi öğreten ve buna uygun bir misyon sendikası olan,
DİSK- Birleşik Metal İş Sendikası metal işçilerinin ellerinde yeşermiştir.
Bu nedenledir ki metal işçileri onun dallarından şüphe
duymadan gölgesinde soluklanırlar. Öyle ise sevgili kardeşlerim çok kimsenin bir şey yapmadığı, bu körler ve sağırlar diyarında, bir şeyler yapmaya çalışan, tüm zorluklara rağmen başı dik bir şekilde direnen sendikamıza toleranslı olmak, sahip çıkmak ve geleceğe taşımak hepimizin ortak görevidir.
Kardeşlerim sizlerin bu görevi tüm bilincinizle sürdüreceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü hiç kimsenin saltanat sandalı olmayan sendikamız sadece kıymetini bilenler içindir....
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Konuklar
Divan, Kongreye katılan konukları tanıttı, gönderilen mesajları okudu..
Kürsüde, Kongremizi selamlamaya gelen konuklar vardı.. İlk gün konukların
konuşmaları ile son buldu.
Süleyman ÇELEBİ, CHP İstanbul Milletvekili
M. Hilal KAPLAN, CHP Kocaeli Milletvekili
Abdullah Levent TÜZEL, Milletvekili
Ali CANCI, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Ali GÜZEL (Prof.Dr.),
Ali KAPLAN,
Ali ÖZÇELİK, NAKLİYAT-İŞ
Ali Rıza İKİSİVRİ,
Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Arslan KILIÇ, İşçi Partisi Genel Başkan Yard.
Atilla ÖZSEVER,
Aytaç DALDA, SDP Genel Başkan Yardımcısı
Balamir OLGUN,
Birol KALELİ, Devrimci İşçi Partisi
Burhan KAYAOĞLU, DEV.TURİZM-İŞ Genel Sekreteri
Celal OVAT, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Celal ÖZDOĞAN,
Cemal AYDIN,
Cemal DEMİRTAŞ, DEV.TURİZM-İŞ Başkan Yardm.
Dursun ACIKBAŞ, DEVRİMCİ YAPI-İŞ Genel Başk.
Engin SEZGİN, SOSYAL-İŞ Yönetim Kurulu Üys
Engin ÜNSAL,
Erdal KOPAL, NAKLİYAT-İŞ
Eren ONUR, BDSP
Ergun KÖS, HAS PARTİ Kocaeli İl Yönetimi
Ergün TAVŞANOĞLU, TÜMKA-İŞ Genel Başkanı
Erinç YELDAN (Prof.Dr.),
Erol EKİCİ, GENEL-İŞ Genel Başkanı
Esmender TURNA,
Eyüp ÖNER,
Fikri BAYIR,
Gökhan BİÇİCİ , TAREM
Hakan ARSLAN, NAKLİYAT-İŞ
Halis KAYA,
Hasan FELEK, DEV-İŞ Genel Sekreteri
Hasan ULUSAN, DERİ-İŞ Teşkilatlanma Sekreteri
Hasan ZERKİNLİ, İşçi Partisi İlçe Yöneticisi
Hayrettin ÇAYCI, SARKUYSAN
Hüseyin DEMİRDİZEN (Dr.), TTB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin GÜLER,
Hüseyin KARA,
İbrahim GENCEL, KTAMS Genel Sekreteri
İlknuk Kaya BAHADIR, ÖDP İl Başkanı
İsmail AYKANAT,
İsmail ÖZBARIŞ, DEV-İŞ Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail YURTSEVEN, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Kamber SAYGILI, LİMTER-İŞ Genel Başkanı
Kamil Harun KESİKBAŞ, ERCİYAS
Kurtuluş KILÇER, TKP MYK Üyesi
Levent DÖLEK, Devrimci İşçi Partisi
Mahmut KARABULUT, ÖDP Maltepe Başkanı
Mehmet KARACA,
Metin EBETÜRK, SOSYAL-İŞ Genel Başkanı
Musa SERVİ, DERİ-İŞ Genel Başkanı
Mustafa KAMALAK (Prof.Dr.), Saadet Partisi Genel Başkanı
Mustafa ÖZTAŞKIN, PETROL-İŞ Genel Başkanı
Mustafa TÜRKEL, TEKGIDA-İŞ Genel Başkanı
Mustafa YAHYAOĞLU, DEV.TURİZM-İŞ Genel Başkanı
Oğuz Kaan SALICI, CHP İstanbul İl Başkanı
Orhan EKMEN,
Osman YILDIZ,
Rıdvan BUDAK, TEKSTİL Genel Başkanı
Sami ATAÇ,
Servet BAYKAN,
Sinan YEŞİLYURT, İşçi Partisi İlçe Başkanı
Sungur SAVRAN, DİP Genel Başkanı
Tayfun GÖRGÜN, DİSK Genel Sekreteri
Tayyar ELMAS,
Tufan SERTLEK, DEV SAĞLIK-İŞ
Yakup AKKAYA, BASIN-İŞ Genel Başkanı
Yavuz TEKİN,
Yunus ÖZTÜRK, KESK/EĞİTİM-SEN
Yusuf TÜRKOĞLU,
Zeki KILIÇARSLAN (Prof.Dr.),
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Söz Delegelerde...

Uluslararası Delegasyon
WALTER CNOP, ACV-CSC METEA, Belçika
BLANDINE LAMAS, CFDT, Fransa
LHARAIG BOUALEM, CGT, Fransa
NAİL YALÇIN, CGT, Fransa
HÜSEYİN AYDIN, IGMETALL, Almanya
BELA BALOGH, VASAS, Macaristan
ISTVAN G. SZALAI, VASAS, Macaristan
GIANNNI ALIOTI, FIM-CSIL, İtalya
SABINA PETRUCCI, FIOM-CGIL, İtalya
YOLANDA MORIN, CCOO, İspanya
FELIPE LOPEZ, CCOO, İspanya
FERNANDO LOPES, IMF

ULRICH ECKELMANN, EMF
KEMAL ÖZKAN, ICEM
MARTEN VAN DEN BERGE, TIE, Hollanda
FERİDE KAYIKÇI, FNV, Hollanda
HASAN ABAZİ, SPMK, Kosova
RAMUSH BERISHA, SPMK, Kosova
BEDRİ DEMİRTAŞ, SPMK, Kosova
HASAN FELEK , Dev İş, Kuzey Kıbrıs
İSMAİL ÖZBARIŞ, Dev İş, Kuzey Kıbrıs
AHMET KAPTAN, KTAMS, Kuzey Kıbrıs
İBRAHİM GENCAL, KTAMS, Kuzey Kıbrıs
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Çalışma ve hesap raporlarının okunmasına ilişkin verilen önergelerin kabul edilmesinden sonra delege konuşmaları başladı.
İsmail Sungur (Sarkuysan-Gebze Şube)
Metin Kılıç (Mahle Mopisan-Konya)
Cihan İşçi (Schneider Elektrik-İzmir Şube)
Mahir Alemdağ (Sağlık Bakanlığı)
Telat Çelik (Kocaeli Şube Sekreteri)
Dilek Başıbüyük (Yücel Boru-Gebze Şube)
Erdoğan Özdemir (Ejot Tezmak-İst. 2 No’lu Şube)
Murat Dalgalı (Çemaş- Anadolu Şube)
Bülent Yılmaz (Makine Takım- Gebze Şube)
Binnur Aslan (1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri)
Ali Gündüz (Gebze Şube Mali Sekreteri)
Evren Aktürk (FTB-İzmir Şube)
Ali Ergin (Asil Çelik-Bursa Şube)
İlker Tetik (Ejot Tezmak-2 No’lu Şube)
Aytaç Çilinger (DELPHİ-İzmir Şube)
Fehmi Elmacı (Makine Takım-Gebze Şube)
Şinasi Atıcı (ZF Lemförder-İzmir Şube)
Yusuf İkisivri (Anadolu Isuzu-İstanbul 1 Nolu)
Hüseyin Fırat (Anadolu Motor-1 Nolu Şube)
Ali Çeltek (İzmir Şube Başkanı)
İsmail Kocaman (Bursa Şube Sekreteri)
Salih Çiçek (Anadolu Şube Mali Sekreteri)
Necmettin Aydın (Gebze Şube Sekreteri)
Murat Özden (Pancar Motor-İstanbul 2 No’lu Şube):
Lütfü Erdoğan (Arpek-Gebze Şube)
Adem Yalçın (Remas-İstanbul 1 No’lu Şube)
Hami Baltacı (Kocaeli Şube Başkanı)
Bayram Kavak (Eskişehir Şube Başkanı)
Ayhan Ekinci (Bursa Şube Başkanı)
Yılmaz Bayram (İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı)
Seyfettin Gülengül (Anadolu Şube Başkanı)
Erdoğan Özer (Gebze Şube Başkanı)
Celalettin Aykanat (Genel Eğitim Sekreteri)
Özkan Atar (Genel Örgütlenme Sekreteri)
Selçuk Göktaş (Genel Sekreter)
Adnan Serdaroğlu (Genel Başkan)

8

Birleşik Metal-İş
Ocak 2012

Gelege konuşmalarının ardından, Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri söz aldı..
Genel Başkan Adnan
Serdaroğlu’nun yaptığı konuşma ile, genel kurulun ikinci günü sona erdi.

Genel Eğitim Sekreterliği görevinden ayrılan
Celalettin Aykanat’a, konuşmasının ardından bir
teşekkür plaketi verildi.
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Genel Kurulumuzdan
daha fazla fotoğrafı,
açılış töreninde izlenilen
sunum ve filmleri,
kararları, konuşma
metinlerini
www. birleşikmetal.org
adresinde bulabilirsiniz

Çarpık sistem sadece kendisine uyum
sağlayanları içine alıyor. Peki ya uyum
sağlayamayanlar? İşte bizler sorumluluklarımızı tam da burada ortaya koyuyoruz.
Bizler sisteme uyum sağlayamayanların
yani itaatsizlerin de yanındayız. Yani evleri zorla yıkılanların da yanındayız, dereleri çalınanların da, suyu ticarileşenlerin
de yanındayız. Havası kirletilenlerin de
yanındayız. Nükleer santrale hayır diyenlerin de yanındayız. Maden göçüklerinde
kimliksiz karıncalar gibi, acılı ölümler sağanların da yanındayız. Taşeron vahşetine
maruz kalanların da…
Dilini özgürce konuşamayanların da
yanındayız. Farklı yaşam tarzı seçenlerin
de. Aynı havayı soluduğumuz, annelerimizin aynı güneşte çamaşır kuruttuğu, azınlıklarında yanındayız. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlıların ve onların haklarını
nice zorluk içinde koruyanlarında yanındayız. Haksız yere cezaevlerinde, insanlık
dışı şartlarda, ömür tüketenlerin de yanındayız. Üç kuruşa sefalete mahkum olan
tarım işçilerinin de, orman köylülerinin de
yanındayız.

Son Gün...
Kurulların İbrası, Tüzük Tadil, Tahmini Bütçe ve Kararlar Komisyonu Raporlarının görüşülmesi ve oylanmasının ardından
seçimlere geçildi.
Tek listeyle gidilen seçimler sonucu, Genel Yönetim Kurulu belirlendi:
Genel Başkan: Adnan SERDAROĞLU
Genel Sekreter: M. Selçuk GÖKTAŞ
Genel Mali Sekreter: Erdoğan ÖZER
Genel Örgütlenme Sekreteri: Özkan ATAR
Genel Eğitim Sekreteri: Seyfettin GÜLENGÜL

Kısacası muhalifiz; güneşten ışık yontanlarız. Gözümüzü budaktan, sözümüzü
dudaktan esirgemeyiz. Üreteniz, ekmeklerine süt, türkülerine özgürlük katmak isteyen ellerinde yeni kavgaların filizlenece-

ği, minyatür bakışlı emekçileriz. Karanlık
günlere fener tutan, lacivert gülüşlü metal işçileriyiz. Uykusunda gülen bir çocuğun düşleriyiz. Emperyalizme, kapitalizme, sömürüye, esnek, kuralsız, güvencesiz çalışmaya, paranın emrindeki adalete, her türlü savaşa karşıyız. Uygun adım
devlet dersine uyum sağlamayan, körler
ülkesinin görenleriyiz. Yüreklerimizde
hala illegal sevdalar taşırız. Güneşin taşrasında, gün be gün hisseli kalabalıklarını çoğaltan ilkbaharı çalınmış, kiminle ağladıklarını asla unutmayan, defosuz hayat
muhalifleriyiz. Bir elimiz meltem bir elimiz karayeliz.
Pankartlarımızın “yaşasın” kenarlarından tutup, içli bir türkü eşliğinde, gök yukarı yarışanlardanız. Bu zorlu yolda ve hiç
bir koşulda, sendika istemeyen burjuvazi, her koşulda kavgaya davet ediyor bizi.
Davetleri her zaman kabulümüzdür. Sizin
kirli kahkahalarınızı boğacak kadar, temiz
ve cesurdur bizim gözyaşlarımız.
Biz nasıl ki hep bir ağızdan bilirsek
türkü söylemesini, biliriz öylece de dövüşmesini ve ölmesini. Yani hepimiz birimiz için birimiz hepimiz içindir.
Tüm engellere rağmen ışığa doğru yürümekten vazgeçmeyen Metal işçilerine
selam olsun…
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18. Genel Kurul Kararları
KARAR 1
Demokrasi sermaye egemenliğine karşı mücadele sonucunda
gelecektir.
12 Eylül askeri diktatörlüğü eliyle kurulan siyasal rejim sürmektedir. Faşist darbe
Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesi
veren tüm güçleri acımasızca bastırmış ve
ekonomi, siyaset, iletişim ve kültür alanlarında sermaye diktatörlüğünün temellerini
sağlamlaştırmıştır.
1990’lı yılların ortalarından itibaren,
bu siyasal rejim gerek uluslararası kapitalist üretim sisteminin ihtiyaçları, gerek olağanüstü oranlarda büyüyen sermaye birikimi nedeniyle içine düştüğü siyasal krizi,
var olan sermaye diktatörlüğünün kapılarını daha önce dışarıda kalan sermaye kesimlerine açarak aşmaya çalışmaktadır.
Sermaye iktidarının saflarındaki bu genişleme ve iktidarın kendi iç dengelerindeki değişiklikler demokratikleşme olarak
topluma yutturulmaya çalışılmaktadır. Bu
yeni ortaklık mülk sahibi sınıfların, mülksüz
emekçilerin ezilmesi ve sömürüsünü yoğunlaştırmak için kurdukları bir ortaklıktır.
Her türlü muhalefetin yasal ve yasadışı yollarla susturulması amacıyla gözaltı
ve tutuklamaların arttığı, nüfusun büyük bir
kesiminin telefon ve haberleşme araçlarının dinlenip izlendiği, direnenlerin acımasız bir terörle sindirilmeye çalışıldığı bir dönemi “ileri demokrasi” olarak adlandırmanın büyük bir aldatmaca olduğu ortadadır.
Sermayenin iktidarı genişleyip güçlendikçe işçi sınıfı ve diğer emekçilerin bağımlılığı, yoksulluğu, sömürüsü ve örgütsüzlüğü artmaktadır. Ekonomik kaynakların tümünü kendi ellerinde tekelleştirenler, siyasal karar alma mekanizmalarını kendi memurları ile doldurmuşlar, mülksüz emekçileri bütün bu süreçlerin dışında bırakarak,
kendilerine bağımlı bir yığın haline getirmişlerdir. Bunlar her türlü ulusal, dinsel ve
dilsel farklılığı aşmış tek bir hedefte birleşmişlerdir: işçi sınıfının sömürü koşullarının
ağırlaştırılması.
Demokrasi, “halkın yönetimi” demektir. Nüfusun büyük bir çoğunluğunun eşitlik ve özgürlükten yoksun olduğu bir yerde
demokrasiden bahsedilemez.
Sermaye diktatörlüğü demokrasinin
düşmanıdır.
Demokrasi, sermaye egemenliğinin sınırlanması ve ortadan kaldırılması demektir. Çünkü ancak o zaman halkın yönetimi
gerçekleşebilir.
Sermayenin egemenliğinin sınırlanması ve ortadan kaldırılması hedefi, her bir işçinin ve her bir işçi örgütünün mücadelesinin ayrılmaz parçasıdır. Bu hedef olmaksızın, ücretli kölelikten kurtuluş mümkün de-

ğildir.
İçine düşmüş olduğu maddi ve manevi çürüme durumundan kurtulmak için işçi
sınıfının vereceği mücadeleye destek olmak için:
1) Çalışma süreleri kısaltılmalıdır.
2) Tüm çalışmak ihtiyacında olanlara
insan onuruna yakışır düzeyde bir gelir güvencesi (çalışsın ya da çalışmasın) sağlanmalıdır.
3) Tüm ücretli çalışanlara sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı verilmelidir.
4) Asgari ücret toplu sözleşme ve grev
hakkıyla güçlendirilmiş bir süreç sonucunda belirlenmelidir.
5) Zorunlu eğitimin tüm giderleri genel
bütçeden karşılanmalı, üniversite ve yüksek öğretimde isteyen her öğrenciye burs
verilmelidir.
6) Şirketlere çalışanların oluşturduğu
konseylere ve kamuoyuna bilânçolarını
anlaşılır bir dille düzenli aralıklarla açıklama yükümlülüğü getirilmelidir.
Bağımsızlık ve demokratikleşme için:
1) Emperyalist ülkelerle yapılan tüm
anlaşmalar iptal edilmeli ve gizli anlaşmalar açıklanmalıdır.
2) İç ve dış borç ödemeleri durdurulmalıdır.
3) Dolaylı vergiler kaldırılıp, artan oranlı gelir ve miras vergisine geçilmelidir.
4) Örgütlü tüm kesimlere düşünce, konuşma, basın, iletişim, toplantı, gösteri
yapma özgürlüğü tanınmalı ve bunları sınırlayan ekonomik ve sosyal şart eşitsizliği
kamu eliyle giderilmelidir.
5) Kamu adına görev yapan tüm görevliler seçimle belirlenmeli ve seçilmiş organların üzerinde yetkilere sahip tüm kurullar
tasfiye edilmelidir.
6) Başta silahlı kuvvetler olmak üzere,
tüm devlet kurumlarının gelir ve harcamaları halkın bilgisine açık olmalıdır.
7) Herkese tüm kamu görevlilerine karşı ücretsiz dava açabilme hakkı tanınmalıdır.
8) Seçim barajları kaldırılmalı, aday olmanın önündeki mali ve sosyal eşitsizlikler
kamu eliyle giderilmelidir.
9) Kürt sorununun çözümünde onyıllardır süren şiddet, baskı ve teröre dayalı politikaların sonuç vermediği açıkça görülmüştür. Akan kanın durması, kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için her kökenden işçi ve emekçiler, sermayenin ve emperyalizmin politikalarına karşı birlikteliklerini güçlendirmeleri ve ortak taleplerini yükseltmeleri kaçınılmazdır. Bugünkü öncelikli
görev bu birliği eşitlik, özgürlük ve barış temelinde politikalarla güçlendirmektir.

KARAR 2
Kuralsız ve güvencesiz çalışmaya
karşı birleşik mücadele.
Dünya ve Türkiye’de nüfusun çalışmak
ihtiyacında olan kesimleri giderek artan sayılarda kuralsız ve güvencesiz çalışma koşulları altında çalıştırılmaktadır.
Kuralsız ve güvencesiz çalışma bir taraftan işçi sınıfının yoksullaşma sürecini hızlandırırken diğer taraftan kazanılmış
haklar üzerinde büyük bir basınç oluşturmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de sermaye iktidarları kuralsızlık ve güvencesizliği yasal metinlerin içine sokma gayret ve girişimi içindedirler.
Yirmibirinci yüzyılda dünya bir tarafta bir azınlık olan sermayenin diğer tarafta giderek çoğalan mülksüz emekçilerin biriktiği, sınıflar arasında büyük çatışmalara
gebe iki kutuplu bir özellik kazanmıştır.
Dünyanın bir kutbunda zenginlik birikirken diğer tarafında sefalet birikiyor.
İşçilerin; gelecek güvencesinin ortadan
kaldırıldığı, ücretlerin ve diğer sosyal hakların geriletildiği, “çalıştığın kadar yaşa”
kuralının acımasızca dayatıldığı bir sisteme karşı birleşmekten başka çareleri kalmamıştır.
Güvenli bir gelecek için güvenli bir iş
talebi ekonomik bir talep olmaktan çıkarak
yaşamsal bir talep haline gelmiştir. Çalışan
ve çalışmak ihtiyacında olanlar sermaye
egemenliği sürdükçe koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini yaşayarak
öğrenmektedirler.
Bugünkü işçi kuşağının omuzlarında
büyük bir sorumluluk vardır: Ya çocuklarına kendi yaşadıklarından daha kötü bir
dünya bırakacaklar ya da bütün bedelleri
ödemeyi göze alarak bu ücretli kölelik sisteminden kurtulmak için ayağa kalkacaklar.
Bu çerçevede içinde bulunduğumuz
dönemde dünyanın hemen her ülkesinde
kuralsız ve güvencesiz çalışma ve yaşam
koşullarına karşı isyan eden öfkeli mülksüz
emekçileri selamlıyoruz.
Çalışan ve çalışmak ihtiyacında olan
herkese iş ve çalışmaktan bağımsız gelir
güvencesi istiyoruz.
Kırıntı değil, dünyayı istiyoruz.
Tüm çalışanları kuralsız ve güvencesiz
çalışmanın tüm biçimlerine karşı örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.
Başta kıdem tazminatı olmak üzere
kazanılmış haklarımıza yönelik saldırılara karşı büyük bir dirençle savaşacağımızı ilan ediyoruz.
Bu savaşta yalnız olmadığımızı biliyoruz.

Çıkarlarımızın dünyanın tüm işçileriyle ortak, tüm kapitalistleriyle karşıt olduğunu biliyoruz.
Bu saldırıların sermayenin dünya ölçeğindeki egemenliğinden kaynaklandığını
ve buna karşı dünyanın tüm işçilerinin birleşmesi gerektiğini biliyoruz.

KARAR 3
Emperyalist savaş ve işgaller
durdurulsun.
Uluslararası mali sermayenin dünya
çapındaki siyasal iktidarı son yıllarda büyük bir sarsıntı yaşıyor. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde
emperyalist sömürü sisteminin sonuçlarına karşı büyük halk hareketleri ortaya çıktı.
Bu isyanlar, emperyalistlerin yerel ve ulusal payandalarının birbiri ardı sıra devrilmesiyle sonuçlandı. Uluslararası mali sermaye kendi egemenliği tehlikeye girmesin
diye eski hizmetkarlarının yerine yenilerini
geçirmenin hamlelerini yaptı.
Demokrasisi ile övünen Avrupa Birliği,
içine düştüğü borç sarmalından kurtulabilmek için iki ülkede (Yunanistan ve İtalya)
darbe yoluyla hükümet devirdi. Bankacılar
iktidara doğrudan el koydular.
Bunların yanı sıra emperyalistler arasındaki paylaşım savaşında değişen dengeler, savaşı sürekli hale getirdi. Açık ve
gizli kamplaşma ve ittifaklar Türkiye’nin de
içinde yer aldığı askeri süreçleri tetiklemiş
durumda.
Gerek iktisadi çöküşün gerekse siyasal
gerilimlerin artması özellikle Ortadoğu’da
bir savaş olasılığını artırmaktadır.
Biz işçiler, savaşın kimin çıkarına hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Dünyanın
mülksüzleri birbirlerine kurşun ve bomba
yağdırır ve birbirlerini öldürürken, sistemin
efendileri mülklerini korumaya devam edecekler.
Tüm dünyanın işçi ve emekçilerini emperyalist saldırganlık ve savaş politikalarına alet olmamaya, başka ülkenin emekçilerine kurşun sıkmayı reddetmeye çağırıyoruz.

KARAR 4
Özgür ve demokratik sendikal
yasalar talebimiz devam etmektedir.
12 Eylül faşizminin sermaye ve devlet
denetiminde bir sendikal hareket yaratmak
amacıyla çıkarmış olduğu yasal düzenlemelerin tümü varlığını sürdürmektedir.
12 Eylül ile hesaplaşmanın birinci şartı bu düzenlemelerin uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmesidir.
İçinde bulunduğumuz dönemde parlamen-
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toya gönderilen yasa
tasarısı hiçbir şekilde bu şartlara uymamaktadır,
sorunun
çözülmesine katkı vermeyecektir.

lidir. YHK kararlarının hiçbir suretle işyeri uygulamalarının gerisine düşemeyeceği
hükmü de yasal düzenlemeye konmalıdır.

Yürürlükteki yasal düzenleme, sendikatoplu sözleşme-grev haklarının bir arada
kullanılmasını engellemektedir. Yeni yasa
tasarısı, evrensel haklara aykırı bu durumu
daha da ileriye götürmektedir.

a) Grev biçimleri (hak grevi, genel grev,
dayanışma grevi vb.) üzerindeki sınırlamalar kaldırılarak, grevin sadece toplu sözleşme sürecinin sonunda kullanılabilmesi durumuna son verilmelidir.

Başta ILO ve uluslararası sendikal kuruluşlar olmak üzere tüm ilgili tarafları uyarıyor ve göreve çağırıyoruz: Yapılmak istenen değişiklikler göz boyamaya yöneliktir. Yasa değişikliği gerçekleşmeden gerek
hükümet gerekse parlamento üzerinde gerekli girişimler yapılmalıdır.

b) Grev kararı önceden işverene bildirme şartı olmaksızın uygulanabilmelidir.

Türkiye’de işçi sınıfının hak ve özgürlükleri mücadelesini samimi biçimde yürütmeye çalışan sendika ve sendikacılara sesleniyoruz. Gerçekten demokratik bir
yasanın çıkması için güç ve eylem birliği
başlatılmalıdır.
Demokratik bir sendikal düzen için yasalarda;
1) Sendika seçme özgürlüğü sağlanmalıdır. Bu çerçevede:
a. İşkolu ve işyeri barajları kaldırılmalıdır.
b. Üyelik ve istifada noter şartı kaldırılmalı, sendika üyeliklerinin işveren e-devlet
kapısı üzerinde bildirilmesi engellenmelidir.
c. Sendikal ve haksız nedenlerle işten
atılmalarda mahkemelerin işe iade kararı vermesi durumunda söz konusu işçilerin tüm ücret ve diğer hakları fesih tarihinden itibaren ödenmeli, işe başlatmama durumunda 24 aydan az olmayacak sendikal
tazminat işverenlerce ödenmelidir.
d. Sendika içi demokrasi yasal güvenceye alınmalı şube, temsilci ve delege haklarını koruyan düzenlemeler yapılmalıdır.
e. Yetki ihtilaflarının işçilerin oyu ile çözülmesi yöntemleri yasal düzenlemede yer
almalıdır.
2) Serbest toplu pazarlık hakkı güvenceye alınmalıdır. Bu çerçevede:
a) Sendika üyesi olmayan çalışanların
da toplu iş sözleşmelerinden faydalanabilmeleri için çok düzeyli toplu pazarlık sistemi getirilmelidir. Çok düzeyli toplu pazarlık,
işyeri, işkolu, bölge ve ülke düzeyinde düzenlenirken, grev hakkı bütün bu düzeylerde açık bir biçimde tanımlanmalıdır.
b) Toplu iş sözleşmesinden taraf sendika üyesi tüm işçilerin yararlanması sağlanmalı, çalışanların büyük bir bölümünü
toplu sözleşme hakkından yoksun bırakan
kapsam dışı uygulamasına son verilmelidir.
c) Resmi arabuluculuk kurumu zorunlu olmaktan çıkarılmalı, tarafların anlaşmasına bağlı kılınmalıdır. Ayrıca arabulucunun görev dönemi grev kararı alınmasından önce değil sonra başlamalıdır.
d) Yüksek Hakem Kurulu’nun yapısı
demokratikleştirilmeli, sadece uyuşmazlık
konusu maddelerle ilgili olarak karar verebileceği açık hüküm olarak düzenlenme-

3) Grev hakkı güçlendirilmelidir. Bu
çerçevede;

c) Grev uygulaması sırasında hammadde, yarı-mamul madde, makine ve her
türlü alet edevatın işyeri dışına çıkarılması
yasaklanmalıdır.
d) Grev gözcülerinin işyerine giriş çıkışları denetlemesine olanak verecek düzenleme yapılmalıdır.

KARAR 5
Daha örgütlü Birleşik Metal İş;
daha örgütlü DİSK
Gerek yasal değişiklikler gerekse işçilerin giderek ağırlaşan koşulları sendikal
örgütlenmenin önemini daha da artırmıştır.
Ülkede ve işkolunda sendikasızların
sayısının sendikalılardan fazla olması sendikal mücadeleyi zayıflatan temel nedenlerden bir tanesidir.
Önümüzdeki dönemde işkolunun en
etkili ve mücadeleci sendikası olan sendikamızın sayısal olarak daha da büyüyebilmesi için:
• Örgütlenme faaliyetlerimiz daha kolektif, daha koordineli biçimde yürütülmelidir.
• Toplu iş sözleşmeleri ile örgütlenme
arasındaki bağ daha da güçlendirilmelidir.
• İç örgütlülüğümüzün daha da güçlendirilmesi için kurul ve komitelerin oluşması,
çalışma yöntemi sürekli olarak izlenmeli ve
koordine edilmelidir.
• Sendikamızın üyeleri, kadroları ve kurullarda görevli üyelerin arasında ortak bir
dilin oluşması ve bu kişilerin örgütlenme
çalışmalarına daha aktif katılmalarını sağlamak için özel programlar uygulanmalı,
eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
• Metal işçilerinin Birleşik Metal İş’in
farkını anlamaları için özel çalışmalar yürütülmelidir.
• Uluslararası şirketlerin örgütlenmesi
sürecinde üst örgütlerimiz ile ortak planlama yapılmalıdır.

KARAR 6
Grev fonu kurulmalıdır.
Metal işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirme mücadelesini bir bütünlük içinde sürdürebilmek, sınıf dayanışmasını güçlendirebilmek, sermayenin karşısına daha güçlü çıkabilmek için üye aidatlarından oluşan sendika gelirinin belirli bir
oranı kurulacak olan grev fonuna aktarılmalı, fonun işleyişi ile ilgili bir yönetmelik
genel yönetim kurulu tarafından çıkarılmalıdır.

KARAR 7
Kurul ve komiteler sendikal demokrasinin aygıtlarıdır.
Birleşik Metal İş sendikası sendika içi
demokrasinin sendikal mücadele ve gücün ayrılmaz bir parçası olduğunu bilen ve
bunu uygulayan bir sendikadır.
Farklı eğilimlerden işçilerin birliğini
sağlamak, üyelerin sendikal kararlara katılımını artırmak, seçme seçilme hakkının
özgürce kullanılmasını sağlamak, üyeler
ile yöneticiler arasında farklılaşmanın oluşmasını engellemek sendika içi demokrasinin temel işlevleridir.
Sendika içi demokrasinin temel araçları ise seçimlere ek olarak kurul ve komite
örgütlenmeleridir.
İşyeri komite ve kurulları işçilerin sendikal mücadeleye örgütlü ve bilinçli bir biçimde katılmalarının en önemli araçlarıdır. Örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve
iç örgütlülük süreçlerinde komite ve kurullar demokrasisinin iyi çalışması sendikal
mücadelenin başarısının en önemli unsurudur.
Bu nedenle tüm işyeri komite ve kurullarının üyeleri temsil etme oranlarının yükseltilmesi, çalışma yönteminin demokratikleştirilmesi, kurul üyelerinin hak ve görevlerinin iyi tanımlanmış olması mücadele hedeflerinde ortaklaşabilmek için büyük
önem taşımaktadır.
Komite ve kurul çalışmalarında süreklilik ve disiplininin sağlanması, tüm işyerlerinde aynı işleyişin oturtulması sendikamızın iç örgütlülüğünün ve sendika içi demokrasinin güçlenmesi sonucunu doğuracaktır.
Bu bağlamda sendikamızın tüm kurulları ve yönetim kademeleri anatüzüğe uygun davranmak durumundadır. Genel kurulumuz tarafından belirlenen anatüzüğün
ihlali halinde gerekli mekanizmalar herkes
için eşit biçimde ve tavizsiz uygulanmalıdır.
Komite ve kurul üyelerinin düzenli aralıklarla bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri ile
birlikte işyeri bilgilerinin kurul ve komiteler aracılığıyla sendika organlarına iletilmesi, tespit edilen sorunlara yönelik ortak
çözümlerin bulunması ve nihayetinde ortak olarak belirlenen hedeflere ulaşılması
üyelerin sendikaya olan güveninin daha da
artmasına neden olacaktır.

KARAR 8
Birleşik Metal İş üyesi olmak
onurdur, sorumluluk ister.
İşçilerin hak ve özgürlüklerini koruma
ve geliştirme mücadelesini büyük bir inanç
ve kararlılıkla ve bütün zorluklara rağmen
sürdüren sendikamıza üye olmak bir onurdur.
Birleşik Metal İş üyeleri sorumluluk ve
ödevlere sahip oldukları için haklara da sahiplerdir.
Üyelerin sorumluluğu, komite ve kurul-
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lar tarafından alınan kararlara uymak, sendikayı bulunduğu her yerde layıkıyla temsil etmek, sendikanın güçlenmesi için her
türlü özveri ve çabayı göstermek, sendikanın işçiler arasında yaygınlaşması ve örgütlenmesi için çalışmaktır.
Birleşik Metal İş üyesi, bulunduğu her
yerde işçilerin birliğini savunur, işçilerin
horlanması, aşağılanması ve sömürülmesine karşı kararlılıkla mücadele eder, örgütünün vermiş olduğu görevleri yerine getirmekten kaçınmaz.

KARAR 9
Şube, Bölge Temsilcilik ve İrtibat
Bürosu Açılması
Gerek üye sayımız gerek metal işkolunda üyemiz olabilecek işçilerin sayısı ve
talepleri dikkate alınarak gerekse sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak için gerekli görülen bölgelerde şube, bölge temsilciliği ya da irtibat bürosu açma yetkileri Genel Yönetim Kuruluna verilmiştir.
Büro, Komisyon Kurulması
İç örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi,
genç işçilerin, kadın işçilerin, engelli işçilerin sendikal faaliyetlere katılımının özendirilmesi amacıyla büro ve komisyonların kurulması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için 18. Genel Kurulumuz Genel Yönetim Kuruluna yetki vermiştir.

KARAR 10
SENDİKAL EĞİTİMLER
İşçilerin sınıfsal bilincinin yükseltilmesi doğrultusunda eğitim çalışmaları yürüten sendikamızın işçilerin doğa ve çevre duyarlılığının artırılması, insanlığın geleceğinin doğayı ve çevreyi yıkıma uğratan kapitalist sisteme karşı ortak mücadeleden geçtiği bilincini üyelerine kazandırılması, işçilerin birliğini zedeleyen her türlü
ırkçı ve şoven ideolojilere karşı seminerlerin eğitim programlarına dahil edilerek eğitim faaliyetlerimizin ve dolayısıyla birliğimizin güçlendirilmelidir.

KARAR 11
SENDİKA TEMSİLCİ SEÇİMLERİ
Toplu iş sözleşme süreçlerinde yoğun
bir çalışma ortamında bulunan temsilcilerimizin toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden hemen sonra seçimlere girmeleri örgütsel bütünlüğümüzü zedeleyici sonuçlar
yarattığı gibi, deneyim kazanmış kadrolarımızın yıpratılmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle işyeri sendika temsilcilerinin seçimleri toplu iş sözleşmelerinin imza
tarihinden altı ay geçmeden yapılmamalıdır.
Sendika temsilcilerinin seçimleri ile ilgili bu karar doğrultusundaki düzenleme Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak
yönetmelik aracılığıyla yapılır.
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Yeni Yönetim Kurulu
Genel Başkan: Adnan SERDAROĞLU
1961 Aralık ayında Kırşehir’in Kaman ilçesinde dünyaya
geldi.
Lise öğrenimini tamamladıktan sonra yetmişli yılların siyasi
kargaşası içinde eğitimini daha fazla devam ettiremedi.
Geçici çeşitli işlerden sonra askerlik dönüşü Sapanca Sagman işyerinde işçi olarak işe başladı.
Sendikal örgütlenme sonucu buradan işten çıkartıldı.
Daha sonra birkaç yerden yine aynı nedenlerle işten çıkartıldı.

Son olarak Çolakoğlu işyerinde işyeri temsilcisi olarak çalışırken sendikanın Gebze Şube Mali Sekreterliğine seçildi.
Şubede 13 yıl çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Genel Başkanlığa seçildi.
DİSK Genel Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.
2011 yılında 3. kez Sendikamız Genel Başkanlığı görevine
seçildi.
Evli ve iki çocuk sahibi.

Genel Sekreter: M. Selçuk GÖKTAŞ
1961 Muş doğumlu.
Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesinin metal işleri bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi birinci sınıfı okuduktan sonra kaydı silindi.
Bursa’da, Çoşkunöz, Bisaş, Çimtaş’ta çalıştı.
Askerlik sonrası, 1985 yılında, Mudanya’da kurulu Türk Sie-

mens fabrikasında çalışmaya başladı ve işyeri temsilciliği yaptı.
1991 yılında Bursa Şube Başkanlığı’na seçildi.
2003 yılında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreterliğine seçildi
2011 yılında 3. kez Sendikamız Genel Sekreterliği görevine
seçildi.

Genel Mali Sekreter: Erdoğan ÖZER
1961 Bilecik doğumlu.
Manisa’da Endüstri Meslek Lisesinde okudu ve Ankara Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulunu 1980’de tamamladı.
Askerlik görevinin ardından 1984’te Gebze’de OMTAŞ
A.Ş.’de makine teknikeri olarak çalışmaya başladı.
1991 yılında Gebze Şubesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine,

2000 yılında Şube Sekreterliğine seçildi
2003 yılında seçildiği Şube Başkanlığını 2011 yılına kadar
devam ettirdi.
18. Genel Merkez Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğine seçildi.
Evli ve 1 çocuk babası.

Genel Örgütlenme Sekreteri: Özkan ATAR
1969 İzmir doğumlu.
1983 yılında BMC işyerinde Torna-tesviye bölümünde çıraklık eğitimine başladı. 1988 yılına kadar aynı işyerinde çalıştı.
Askerlik görevini yaptıktan sonra 1991 yılında İzmir’de bulunan Şenkaya Çelik Döküm ve Yedek Parça Fabrikasında tornacı olarak çalışmaya başladı.
1993 yılında işyeri temsilciliği 1995 yılında baştemsilcilik
görevine seçildi.

1997 yılında İzmir Şube 7. Olağan Genel Kurulu’nda Şube
Sekreterliği’ne yine aynı yıl 14. Merkez Genel Kurulundan sonra İzmir Şube Başkanlığına seçildi.
2003 yılında 16. Merkez Genel Kurulunda Genel Örgütlenme
sekreterliğine seçildi.
17. ve 18. Merkez Genel Kurulunda aynı göreve tekrar seçildi.

Genel Eğitim Sekreteri: Seyfettin GÜLENGÜL
1965 Van doğumlu.
Lise tahsilini Van Merkez’de tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde iki yıl okudu ve çeşitli işlerde çalıştı.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1991 yılında Sağlık
Bakanlığı Depo tamirhane müdürlüğünde çalışmaya başladı ve
işyeri temsilciliğine seçildi.

Sonraki yıllarda, Anadolu Şube kongrelerinde Şube Denetleme, Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine seçildi.
2003 yılında yapılan Şube kongresinde Şube Eğitim Sekreterliğine ve ardından Şube Sekreterliği görevine seçildi.
2007 ve 2011 yıllarında yapılamn Şube kongrelerinde Şube
Başkanlığına seçildi.
Aralık 2011 tarihlerinde yapılan 18. Genel Kurulumuzda Genel Eğitim Sekreterliği görevine seçildi.
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Almanya’da
Dayanışma eylemi

GEA Klima’ya

Uluslararası Destek
LabourStart
Küresel
Dayanışma
Konferansı’na katılmak dünyanın çeşitli ülkelerinden İstanbul’a gelen sendikacılar ve emek
dostları 18 Kasım Cuma Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde işleri, ekmekleri ve sendikal hakları için fabrika önünde direniş çadırında aylardır
mücadele eden, Sendikamızda örgütlü GEA Klima işçileriyle dayanışma ziyaretinde bulundu.

Uluslararası sendikacıları ve emek dostlarını
direnişçi işler, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “Yaşısın işçilerin birliği” sloganları ile karşıladı.
“Dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışıyorlar”
Kitleye hitap eden Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, GEA’nın uluslararası bir
firma olmasının bir şeyi değiştirmediğini belirterek, burada yaşanan işçi kıyımının Türkiye’nin
gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.
Yüzde yüz Alman sermayeye ait olan GEA
patronunun, Almanya’da olsa işçi kıyımı yapamayacağını kaydeden Serdaroğlu, “Dikensiz gül
bahçesi yaratmaya çalışıyorlar. İtiraz eden, sesini yükselten işçileri çıkarıyorlar” dedi.
“Birleşen işçiler yenilmezler”

Uluslararası Metal Federasyonu (IMF) adına
Kristyne Peter, GEA işverenin işçilere karşı tavrından dolayı çok öfkeli olduklarını söyledi. Yaşananların utanç verici olduğunu belirten Peter,
GEA’nın işçi haklarını tanıyacağına dair Konfederasyonları ile anlaşmalı olduğunu kaydetti.
“GEA şirketi üyesi bulunduğumuz IMF (Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu) sendikal haklara saygılı olmayı kabul ettiği uluslararası bir
çerçeve sözleşme imzalamıştır. IMF, GEA’da
yaşananların ardından şirketi imzalamış olduğu
sözleşmeye bağlı kalmaya davet ediyoruz” dedi.
Kristyne Peter, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm uluslararası firmaların ILO’nun 89 sayılı sözleşmeye imza attıkları için işçi haklarına saygı göstermek zorunda olduklarını vurguladı. Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun
GEA Klima işçileriyle dayanışma amacıyla
uluslararası düzeyde kampanya başlatacaklarını duyurdu.
Uluslararası Gıda Federasyonu adına konuşan Kirill Buketor ise, “GEA güçlü görünüyor
çünkü uluslararası ve parası var. Ama işçi sınıfı
daha güçlü çünkü biz daha çoğunluğuz ve güçlüyüz” dedi.

Almanya merkezli GEA Konsorsiyumun Gebze'de bulunan üretim tesislerinde 70 işçiyi işten çıkarması 21 Aralık günü bir grup
sendikacı, politikacı ve göçmen örgütlerinin temsilcileri tarafından
şirketin Düsseldorf'da bulunan GEA Genel Merkezi önünde protesto edildi.
Protesto eyleminde yapılan konuşmalarda, işçilerin yeniden işe
iadeleri talep edildiği gibi Birleşik Metal İş Sendikası'nın fabrikada
yetkili sendika olarak kabul edilmesi ve GEA Yönetiminin sendikanın yetkilileriyle derhal görüşme masasına oturması talep edildi.
GEA işçileriyle dayanışmayı örgütlemek ve Almanya'daki demokratik kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlanan dosya GEA
Yönetimine ve GEA Birleşik İşçi Temsilciliğin iletilmek üzere eylemde hazır bulunan bir GEA işçi temsilcisine verildi.
Eyleme katılan sendikacılar ve diğer örgüt temsilcileri, GEA işçileriyle dayanışmanın Almanya genelinde yaygınlaştırılması için
bir dizi önerilerde bulundular.
GEA yönetimini protesto eylemine aşağıdaki sendikal kurumlar ve
sendikacılar ve örgütler katılmıştır:
IG Metall Düsseldorf-Neuss, Ver.di NRW Eyalet Yönetimi, Ver.
di Federal Göçmenler Komisyonu, NGG Dortmund, IG BAU Duisburg, IG BAU Düsseldorf, IG BAU Köln, DGB Kfefeld, Ford
VK, Hochtief BR-Köln, Linkspartei NRW ve göçmen örgütleri
olarak DİDF ve ATİF

Kemal Kılıçdaroğlu,
Direniş çadırını Ziyaret etti..

20 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Direniş çadırını ziyaret ederek, işçilerle
görüştüler.
Genel Başkanımızla yaptıkları görüşmede, süreç hakkında ayrıntılı bilgi aldılar..
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Daiyang’da Kazanan
Sendikalı İşçiler Oldu
Daiyang’da Kazanan Sendikalı İşçiler Oldu
Çorlu Avrupa Organize Sanayi’nde kurulu bulunan
Güney Kore sermayeli Daiyang işyeri çalışanları Anayasa ve yasalardan kaynaklanan haklarını kullanarak
Sendikamıza üye olmuşlardır.
Sendikamız 29.01.2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunarak yasal prosedürü başlatmış, Bakanlık da
3 Mart 2010 tarihinde işyerinde gerekli yasal çoğunluğun sağlandığını tespit etmiştir.
İşverenlik önce Bakanlığın çoğunluk tespitine itiraz
etmiş, ardından da işkolu tespit talebinde bulunmuştur.
Sırf süreci uzatmak ve bu zaman zarfında işçileri sendikadan istifa ettirmek için yapılan bu itirazlar sonucu
2 yıl civarında zaman kaybedilmiştir.
Yine bu süre içinde işverenlik işçileri yıldırmak için
16 üyemizi işten çıkarmıştır.
Ancak açtığımız işe iade davaları sonucunda iş mahkemesinin lehimize verdiği kararların Yargıtay tarafından da onanması sonucunda haklılığımız bir kez daha
kanıtlanmıştır.
İşverenin yetki ile ilgili yaptığı itirazlar için açılan davalar ise, 23.12.2011 tarihinde Edirne İş
Mahkemesi’nin verdiği kararla lehimize sonuçlanmış
ve dosya Yargıtay’a gitmiştir.
İşverenliğin bugüne kadar yaptığı tüm hamleler zaman
kaybına yol açmaktan başka bir işe yaramamış sonuç

işçilerin lehine sonuçlanmıştır.
Biz, en başından itibaren, işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi talebinin işverenlik tarafından saygıyla karşılanmasını
bekledik. Bu konuda ki çağrılarımızı kamuoyu nezdinde sürekli olarak dile getirdik. İş barışının sağlanması, diyalog sürecinin başlatılması için yoğun
bir çaba içerisinde olduk.
Şimdi ortaya çıkan gelişmeler haklılığımızı ve doğru yolda olduğumu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu gelişmeler, Daiyang işçilerinin
sendikalı ve toplu iş sözleşmeli çalışma talebinin yargı
tarafından da onaylandığı anlamına gelmektedir.
Birleşik Metal-İş Sendikası ile bütünleşen Daiyang işçileri haklarını istemektedir Beklentimiz mahkeme kararlarına saygı duyulması ve bunun gereğinin yerine
getirilmesidir.
Bugün burada haklarında işe iade kararı verilen arkadaşlarımızla birlikte tüm kamuoyunun gözleri önünde
işe iade taleplerimiz yapıyor ve yargının verdiği karara
dayanarak işimizi geri istiyoruz.
Sendikamızın Daiyang işyerinde örgütlülüğünün devam etmesi, çalışanların toplu iş sözleşmeli bir düze-

ne geçilmesi için beklentilerinin sürmesi, tüm bunların aynı zamanda yargı tarafından da ortaya konması,
geç kalınmadan iyi niyetli adımların atılmasını gerekli kılmaktadır.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar olduğu gibi Daiyang örgütlenmesinde de hep işçilerin yanında yer aldık ve hakkımız olmayan hiçbir şeyin peşine düşmedik. Her zaman olduğu gibi yine haklı çıktık.
Değerli basın mensuplarının ve kamuoyunun bu süreçte üyelerimize ve sendikamıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyor, bize destek olan, dayanışma gösteren tüm sendika ve siyasi partilere saygılar sunuyoruz.

İzmir HMS Makinada işbaşı yaptılar
İzmir Çiğli Organize Sanayi’nde kurulu bulunan HMS
Makine işyerinde Sendikamız üyesi 3 işçi, 20 Aralık 2011 tarihi itibariyle tazminatsız olarak işten çıkartıldı. İşten çıkartılan 3 üyemiz, bu haksız uygulama karşısında gerekli hukuki işlemleri başlatmanın yanı sıra, bu uygulamayı protesto etmek amacıyla fabrikanın önünde bekleyerek haklı mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını işverene gösterdiler.
İşten çıkartılan 3 üyemizle ilgili yapılan görüşmelerde
30.12.2011 itibariyle anlaşma sağlandı. Arkadaşlarımız işlerine geri dönüş yaptılar. Bu işyerinde de işverene toplu iş sözleşmesi taslağımız verildi, görüşmeler devam ediyor.

Kocaeli
Şubemizden
Kocaeli Şubemizin Temsilciler Kurulu 15 Aralık 2011 tarihinde toplandı.
Gündendeki konuların ele
alındığı toplantımızda, Temsilcilerimiz, öğle saatlerinde işyeri ziyareti yaparak, Bekaert işçileri ile buluştular ve öğle yemeğini birlikte yediler..

Birleşik Metal-İş
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Süleyman Türker’i
Unutmayacağız

15

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
ERGUN HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: CÜNEYT ULUGÜN
Temsilci: ADNAN AKTAŞ
Temsilci: MUSTAFA ER
ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: HÜSEYİN KURT
Temsilci: ALİ ERGİN
Temsilci: AHMET DEMİRTAŞ
Temsilci: SERKAN AŞKIN
LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: MEHMET GÜRSOY
Temsilci: CEMİLE ARAS
Temsilci: NESİM KOLOS

Temsilci: MUSTAFA YÜRÜK
RSA TESİSAT MALZEMELERİ A.Ş.
Baştemsilci: MURAT TOP
Temsilci: AHMET KILIÇ
ASTAŞ ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: MEHMET TOPÇU
Temsilci: HAKAN ENGİN
Temsilci: SADETTİN UYAR
ANAKONDA ISITICI VE PİŞİRİCİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: ZELİHA DURAN
Temsilci: ADEM ADAKAN
Temsilci: CÜNEYT DEĞİRMENCİ

SIO OTOMOTİVE TAŞIT YEDEK PARÇA
SAN. TİC. A.Ş.
EPTA İSTANBUL SOĞUTMA SİSTEMLEBaştemsilci: BEYHAN VATANSEVER Rİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Temsilci: SELÇUK HURUZOĞLU
Baştemsilci: İLKAY ÖZTUNA

“Ölümden daha da acısı
Kılıcın elinde
Alnında bir tutam güneş
Kalakalıyorsun ortada”
diyor ya şair…
O’nun ölümüyle belki kalakalmadık ortalıkta…
Ama bir yanımız eksik, bir yanımız çıplak, biryanımız hep yangın yeri
verdiğimiz kavgada.
Süleyman Türker Otomobil-İş’ten Birleşik Metal-İş’e uzanan yolda sendikamız için en önemli kişilerden biriydi.
Aynı zamanda sınıf mücadelesinin bir neferi olarak her zaman mücadelenin içinde yer aldı.
Direniş gücü, mücadele azmi, davasına olan bağlılığı ve kavgadaki inatçılığıyla bizlere kattıklarını hiçbir zaman unutmayacağız.
Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Gebze Şubemizden

Yeni seçilen baştemsilci ve temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Direniş Nöbetinden
Askerlik Nöbetine
Aylardır GEA Klima önünde direniş çadırında bekleyen Beytulat Işık arkadaşımızı direniş nöbetinden askerlik nöbetine yolcu ettik.
Arkadaşımız, giderken gözü arkadan gidiyor. Haksızlığa uğradığı ülkesinde, işsiz
bırakıldığı, açlığa mahkum olduğu, adaletin bir türlü sonuçlanmadığı, güvenlik güçleri tarafından itip kakıldığı bu olumsuz dönemde, zenginlerin para vererek askerlik
yapmadığı ülkemizde vatanı korumak için askere gidiyor.
Arkadaşımızı direniş çadırında hep birlikte haykırdığımız, “İşçiyiz, Haklıyız, Kazanacağız” sloganıyla uğurladık.
Güle güle BEYBULAT arkadaşımız, 200 gündür onurları için birlikte direndiğin
GEA Klima işçileri seni özleyecek!

3 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen törenle, Makina Takım işyerinde 5, 10,
15 ve 20 yıllık işçilere hediye olarak saat verildi.
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İzmir Şubesi
11. Olağan Genel Kurulu

İzmir Şubemizin 30.10.2011 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda,
Şube Başkanı: Ali Çeltek
Şube Sekreteri: Coşkun Yılmaz
Şube Mali Sekreteri: Cengiz Koral
Şube Örgütlenme Sekr.: Aytaç Çilenger
Şube Eğitim Sekreteri: Şinasi Atıcı
Şube Basın Yayın Sekr.: Günay Doğan
Şube Sosyal İşler Sekr.: Mehmet Tokgöz

ŞUBE DENETLEME KURULU
Ümit Aslaner
Mustafa Urtimur
Aydın Belet
ŞUBE DİSİPLİN KURULU
Cengiz Uysal
Sedat Balıkçı
Mehmet Elmas

Anadolu Şubesi
5. Olağan Genel Kurulu

Anadolu Şubemizin 30.10.2011 tarihinde
yapılan 5. Olağan Genel Kurulunda,
Şube Başkanı: Seyfettin Gülengül
Şube Sekreteri: Rasim Gündal
Şube Mali Sekreteri: Salih Çiçek
Şube Örgütlenme Sekr.: Sami Özcan
Şube Eğitim Sekreteri: Arif Açıkgöz
Şube Basın Yayın Sekr.: Yunus Kıymacı
Şube Sosyal İşl. Sekr.: Satılmış Yılmaz
ŞUBE DENETLEME KURULU
Mahir Alemdağ			
İbrahim Buluç			
Metin Kırpıkoğlu
ŞUBE DİSİPLİN KURULU
Hasan Toprak			

Mehmet Şaştım			
Ahmet Aydın
Şube Başkanı Seyfettin Gülengül’ün 18.
Merkez Genel Kurulu’nda Genel Eğitim
Sekreterliğine seçilmesi sonucu Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı yeniden yapıldı.
Şube Başkanı: Rasim Gündal
Şube Sekreteri: Satılmış Yılmaz
Şube Mali Sekreteri: Salih Çiçek
Şube Örgütlenme Sekr.: Sami Özcan
Şube Eğitim Sekreteri: Arif Açıkgöz
Şube Basın Yayın Sekr.: Yunus Kıymacı
Şube Sosyal İşler Sekr.: İbrahim Üstün

Bursa Şubesi
5. Olağan Genel Kurulu
Bursa Şubemizin 13.11.2011 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulunda,
Şube Başkanı: Ayhan Ekinci
Şube Sekreteri: İsmail Kocaman
Şube Mali Sekreteri: Bilal Güler
Şube Örgütlenme Sekr.: Ulaş Başoğlu
Şube Eğitim Sekreteri: Mustafa Sevinç
Şube Basın Yayın Sekr.: Gökhan Aydın
Şube Sosyal İşler Sekreteri: Ali Ergin

ŞUBE DENETLEME KURULU
Zafer Çelik
Cemal Sekiz
Ferdi Bayram
ŞUBE DİSİPLİN KURULU
Fuat Durmaz
Yalçin Zeki
Ali Ayvaz

Gebze Şubesi Yönetim Kurulunda

Görev dağılımı
Gebze Şube Başkanımız Erdoğan Özer’in
18. Merkez Genel Kurulu’nda Genel Mali
Sekreterliğine seçilmesi sonucu
Şube Yönetim Kurulu görev dağılımı yeniden yapıldı.

Şube Başkanı: Necmettin Aydın
Şube Sekreteri: Hasan Gençay
Şube Mali Sekreteri: Ali Gündüz
Şube Örgütlenme Sekreteri: Erdal Başer
Şube Eğitim Sekr.: Gökhan İmamoğlu
Şube Basın Yayın Sekreteri: Kadir Gedik
Şube Sosyal İşler Sekr.: Fehmi Elmacı
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Asil Çelik Sözleşmesi İmzalandı

Asil Çelik işyerinin 2011-2013 dönemi
toplu iş sözleşme görüşmeleri 12 Ocak 2012
tarihinde varılan anlaşma ile sona ermiştir.
Anlaşmaya göre işyeri ortalama ücretine yüzde 12 oranında artış elde edildi. Ücret zammı iş gruplarına göre farklı miktarlarda dağıtıldı ve bunun sonucunda üyelerimizin büyük çoğunluğunun saat ücretlerine 0,67
TL/saat zam alındı. Ücret zamları net 95 lira
ile 145 lira arasında dağılırken, üyelerimizin
büyük çoğunluğu 145 lira gelir artışı elde etmiş oldu.
Dönem enflasyonunun yüzde 2,58, asgari ücrete gelen zammın yüzde 5,91 olduğu
dikkate alındığında Asil Çelik sözleşmesinde
enflasyonun, asgari ücret artışının ve bu dönem imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinin
üzerinde bir kazanım sağlanmış oldu.
Tüm işçilere yapılan sosyal ödemelerde
sağlanan artışlar ise yüzde yüzde 21 ile yüzde
40 arasında değişti. Bayram ve izin ödemeleri
245,00 TL, yakacak ödemesi 83 TL. ve ayakkabı parası 75 TL olarak belirlendi. Bayram
ve izin paralarındaki artış yüzde 34, yakacakta yüzde 21 ve ayakkabı parasında ise yüzde
40 oranında gerçekleşti.

Bursa Gotec Fabrikasında TİS imza Töreni

2011-2013 dönemi toplu iş sözleşmesi bir
önceki toplu iş sözleşmesinin yükünü sırtlandığı için zorluklarla dolu bir sözleşme dönemi oldu. Bütün zorluklara rağmen Asil Çelik
işçileri birliklerini koruyarak, toplu sözleşme
komitesini düzgün biçimde çalıştırarak bu sonuca ulaşılmasında en büyük pay sahibi oldular.
Toplu iş sözleşmesinde ulaşılan düzey
sendika, temsilcilik, komite ve üyelerin ortak çabasının ürünüdür. Bu toplu iş sözleşmesi ile Asil Çelik işçilerinin bütün sorunlarının çözüldüğünü iddia etmek mümkün değildir. Yılların birikimini bir sözleşme ile ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte
bugün Asil Çelik işçileri ve Birleşik Metal-İş
Sendikası geleceğe daha güvenli ve umut
dolu bakmaktadır.
Asil Çelik işçileri sorunların tek çözüm
yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini bir
kez daha yaşayarak öğrendiler. Örgütlü mücadelenin toplu sözleşme taleplerinin toplu
sözleşme kurulu aracılığıyla formüle edilmesi, kararların kurul aracılığıyla alınması, bütün sorunların bu kurul aracılığıyla çözülmeye çalışılması ve alınan kararlara inanmaktan
geçtiğini tecrübe ettiler.
Yaşanılan süreç önemli derslerle dolu. Bu dersleri iyi çalışmak hepimizin görevi. Bu çerçevede en kısa zaman içinde toplu sözleşme kurulumuzla süreç değerlendirmesi yapacak ve
önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde
çok daha örgütlü, çok daha güçlü bir
mücadelenin temellerini atacağız.
Toplu iş sözleşmesi Asil Çelik işçilerine ve hak arayışı içinde olan tüm
metal işçilerine hayırlı olsun.

TİS İmza Törenleri yapıldı

Schneider İzmir ve Manisa Fabrikalarında TİS imza Töreni
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Gönen’de 2012 Yılı Genç İşçi Eğitimleri

İki Eğitimle Sona Erdi
2012 yılında gerçekleştirilen Genç
İşçi Eğitimleri 28 Kasım 2 Aralık ve
25-30 Aralık 2012 tarihlerinde yapılan
ve toplam 59 genç ve dinamik üyemizin katılımı ile sonuçlandı. Her iki eğitim de son derece yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşti.
Dünyada sendikaların doğuşu ve gelişimi, sendikal anlayışlar, sendikamızın
ilkeleri, yapısı ve işleyişi, örgütlenme,
hukuk, TİS, Rakamlarla Türkiye gerçeği ve İşçilere yönelik yeni tehditler konularında sendikamız uzmanlarının aktarımları güncel gelişmelerle birlikte ele
alındı.
Şubelerimize bağlı farklı işyerlerinden katılan kursiyerlerimiz tüm eğitim süresince anlatılan konuları dikkatle dinlediler, soru ve önerileriyle renklendirdiler.

Ayrıca eğitim başlıklarıyla ilgili olarak kursiyerlerimizin yaptığı atölye çalışmaları ve sunumlar son derece gerçekçi ve başarılı oldu.
Kursiyerler sendikamızın disiplin ve
kültürüne yakışır bir biçimde örgütlenme, TİS ve işçilere yönelik tehditler başlığı ile yapılan atölye çalışmalarında yer
aldılar.
Eğitimle ilgili değerlendirmelerde ise bu tip eğitimlerle sendikayı, sınıf
mücadelesini ve kolektif çalışmayı çok
daha iyi özümsediklerini belirten kursiyerlerimiz, bu eğitimlerin devamını ve
işyerlerinde de yapılmasını istediler.
Eğitimi başarıyla tamamlayan üyelerimize geleneksel olarak sertifikaları verildi.

Amatör Örgütçü Semineri
13 – 18 Kasım 2011 tarihinde Gönen
- Kemal Türkler Eğitim Tesislerinde yapılan Amatör Örgütçü Semineri Başarıyla tamamlandı.
Seminere toplam 48 kursiyer katıldı.
Tekstil sendikamızın da üye ve temsilcileriyle güçlü bir şekilde temsil edildiği
seminerde örgütlenmenin önemi, İç ve
Dış örgütlenme, Örgütlenme konusunda
yasal durum, konu ile ilgili uluslar arası sözleşmeler(ILO, Çerçeve Sözleşmeleri, Avrupa İşyeri Konseyi ve Görevleri…), Ekonomik siyasi gelişmeler ve
sermayenin sendikalara bakışı, örgütlenme konusunda üzerimize düşen görevler
ve sendikalarımızın demokratik yapısı,
üyelerin hak ve görevleri konusunda sunumlar yapıldı.

Sunum yapılan konular temelinde her gün dört, beş ve altı ayrı çalışma
grupları değişik konular üzerine grup
çalışması yapıp forumda çalışma gruplarının sonuçlarını ikişer sözcü üzerinde
sundular. Özellikle de çalıştıkları fabrikalarda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözümü konularında yapılan çalışma grupları zenginleştirici bir özelliğe sahipti.
Kardeş Sendikamız IG Metal’in
bağlı olduğu Alman Sendikalar Birliği
DGB- Eğitim Merkeziyle birlikte yaptığımız proje kapsamında gerçekleştirilen
bu Seminerin sonunda yapılan değerlendirmelerde seminerin verimli geçtiği ve
bu seminerlerin daha fazla üyeye verilmesi önerileri ağırlık kazandı.

Birleşik Metal-İş
Ocak 2012
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İşyeri üye eğitimleri
Devam Ediyor…

Programlı eğitimlerimizin yanı sıra, işyeri eğitimlerimiz şubelerle birlikte belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca şube ve işyerlerimizden gelen taleplere
bağlı olarak üye eğitimlerimiz de davam
etmektedir.
Bu çerçevede Gebze şubemize bağlı
Bosal ve Arpek işyerlerindeki yeni üyelerimizle de sendikal eğitim yapıldı.

Alman Sendikalar Birliği ve IG Metal ile

Ortak Seminer

Alman Sendikalar Birliği (DGB)
Eğitim Merkezi ve IG Metal Sendikası
ile ortak düzenlediğimiz seminer verimli
bir şekilde gerçekleştirildi. 23-28 Ekim
2011 tarihleri arasında gerçekleşen seminere sendikamız ve tekstil sendikasından kursiyerler katıldılar.
Seminere katılan arkadaşlarımızla
önce IG Metal Sendikası Genel Merkezine gidilerek sendikal yapı ve son yıllardaki gelişmeler ve göçmen işçiler politikaları hakkında bilgi verildi. Yine IG
Metalde Toplu Sözleşme Politikası, Avrupa İşyeri Konsey Çalışmaları üzerine
de sunumlar yapıldı.
Rüsselsheim’da yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı Opel fabrikası gezildi ve işyeri konseyi ile sendikal yapının işyerindeki işleyişi, sendika temsilciliği, gençlik temsilciliği ve engelliler temsilciliği
hakkında bilgi edinildi ve üzerine tartışıldı.
Duisburg şehrinde Krupp/Mannesmann çelik fabrikası gezildi. İşyerinde
işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ele
alındı.
Hattingen’de Düsseldorf IG Metal
şube başkanı Nihat Öztürk eğitime ka-

İzmir Şubemize bağlı Rettig Metal işyerindeki tüm üyelerimize yönelik olarak
14-15 Aralık tarihlerinde iki günlük bir
eğitim yapıldı.
Kocaeli şubemize bağlı Elkim Metal İşyerindeki üyelerimize yönelik olarak
farklı tarihlerde altı ayrı eğitim yapıldı ve
üyelerimizin tamamı eğitimden geçti.

tılarak, şube çalışmaları hakkında bilgi verdi ayrıca performans ücret ilişkileri konusundaki IG Metal politikasını ve
uygulamalar hakkında sunum yaptı.
Dortmund şehrinde İşçi sağlığı ve
iş güvenliği müzesi gezildi. Bu müzenin bağlı olduğu kurum Almanya’da işçi
sağlığı iş güvenliği konusunda araştırma ve geliştirme çalışması yapan merkez durumunda. Burada ARGE sonucu
elde edilen bulgular ve bulgular sonucunda çıkarılan yönetmelikler tüm işletmeler tarafından uygulanmaktadır.
Hattingen’de İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bu konuda uzmanlaşmış
bir IG Metal üyesi tarafından sunumlar
yapıldı.
Son gün DGB Eğitim Merkezinin
yeni göreve gelen Müdiresi çalışmaları
hakkında bilgi verdi ve sorulara cevaplar verdi.
Yapılan eğerlendirmelerde, genel itibarıyla seminere katılan arkadaşlar seminerin başarılı ve verimli olduğunu,
bu tarz seminerlerin daha fazla yapılması ve daha fazla arkadaşın bundan yararlanması yönünde fikir belirttiler.
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı

Yeni dönem hedefler ve

Etkinlik Programı
belirlendi

21 Ocak’ta Gönen’deki Kemal Türkler Eğitim Tesislerimizde bir araya gelen Genişletilmiş
Başkanlar Kurulumuz, önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve etkinlik planını gündeme aldı..
Genel Merkez ve Şubeler bazında, eğitimden komisyon çalışmalarına hazırlanan raporlar
görüşüldü, aktiviteler hakkında planlamalar yapıldı..

İzmir Şube’den

İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ne yapılan baskınlarda tutuklanan Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 3
Nolu Şube yöneticileri için 30.11.2011 tarihinde yapılan basın açıklamasına Genel
Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel
Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar’ın
yanı sıra üyelerimiz, kitlesel bir katılım sağlandılar.
04.10.2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için başvuru yaptığımız İmpo Motor işyerinden 5 üyemizin tazminatsız olarak işten atılmış ve atılan
işçiler, fabrika önünde direniş başlatmışlardır.
Direnişin 1. ayında işverenle kurulan temasta
işten atılan 2 üyemiz iş başı yaparak işe geri
dönmüşlerdir. Diğer 3 üyemiz için görüşmeler
devam etmekte olup işverene, toplu iş sözleşmesi taslağı verilmiştir. Görüşmeler devam etmekte ve bu görüşmelerin toplu iş sözleşmesine geçileceğini umut ediyoruz.
Manisa Akhisar’da örgütlendiğimiz Ergun
Hidrolik işyerinde toplu iş sözleşmemiz bittikten sonra 12.12.2011 tarihinde temsilci seçimi
yapıldı.
Manisa ve İzmir’de örgütlü bulunduğumuz Schneider işyerlerinde uzun zamandır devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri bitirilerek protokol imzalanmış ve işyerinin açtığı
hukuksal davalar geri çekilmiş olup daha sonra MESS ile işyeri ile yapılan protokol resmiyet kazanmıştır. 28.12.2011 tarihinde işçi arkadaşlarımız yapılan toplu iş sözleşmesinden
kaynaklanan geriye dönük ödemelerini almış-

lardır. 09.01.2012 tarihinde Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar’ın de katıldığı toplu iş
sözleşmesi imza törenleri iki fabrika da üyelerimizle beraber gerçekleştirildi. Schneider çalışanlarına aramıza tekrar hoş geldiniz diyoruz.

Mahle’da Yetkili Sendikayız
Serbest bölgede örgütlendiğimiz Mahle işyerinde taşeron T. Metal’in açtığı davalar sonucunda çalışan işçiler mağduriyet yaşıyorlardı. Mahle işçilerinin mağduriyetini gidermek
için işverenle yapılan görüşmeler sonucunda
bir protokol imzalayarak işçileri rahatlatacak
bir ön sözleşme yapılmıştır.
Yapılan sözleşmeye kadar hala o satılık
yüzlerini göstermeye devam eden sarı sendika; içeride propaganda yapıp “Birleşik Metalİş’in yaptığı sözleşmeye imza atmayın. Biz
sizlere geriye dönük olarak 10.000 TL alacağız” demesine rağmen artık kendi üyeleri bile
inanmamış ve Sendikamızın yaptığımız protokole imza atmıştır.
Mahle’de hukuki süreç tamamlandı. İşyerinde toplu iş sözleşme yetkisini Yargıtay tarafından da onaylandı. Mahle işçileri artık Birleşik Metal-İş çatısı altında. İşyerinde toplu iş
sözleşme süreci başlamış durumda.
12 Eylül öncesi DİSK’e
bağlı T. Maden-İş Sendikası yöneticilerinden, Mali Daire Başkanı Bahtiyar Erkul’u
kaybettik.
Sendikamız İzmir Şube
yöneticilerimiz, 14 Aralık
2011 tarihinde Dikili Merkez
Camii’ndeki cenazesine katılım sağladılar.
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Kadına karşı şiddete son
Merkez Kadın Komisyonumuz 27 Kasım'da Genel Merkez konferans salonumuzda yaklaşık 80 işçi kadının katıldığı bir etkinlik düzenledi.
Etkinlik, 25 Kasım Uluslararası alanda Kadına karşı şiddete son kampanyalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Kadınlara karşı saldırılara karşı kadın üyelerimizin bilgilendirilmesi ve ortaklaşa tavır sergilemek için yapılan etkinlikte Kadın Komisyonu üyelerimiz sunum yaptılar. Sinevizyon, skeç ve tiyatro gösterilerinin ardından Grup özgürlük
korosu sahne aldı.

DİSK’e bağlı sendikalarda Genel Kurullar süreci
Konfederasyonumuz DİSK’in Genel Kurulu öncesinde bağlı sendikaların genel kurulları da tamamlandı.
Yeni seçilen Yönetim Kurullarına başarılar diliyoruz..

DEV SAĞLIK-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 28-29 Mayıs 2011
(8. Olağan Genel Kurulu)
Arzu ÇERKEZOĞLU
Genel Başkan
Gürsel KAYA
Genel Sekreter
Mustafa HOTLAR
Örgütlenme Daire Başkanı
Funda KELEŞ
Mali Daire Başkanı
Zeynep ÇELİK KOÇ
Dış İlşk. ve Kadın İşçiler
Daire Başkanı
Ethem AKDOĞAN
Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi
LASTİK-İŞ
Genel Kurul Tarihi :18-19 Haziran 2011
(26. Olağan Genel Kurul)
Abdullah KARACAN
Genel Başkan
Alaaddin SARI
Genel Sekreter
Nejdet ULUSOY
Genel Başkan Yardımcısı
Muharrem ÖZER
Mali Daire Başkanı
İhsan MALKOÇ
TİS ve Örgütlenme Daire
Başkanı
T. GIDA-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 8-9 Ekim 2011
( 32. Genel Kurul)
Celal OVAT
Genel Başkan
Seyit ASLAN
Genel Sekreter
Selahattin SERTKAYA
Genel Başkan Yardımcısı
Kasım TOSUN
Genel Başkan Yardımcısı
Sinan CEVİZ
Genel Başkan Yardımcısı
TÜMKA-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 14-15 Ekim 2011
(10. Olağan Genel Kurulu)
Ergün TAVŞANOĞLU
Genel Başkan
İlhan ÖZEL
Genel Sekreter
Ersan ŞENTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi
DEV MADEN-SEN
Genel Kurul Tarihi: 22-23 Ekim 2011
(16. Olağan Genel Kurul)

Tayfun GÖRGÜN
Yunis AKBAĞ
Ahmet Remzi ATASOY
Turgut YILMAZ
İsmail MENGENLİ

Genel Başkan
Genel Sekreter
Genel Yönetim Krl. Üyesi
Genel Yönetim Krl. Üyesi
Genel Yönetim Krl. Üyesi

GENEL-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 26-27 Kasım 2011
(15. Olağan Genel Kurul)
Erol EKİCİ
Genel Başkan
Kani BEKO
Genel Sekreter
Fahrettin TECİMER
Mali İşler Daire Başkanı
Hüseyin YAMAN
Eğitim Daire Başkanı
Remzi ÇALIŞKAN
Örgütlenme Daire Başkanı
Aladdin ÖZTÜRK
TİS Daire Bşk.
Cafer KONCA
Araştırma Daire Başkanı
BANK-SEN
Genel Kurul Tarihi: 17-18 Aralık 2011
(11. Olağan Genel Kurul)
Önder ATAY
Genel Başkan
M. Nusret DENİZKURDU
Genel Sekreter
Fitnat Rana ERDEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Emin TÜRKNEN
Yönetim Kurulu Üyesi
N.G.AYGÜNEŞ BOSTANCI Yönetim Kurulu Üyesi
Taner KARTAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Türkan ELALDI
Yönetim Kurulu Üyesi
NAKLİYAT-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 7-8 Ocak 2012
(10. Olağan Genel Kurulu)
Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU
Genel Başkan
Hacı ALTAŞ
Genel Sekreter
Ramazan BALLI
Mali Daire Başkanı
Erdal KOPAL
Örgütlenme Daire Başkanı
Abdullah MELEK
Eğitim Daire Başkanı
Nuri MENEK
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacı Bayram KURBAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan YAMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

SOSYAL-İŞ
Genel Kurul Tarihi: 7-8 Ocak 2012
(13. Olağan Genel Kurul)
Metin EBETÜRK
Genel Başkan
Celal UYAR
Genel Sekreter
Turgut ÇİVİ
Yönetim Kurulu Üyesi ,
Engin SEZGİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KAŞİF
Yönetim Kurulu Üyesi
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Yetki - İşkolu İtirazı Davalarında Son Gelişmeler
1. Sinter Metal İmalat San. A.Ş.’ işverenin 2009
yılı Ocak ayı istatistiğine sendikamızın %10’luk işkolu barajını geçemediği iddiası ile yaptığı itiraz Ankara 16. İş Mahkemesi’nde görülmekte olup duruşması
06.03.2012 günüdür.
2. Daiyang-SK Network Metal San. ve Tic. Ltd.
işverenin, Bakanlık tarafından sendikamıza verilen
olumlu yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava lehimize bitmiş olup temyiz aşmasındadır.
3. İzmir’de kurulu Mahle Mopisan Yedek Parça
San. ve Tic. A. Ş. işyeri için Bakanlığa yaptığımız çoğunluk tespiti için başvurusu sonucunda Bakanlık, tarafımıza olumsuz yetki tespiti, Türk Metal Sendikası’na
ise olumlu yetki tespiti yazısı vermiştir. Her iki tespitin
de iptali talebiyle tarafımızdan açılan davada lehimize
karar verilmiş olup dosya Yargıtay’dadır.
4. Konya’da bulunan Mahle Mopisan Konya Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. işyerinde gerekli çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısına işveren ve Türk Metal Sendikası tarafından yapılan itiraz davası Konya 1. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Dosya bilirkişiye gönderilmiş olup duruşması 27.03.2012 tarihindedir.
5. Nema Makine Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyeri
için Bakanlığı yaptığımız başvuru sonucunda tarafımıza işyerinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığımıza dair
olumsuz yetki tespit yazısını düzenlemiştir. Bu tespitin
iptali istemiyle yaptığımız itiraz davasında, yerel mahkemenin lehimize verdiği karar Yargıtay’dadır.
6. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. işyerinde için
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu
yetki tespiti yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık
tespitinin iptali talebiyle açtığı dava aleyhimize bitmiş
olup karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.
7. Mutaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. ile Tet İç
ve Dış Tic. Ltd. Şti. işyerleri için bakanlığa yaptığımız tespit başvuruları sonucu tarafımıza verilen olumlu yetki tespiti yazılarının iptali için işveren tarafından
dava açılmıştır. Tet işyeri için yapılan itiraz davasında yerel mahkeme lehimize karar vermiş olup dosya
Yargıtay’dadır. Mutaş işyeri için yapılan itirazın davası
ise 17.01.2012 günü görülecektir.
8. Mas Daf Makine San. A.Ş. işyeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı
davanın duruşması 20.01.2012’dir.
9. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. işyeri için
Bakanlığa yaptığımız başvuru sonucu verilen olumlu
yetki tespit yazısının iptali için işveren tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davada, işkoluna ilişkin itirazın beklenilmesine karar verilmiş olup duruşması 08.03.2012’dir. İşverenin işyerinin “METAL” işkolunda kurulu olduğuna dair Bakanlık kararına yaptığı itiraz üzerine ise yerel mahkeme lehimize karar vermiş olup dosya Yargıtay’dadır.
10. Procast Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda, Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu yetki tes-

pit yazısının iptali için işveren tarafından İstanbul 7. İş
Mahkemesi’nde açılan dava, aynı işyerinde çıkarılan
üyelerimiz için açılan işe iade davalarının sonucu beklenmekte olup bir daha ki duruşması 13.03.2012’dir.
11. Schneider Elek. San. ve Tic. A.Ş. işyeri için Bakanlığa yaptığımız başvuru sonucunda işyerinde toplu
iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluğu sağladığımıza dair olumlu yetki tespit yazısını düzenlemiştir.
Bu tespitin iptali istemiyle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan itiraz ile Sendikamızın işkolu kararına ilişkin Ankara, İzmir, Kartal
ve Kadıköy İş Mahkemelerinde yaptığı itirazlardan yapılan görüşmeler sonucu toplu iş sözleşmesine ilişkin
protokol imzalanması nedeniyle karşılıklı olarak feragat edilmiştir.
12. Akdeniz Çivi Tel Nak. San. ve Tic. ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu
sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı dava devam etmektedir.
13. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava Kartal 2. İş
Mahkemesi’nde görülmektedir. Duruşması 23.02.2012
günüdür.
14. Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. işyeri için Bakanlığa yaptığımız çoğunluk tespiti için başvurusu sonucunda Bakanlık, tarafımıza olumu yetki tespiti yazısı vermiştir. Tespitin iptali talebiyle işveren tarafından açılan davada dosya bilirkişiye gönderilmiştir. Duruşması 24.01.2012 günüdür. Ayrıca işverenin başvurusu üzerine işyerinin “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda kurulu olduğuna dair Bakanlık kararına karşı yaptığımız itiraza ilişkin davanın duruşması
da 30.01.2012’dir.
15. Çelmer Çelik Endüstri A.Ş. işyeri için bakanlığa yaptığımız tespit başvurusu sonucu tarafımıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali için işveren tarafından açılan dava da yerel mahkeme lehimize karar
vermiş olup dosya Yargıtay’dadır.
16. Aperam Paslanmaz Çelik San. ve Tic. A.Ş. işyeri için Bakanlığı yaptığımız başvuru sonucunda tarafımıza işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli
çoğunluğu sağladığımıza dair olumlu yetki tespit yazı
düzenlemiştir. Bu tespitin iptali istemiyle işveren tarafından yapılan itiraz lehimize sonuçlanmış olup karar
kesinleşmiştir.
17. D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve Tic.
A.Ş. talebimiz sonucunda Bakanlığın işyerinde yasanın
aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki
tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. İtiraz davası Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde görülmekte olup duruşması
16.01.2012 tarihindedir.
18. Tecasa Isı Kontrol A.Ş. işyeri için Bakanlığa
yaptığımız başvuru sonucu verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali için işveren tarafından Bursa 6. İş
Mahkemesi’nde açılan davanın bir daha ki duruşması 22.03.2012’dir. İşverenin işkolu tespitine ilişkin Bakanlık kararına ilişkin itirazı da 25.01.2012 günü Bursa

2. İş Mahkemesi’nde görülecektir.
19. Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan yetki tespiti
talebimiz sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti
yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali talebiyle açtığı dava Bursa 5. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Duruşması 29.02.2012 günüdür.
20. MMZ Onur boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davanın duruşması 02.02.2012’dir.
21. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. işyerinde Bakanlığı yetki başvurumuzu öğrenen işveren işkolu tespiti için başvurmuştur. Bakanlık, işyerinin “Metal” işkolunda kurulu olduğuna karar vermiştir. Bakanlığın
işyerinin ‘Metal’ işkolunda kurulu olduğuna ilişkin tespitine işveren tarafından yapılan itiraz davasında yerel
mahkeme lehimize karar vermiş olup Bakanlığın yetki
tespiti talebimize ilişkin cevabı beklenmektedir.
22. Çorlu’da kurulu bulunana Metem Otomotiv
San. Tic. Ltd. Şti. için yaptığımız başvuru sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerinde
yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığımıza ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. İşveren anılan yetki tespitinin iptali istemiyle Edirne İş
mahkemesi’nde dava açmış olup duruşması 02.03.2012
günü dür.
23. Elektroteknik Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığın tarafımıza gönderdiği yetki belgesinin iptali istemiyle işveren tarafından İstanbul 13. İş
mahkemesi’nde açılan davanın duruşması 01.02.2012
günüdür.
24. Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de yürüttüğümüz örgütlenme çalışma çalışmaları sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan tespit yazısının iptali istemiyle işverenin açtığı davanın duruşması 28.02.2012 günüdür.
25. HMS Makine San ve Tic. A.Ş. işyeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek
gönderilmiştir. İşveren yetki tespitinin iptali talebiyle
açtığı dava ön incelemededir.
26. İmpo Motor Pompa San. ve Tic. A.Ş.’de toplu
iş sözleşmesi bağıtlamak üzere gerekli çoğunluğu sağladığımıza ilişkin Bakanlık tarafından verilen olumlu
yetki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. Dava ön incelemededir.
27. Gürsaş Elektronik Cihaz Kutuları ve Tic. Ltd.
Şti. işyeri için işverenin yaptığı olumlu yetki tespitine
itiraz davasında yerel mahkeme lehimize karar vermiş
olup dosya temyiz aşamasındadır.
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Asgari ücretlinin ürettiği değerden aldığı pay azalmış,
sömürü artmıştır.
• 33 senede ekonomi 3,5 kat büyürken asgari ücret yerinde saydı
• Krizdeki Yunanistan’da asgari ücret Türkiye’den 2,5
kat fazla
• Hükümet büyüme oranları ile övünmeyi bırakıp, asgari ücretlisinin durumuna bakmalıdır

Asgari Ücret ve
Ekonomik Büyüme Raporu
Türkiye ekonomisi, 2009 yılında yüzde 4’ün üzerinde küçülme ile dünya genelinde krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıştır. 2010 ve 2011 yılı
için bu tablo yerini yüksek büyüme oranlarına bırakmış
durumdadır. Ancak büyümenin hangi kesimlere hizmet
ettiği ayrıca ele alınmak durumundadır. Ne kriz öncesinde, ne de sonrasında yaşanan ekonomik gelişme halka yansımamıştır. Bu durum, üretilen katma değerin
adil bir biçimde dağılmadığının bir göstergesidir. Asgari ücret örneği bu açıdan son derece çarpıcıdır.
İşveren ve sermaye temsilcilerinin belirleyiciliği altında alınan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarında, enflasyon hedefleri esas alınmakta, işçilerin geçim düzeyi ihmal edilirken, ekonomik gelişme bu kararlara yansıtılmamaktadır. Dolayısı ile ekonomik refahın paylaştırılması açısından en önemli araçlardan biri
durumunda olan asgari ücret, ciddi bir baskı altındadır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Aralık 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada
“özel sektörde ücretleri verimlilikle ilişkilendirmezseniz, belki Türkiye batmaz ama firmalar batar” diyerek,
sanki mevcutta ücretlerle verimlilik arasında bir ilişki
var olduğunu ima etmektedir.
Gerçekte ne verimlilik ne de ekonomik büyüme asgari ücretliye yansımaktadır. 2005-2010 yılları arasında krize rağmen çalışan kişi başına verimlilik % 14 artarken, asgari ücret reel olarak neredeyse yerinde saymıştır. Yine 2005-2011 yılları arasında, vergi iadesi ve
asgari geçim indirimini esas alarak hesapladığımız net
asgari ücrete göre, asgari ücrette reel gelişmenin 2011
tahminleri ile birlikte sadece % 4 düzeyinde kalacağı beklenirken, aynı dönem için ekonomik büyümenin
% 26 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu hesapla sadece 2005 yılından bu yana ekonomik büyümenin
asgari ücrete yansımamasının işçilere bedeli net 138
TL’lik gelir kaybıdır.
Yani asgari ücretlinin ürettiği değerden aldığı pay
azalmış, sömürü artmıştır.
Tablo 1’de ekonomik büyüme ve asgari ücret arasındaki ilişki görülmektedir. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığı için son aylarda enflasyonda yaşanan hızlı artış verilere yetirince yansımamasına rağmen asga-

ri ücret ile ekonomik büyüme arasındaki farkın açıldığı görülmektedir.

NE VERİMLİLİK NE DE BÜYÜME ASGARİ
ÜCRETE YANSIDI
Bunun yanında asgari ücretin uzun gelişme seyrine bakıldığında 33 yıllık bir dönem için (1978 yılından
bu yana) ekonomi (1977-2006 GSMH ve 2007 sonrası GSYİH) sabit fiyatlarla 3,51 kat, dolar bazında yaklaşık 5 kat büyürken, asgari ücretin % 6’lık gelişme ile
neredeyse yerinde saydığı görülmektedir. 12 Eylül askeri cuntası ile büyük bir darbe alan asgari ücret, geçen
31 yıllık süreç zarfında 33 yıl öncesindeki seviyelerinde seyretmektedir.
1999 yılına kadar 1978 yılındaki ekonomik gücüne
ulaşmayan asgari ücret, bu yılda ulaştığı düzeyi, yüksek enflasyon ortamında yaşanan iki krizle ciddi bir biçimde kaybetmiş, 1978 ve 1999 seviyesine ancak 2004
yılında yeniden ulaşabilmiştir. 2005 yılından bu yana
ise asgari ücret yerinde saymaya devam etmektedir.
Hâlbuki asgari ücret ekonomik büyüme oranında
bir artış kaydetseydi bugün brüt 2754 TL, net 1973 TL1
ve 789,2 euro olacaktı. Komşumuz Yunanistan’da asgari ücret brüt 876,62 euro düzeyindedir.
Öğün başına sadece 2,58 TL gıda harcaması yapılabilen asgari ücretli Türkiye’nin ayıbıdır. Diğer Avrupa
ülkeleri ile karşılaştırıldığında en uzun çalışma sürelerine ve en az ücretli izin hakkına sahip olan işçilerimize layık görünen bu ücretin yetersiz olduğu, yapılan bilimsel çalışmalarla da görülmektedir.
Açlık ve yoksulluk sınırının altında sefalet ücreti olarak belirlenen asgari ücret, insanca yaşanacak bir
ücret düzeyine getirilmelidir.

İNSANİ BİR BÜYÜME, ADİL BÖLÜŞÜM
Ekonomik gelişmenin, ekolojik dengeyi tahrip
eden, toplumsal kaynakların yağmalandığı, gelir dağılımının bozulduğu, işsizliğin kalıcılaştığı bu biçimiyle sürdürülmeye çalışılması, insani ve sosyal gelişme
açısından son derece olumsuz bir sonuç doğurmaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre

Tablo 1. Net Asgari Ücret ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Karşılaştırması (2005=100)
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Türkiye, insani gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 92. sıradadır. Oysa dünyanın en büyük ekonomisine
sahip ilk 20 ülke arasında olmaktan gurur duyulmaktadır. İran, Rusya, Sırbistan ve Suudi Arabistan’dan insani gelişmişlik anlamında geri olmamız bu tabloya karşın nasıl açıklanabilir.
Ekonomik gelişme, herkesin zenginleştiği, kaynakların adilce bölüşüldüğü, çevreye dost, insana yakışır
bir çalışma yaşamının hâkim olduğu bir gelişme olmalıdır, yoksa servetin birilerinin elinde hızla toplandığı,
çalışma koşullarının ağırlaştığı, çevrenin tahrip edildiği, haksızlıklar üzerine yükselen bir büyüme değil.

ASGARİ ÜCRET YÜKSELMELİ
Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte gıda, konut,
giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sigortalı ücretlilerin yaklaşık yarısı asgari ücret düzeyinde gelire sahip. Asgari ücret zammı aileleri
ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor.
Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari
olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye
muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması için;
1. Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir.
2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, emek örgütlerinin
katılımı konusundaki sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.
3. Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.
4. Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.
5. Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde
belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.

Tablo 2. Reel Brüt Asgari Ücret – Ekonomik Büyüme Karşılaştırma (1978=100)
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Memnun bey ile
Memnune hanım

Basından

Can Dündar, 22.12.2011 / Milliyet
Sevgili Memnun bey,
Sevgili Memnune hanım!
Hafta sonu anketlerde gördüm
sizi...
“Halinizden memnun musunuz” sorusuna yüzde 75’e yakın
oranla “Memnunuz çok şükür” cevabı vermişsiniz.
“Geçimim de yerinde” diyerek
düşman çatlatmışsınız.
Gözümüz yok; daim olsun.
***
Saadetinize gölge düşürmek
istemem, ama dünyanın gelir dağılımında en kötü üçüncü ülkesinde yaşıyorsunuz.
Tavandaki en zengin yüzde 20
ile tabandaki en yoksul yüzde 20
arasında 8 kat fark var.
Yani komşunuz aç; muhtemelen siz de her öğün et yiyip tok yatmıyorsunuz.
Ama şükür ki “Bir lokma-bir
hırka” kültüründen geliyorsunuz;
kanaatkârsınız.
Belediyeden kışlık kömürünüzü almışsınız.
Çocuğunuzun ders kitabını, ilacını bedava alabiliyor, hastaneye
gittiğinizde alaka görüyor, akşam
evde dizinizi seyrediyorsunuz.
Memnunsunuz.
***
Sevgili Memnun bey, Memnune hanım!
Kamu çalışanları, kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı
yürüdüler dün...
Siz yürümediniz, bilemeyebilirsiniz:
Genel grev hakkı ve iş güvencesi istiyorlardı.
Son 10 yılda 700 bin iş kazası
yaşanmış. 10 bin işçi ölmüş.
Resmi rakamlara göre 2,5 milyon işsizimiz var. Aileleriyle en az
10 milyon nüfus eder.
Belli ki siz, onlar arasında da
değilsiniz.
Gazetecilerin yürüyüşünde de
yoktunuz.
Ola ki haberiniz yoktur; televizyonlar pek vermedi çünkü:
Son KCK operasyonuyla içerdeki gazeteci sayısı 80 iken
100’ün üzerine çıktı.
Muhalif her gazeteci, sabah
kapısının çalınıp gözaltına alınacağı ya da yayın organı tarafından
susturulacağı anı bekliyor ileri de-

mokrasimizde...
Dünyada, Çin’den sonra en
çok Türkiye’de gazeteciler tutuklanıyor.
Yeryüzündeki
“terör
tutukluları”nın üçte biri Türkiye’de
yaşıyor.
Neyse ki size dokunan yok;
“Azıcık aşım, ağrısız başım” diyerek bunlara kafa takmıyorsunuz.
***
Ama takanı fena cezalandırıyorlar.
İtiraz eden, biber gazını yiyor.
Deresinin üzerine hidroelektrik
santral istemeyen Hopalı, şehrine
füze kalkanı kurulmasına karşı çıkan Malatyalı, paralı eğitime “Hayır” diyen üniversiteli coptan kurtulamıyor.
İçeri düşen ise, bir daha çıkamıyor.
Güneydoğu’da operasyonlar
şiddetlendikçe yeniden ölüm haberleri yağmaya başlıyor.
Yüksek Askeri Şûra’nın “savaş
hazırlıkları”nı görüştüğü söyleniyor.
“Komşularla sıfır sorun” derken, “bütün komşularla sorun”
noktasına gelen Türkiye, bunca
derdin içinde bir de Suriye’ye müdahaleye itiliyor.
***
Sevgili Memnun bey,
Sevgili Memnune hanım!
Kimsiniz, nerede yaşıyorsunuz, bu tabloda yüzde 75’lik bir
memnuniyet oranına nasıl eriştiniz, bilemiyorum.
Ama kıskanıyorsam namerdim; hatta gıpta ediyorum.
Sadece bu memnuniyetin temelinde “gamsızlık” yoktur diye
umuyorum.
Size ebedi memnuniyetler dilerken, Nâzım’ın “Dünyanın en
tuhaf mahlûku” şiirinden iki dize
gönderiyorum:
“Adeta mağrur koşarsın salhaneye/
Bu dünyada bu zulüm,
biraz da senin sayende...”

Beyler Ayıp Oluyor
Güngör Uras, 26.12.2011 / Milliyet

Beklerdim ki, yiğit bir milletvekili kürsüye çıksın da, “-Beyler ayıp oluyor... Fransız meclisinde bizi üzecek bir
yasa oylanırken, biz burada Ayşe Hanım Teyze’nin alacağı her bir kutu ilaca
katkı payı bindiriyoruz.Sonra da, milletvekillerine 2 yılda emekli maaşı bağlanmasına karar veriyor, Ayşe Hanım
Teyze’nin ödeyeceği paralara el koyarak emekli maaşlarını 8.050 liraya yükseltiyoruz. “Kıyak emekliği” “Kaymaklı
emekliliğe” dönüştürüyoruz. Yapmayınız. Etmeyiniz” desin.
Mutlaka vardır bir “beyler ayıp oluyor” diyen de gazete haberlerinde
yer almamıştır ümidi ile Milliyet adına TBMM’de olan biteni izleyen Önder
Yılmaz’ı aradım. “Hayır, tek bir milletvekili böyle bir tepki göstermedi” dedi.
Hastaların ilacından katkı parası
alınması için çıkarılan kanunun kuyruğuna eklenen maddelerle:,
•

Eskiden milletvekilliği yapmış,
tüm emeklilerin maaşı 2.750
TL.dan 8.050 TL.ya yükseltildi

•

İki yıl milletvekilliği yapmış olanlara emeklilik hakkı tanındı

•

Süre yetersizliğinden emekli olamamış eski milletvekilleri, eksik kalan emeklilik primleri Meclis (Devlet) bütçesinden
ödenerek emeklliik hakkına kavuşacaklar.

Sayın okuyucularım, olan biten tam
bir kara mizah kurgusudur. Sınırlı imkanları olanların (fakirlerin) ilaç giderlerin sosyal güvenlik kuruluşlarına getirdiği yükün hafifletilmesi için bir kanun
tasarısı hazırlanıyor. Halkın iyileşmek
için almak zorunda olduğu her bir kutu
ilaca belli bir ödeme yapması karara

bağlanırken, aynı kanunun “kuyruğuna
eklenen bir madde” ile milletvekillerinin
“Kıyak Emekliliği“ Kaymaklı Emekliliğe
dönüştürülüyor...
Yan cebime koy!
Fakirlerin ilaç kutusu başına ödedikleri paralar toplanacak, milletvekillerine “Kaymak Emeklilik Maaşı” olarak
ödenecek.
Kimsenin kimsenin malında ve parasında gözü olamaz. Ama (1) Vermeden almak Tanrı’ya mahsustur. Birinin bir şeyler alabilmesi için birinin bir
şeyler vermesi gerekir. Milletvekillerinin 2 yılda emekli olabilmeleri ve de
ayda 8.050 TL emekli maaşı alabilmeleri, daha önce emekli olmuş bu dönem gene TBMM’de bulunan milletvekillerinin ayda 24 bin TL. alabilmeleri için bu paraları birilerinin, örneğin
Ayşe Hanım Teyzemin ödemesi bekleniyor... (2) İmtiyazsız, sınıfsız bir milletiz diyoruz. Bunu derken milletvekillerimize tanınan haklar çelişki teşkil ediyor. Ali Rıza Bey Amcam, 30 yıl çalıştıktan sonra ayda 950 TL emekli maaşı
alırken, milletvekillerinin 2 yıllık hizmet
süresi sonunda 8.050 TL. maaş almaları doğru olmuyor.
Milletvekillerimize hürmetimiz bakidir. Büyüklerimiz her şeyi bizden daha
iyi düşünür. Bizim gibi sade vatandaşların kafalarına arada sırada zararlı fikirler üşüşür. Aksi halde kötü bir niyetimiz yoktur. Bu yazılanlarla milletvekillerimizi üzüyor isek “suçumuz af ola...”
(Anadolu’da “İstemem... Yan cebime koy...” diye bir deyim vardır. İşte o
biçim. CHP’liler oylama sırasında salon da değillermiş... Bunun için karşı
oy verememişler!...)

İnsan
İnsan
İnsan
İnsan
İnsan

olur;
olur;
olur;
olur;

hep doğrudur, yanlışı bulamaz,
hayatında hiç yanlış yapamaz,
dargınlıkları hiç unutmaz
insan gibi yaşar.

İnsan
İnsan
İnsan
İnsan

olur;
olur;
olur;
olur;

çiçek gibi açar,
gözden uzak gönülden ırak,
hayatından bıkmış bir hayat,
insan gibi yaşayan.

İnsan
İnsan
İnsan
İnsan

olur;
olur;
olur;
olur;

çevreye neşeyle yaklaşan,
hayatında ilkler yaşayan,
doğayı seven koruyan,
insan gibi yaşayan…

Sizden
Gelenler

Melisa ÖZDEMİR
(Çayırova Boru’dan Levent Mete Özdemir’in kızı)
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Asgari Vicdanlı
Ücret…
Eylül sonunda elektriğe yüzde 10, doğalgaza yüzde 15 dolayında yapılan zamları, Ekim içinde sigaraiçkiye bindirilen ÖTV artışları izledi. ÖTV artışları,
anında fiyatlara bindirildi. Dolar kuru zaman zaman
1,90 TL’yi zorladı. Yükselmiş dolar kuru ile yapılan ithalat, bir maliyet enflasyonu olarak genel fiyat düzeyini
yükseltti. Öte yandan, Antalya’da Ekim ayında yaşanan
sel felaketinin seralarda yaptığı tahribat sebze-meyve
fiyatlarının artışına yol açtı. Bütün bu etkenlerin toplamıyla, Ekim tüketici enflasyonu yüzde 2,5-3’ü bulmuş olabilir.
Özellikle tırmanan dolar kuru, Merkez Bankası’nı
enflasyon ile ilgili telaşlandırdı. Sonuçta, örtülü bir biçimde faiz artırımına gidildi ve dolar kurunun tırmanışı, artırılan faizlerle frenlendi ve şimdilik dolar kuru
1.75 TL basamağına indirilmiş gibi. Merkez Bankası,
2011 sonunda enflasyonun iki haneli olmayacağını söyleyebildi ama yüzde 9’a yaklaşmaktan kurtulamayacağını da utangaç biçimde kabul etti. Böylece 2011 için
hedeflenmiş yüzde 5,5’luk tüketici enflasyonunun, yüzde 9-10 dolayında gerçekleşmesine kimsenin itiraz etmesinin imkanı kalmadı.
Enflasyon yüzde 10 dolayında artıyorsa, ücretlerin,
maaşların alım gücünü korumak için aynı oranda artması gerekmez miydi?
Asgari ücret, 1 Ocak- 30 Haziran 2011 dönemi için
yüzde 4,7 oranında artırılarak brüt 760,5 TL’den 796,5
TL’ye, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 dönemi için ise yüzde 5,1 oranında artırılarak brüt 837 TL’ye yükseltilmişti. Böylece ortalama aylık net asgari ücret nominal olarak yüzde 9,5 oranında artırılmıştı. Yıl sonunda enflasyonun bu oranın üstünde gerçekleşmesi, reel olarak asgari ücretlinin kayba uğraması anlamına gelir.
Asgari ücretin oransal artışlarında ne kadar insaflı
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Mustafa Sönmez
02.11.2011 / mustafasonmez.net
davranıldığı çok tartışmalı ama bizatihi asgari ücretin
düzeyi, vicdani bir tartışmayı açmaya yeterli. Yaklaşık
14 milyon ücretlinin bulunduğu ülkemizde asgari ücret, ahlaki boyutu olan bir gösterge. Bu 14 milyon ücretlinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan 4-4,5 milyonu , zaten “kayıtsız” olarak, yani asgari ücret hakkını
bile kullanamadan çalıştırılıyor. Asgari ücretle çalıştırıldığı varsayılan ücretlinin ise şu gün eline geçen net
para 660 TL dolayında. Buna karşılık bu asgari ücretliden devletin vergi ve sigorta primi olarak kestikleri 358
TL. Yani asgari ücretlinin cebine iki giriyorsa, bir de
devletin kasasına kesiliyor. Bir asgari ücretliden her ay
47 TL gelir vergisi alındığı gibi, kendisi ve ailesi için
harcadığı 660 TL’nin de bir kısmı KDV, ÖTV adı altındaki dolaylı vergiler ile devlet kasasına gidiyor. Sonuçta işçinin ve işverenin elinden, özü, karşılığı ödenmemiş emek olan ve son tahlilde hepsi işçinin yarattığı artıktan oluşan devlete kesintiler, net asgari ücretin
yüzde 55’ine ulaşıyor!…
Böylesine insafsız ve vicdansız bir asgari ücret rejimi üstüne, 2012’de AKP iktidarı yüzde 3+yüzde 3 artış
öngörüyor. Bu da AKP iktidarının emek karşıtı yüzünü
bir kez daha sergilemeye yetiyor.
AKP iktidarının emekli aylıklarını ise önceki altı
aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 2, 8 oranında artırması öngörülmüş…Enflasyon tahminlerinin ne kadar
tuttuğunu gördük!…Varın, emeklilerin halini siz düşünün.
Memur maaşları için ise güya, kamu emekçileri
sendikaları ile toplu sözleşme masasında görüşmeler
yapıldıktan sonra karara varılacak…Ama bunun ne kadar samimiyetsiz bir yaklaşım olduğu tecrübeden sabittir. Grev hakkı olmayan sözde bir toplu pazarlıktan bugüne kadar ne çıktı ki, bundan sonra çıksın…
Bir başka absürtlük asgari maaş ile asgari ücret diye
tanımlanan gelirler arasında. Maliye Bakanlığı verilerine göre, sayıları 2,1 milyonu bulan memurlarda asgari
maaş 1.448 TL ve ortalama maaş da 1.709 TL . En düşük memur maaşı ile asgari ücret arasında 100’e 45 gibi
bir fark var.
Bu da ücret-maaş siyasetindeki vicdani duyarsızlığın ve tutarsızlığın bir başka tezahürü…Aynı devlet,
asgari ücreti 45 olarak tayin ederken asgari maaşı niye
100 olarak tayin ediyor? İzaha muhtaç değil mi?

Yoksulluk ve Açlık Sınırı
Dört kişilik ailenin gıda harcamalarının yanı
sıra konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim gibi
ihtiyaçları dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırı, 2011 Aralık ayı için: 3
bin 060 TL olarak hesaplandı.
Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı ise, 2011 Aralık ayında 940 TL oldu.

Aralık 2011 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

% 0,58
% 10,45
% 10,45
% 6,47

Aralık 2011 ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

1,00
13,33
13,33
11,09

Asgari Ücret
1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için: 886,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için: 760,50 TL.
1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için: 940,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için: 805,50 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı :
886,50 TL.
Aylık kazanç üst sınırı : 5.762,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren
			

2.805,04 TL.

Vergi Oranları
2012 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:
10.000 TL’ye kadar			
% 15
25.000 TL’nin
10.000 TL’si için

1.500, fazlası

% 20

88.000 TL’nin
25.000 TL’si için

4.500, fazlası

% 27

88.000 TL’den fazlasının
88.000 TL’si için 21.510, fazlası

% 35
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Esneklik dayatması, kölelik şartlarını kural haline getirmektir:

Bu açgözlülüğe teslim olmayacağız!..
Daha az işçi ile daha çok işin yapılmasını, işçinin ailesini geçindirebilecek
kalıcı ve sabit bir gelir, düzenli ve sürekli bir iş imkanını ortadan kaldırmayı hedefleyen, işveren çevrelerinin beklentilerini karşılamak adına zaten büyük
oranda kuralsız ve güvencesiz olan çalışma hayatını iyice cehenneme çevirmeyi
amaçlayan, esneklik uygulamalarının
yaygınlaştırılması çabaları tekrar ısıtılarak emekçilerin önüne konulmaktadır.
İşgücü piyasasında var olan ve AKP
hükümeti eli ile teşvik edilen, kuralsız,
esnek, güvencesiz çalışma biçimleri, yasal statüye kavuşturularak, artık olağan
çalışma biçimleri haline getirilmek istenmektedir. Böylece herkese insana yaraşır bir iş ve gelir garantisi amacından
hızla uzaklaşılmakta, mücadele edilmesi gereken güvencesiz ve olumsuz çalışma koşulları yaygınlaştırılma çabası görülmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin durumuyla ilgili olarak
‘’Çalışma saati 12, izin yok, örgütlenme
yok, tazminat yok. Kölelik gibi bir yaklaşım var, bunu Çalışma Bakanı olarak
söylüyorum. Bu konuyu gündemimize

aldık. Taşeron olarak çalışanların hakları, çalışma saatlerinden izinlerine örgütlenmeye kadar neler yapılabileceği konusunda ben değil, biz karar vereceğiz.
Düzenlemeye mutlaka kavuşturacağız’’
demiş ve ardından, devletin kamuda 426
bin taşeron işçisi çalıştırdığını itiraf etmiştir. Yani çalışma yaşamında yaşanan
olumsuzlukla mücadele etmesi beklenen
devlet, neredeyse her iki işçisinden birini kölelik şartlarında, iş kanunun bile uygulanmadığı koşullarda çalıştırmaktadır.
Anlaşılan odur ki, kamu işçisine bu
muameleyi uygun gören AKP hükümeti, taşeronu kaldırmayı değil kalıcılaştırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Oysa gerek esneklik gerek esnekliğin bir biçimi olan taşeronluk uygulamasında maliyet unsuru olarak görülen insandır. Emeğin kazanılmış haklarına yönelik, Cumhuriyet tarihinin en ciddi saldırısı olarak değerlendirebileceğimiz düzenlemeler çalışma yaşamını kökten değiştirmeyi amaçlayan bir içeriğe sahiptir.
Bu anlamda bütünüyle güvencesiz,
kuralsız, esnek bir çalışma yaşamı öngörülmektedir. Esneklik bütünlüklü saldırının üst başlığıdır. Kıdem Tazminatı’nın
kaldırılması da, esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması da, taşeron uy-

gulamalarının kolaylaştırılması, Bölgesel Asgari Ücret ve Özel İstihdam
Büroları’na geçici iş ilişkisi kurulması da bu başlığın altında yerini alıyor.
Bu saldırı, AKP’nin ustalık döneminde
emeği bütünüyle sömürme ve esaret altında alma çabasıdır.
İşverenlerin hayali işçileri hiçbir
hakka sahip olmaksızın, hatta kendi işçileri bile sayılmaksızın, firmalarında işi
yoğunluğuna göre çalıştırmak, ihtiyaç
gördüğünde gelirsiz ve işsiz bırakmak,
yüksek ücretli işçileri tasfiye etmektir.
Bunun anlamı kölelik şartlarını kural haline getirmektir.
Dünyada sendikal hakların ve işçi
haklarının en çok ihlal edildiği, güvencesizliğin alabildiğine yayıldığı
Türkiye’de, yüksek gelir düzeyine ve
sosyal korumaya sahip Kuzey Avrupa
ülkelerinde görülen esneklik biçimlerini yaygınlaştırmaya çalışmak, çalışma
hayatını dinamitlemek demektir. Açgözlülük demektir. İnsan onurunu hiçe saymak demektir.
İddia edildiği gibi esnek çalışma biçimleri işsizliği giderici bir unsur değildir. Amacı daha az kişi ile daha çok
iş yapmak olan, işin yoğunlaştırılmasını ve sömürüyü artırmayı amaçla-

yan bir tarzın işsizliğe çözüm olacağını söylemek doğru olmaz. Örneğin son
üç ay içinde bir saat bile olsa herhangi
bir gelir ve fayda getirici faaliyette bulunan, böylelikle işsiz sayılmayan “gizli
işsizler”in sayısı artacaktır. Amaç da işsizliğin bu kategori altında toplanıp görünürde “azaltılması”dır. Burada bir çözüm yoktur.
Yapılmakta olan şey işsizlikle mücadele etmek değil, işsizlik rakamlarının örtülmesi, gizlenmesidir. Türkiye’de
tam zamanlı çalışan işçiler haftada Avrupa ortalamasının 12 saat üzerinde çalışmakta, işçilere en az ücretli izin hakkı olan ülkeden 6 işgünü daha az ücretli
izin hakkı tanımaktadır. İşsizliğe çözüm
arayan önce bu çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeleri yapmalıdır. Türkiye’nin
çalışma yaşamındaki önceliği iş kazaları, yoğun, kuralsız ve güvencesiz çalışmadır. Yoksa bu sorunları derinleştirecek esneklik değil.
DİSK olarak, esneklik adı altındaki
kölelik dayatmasına karşı tüm işçileri seferberliğe çağırıyor, işçilerin kazanılmış
haklarını gasp etmeye yönelik her türlü
girişime en şiddeti bir şekilde karşı çıkacağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

OECD’nin En Sendikasızı Türkiye
Aziz Çelik 24.11.2011 / Birgün
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bugünlerde 50. Yılını kutluyor. Kökleri Marshall Planına kadar uzanan OECD’nin Batılı kapitalist ülkeler yanında gelişmekte olan ekonomilerden de
üyeleri var. Türkiye OECD’nin kurucularından ve 34 üyesinden biri. OECD, Türkiye’ye sosyal güvenlik ve işçi hakları konusunda sık sık piyasacı, neoliberal reçeteler sunmasıyla da biliniyor. OECD piyasacılığın mabedlerinden
biri.
Her şey bir yana OECD’nin çeşitli alanlarda kapsamlı istatistiki serileri var. Zaman zaman bakmakta yarar var.
Bugün OECD’nin sendikalaşma istatistiklerine göz atmak
istiyorum. Oldukça detaylı sendikalaşma serileri var. Sendikalaşma oranlarına ilişkin istatistiki veri setleri oluşturmanın, veri derlemenin zorlukları bilinir. O nedenle bu veriler oldukça kıymetli.
Bakalım Türkiye 34 OECD ülkesi içinde sendikalaşma
açısından nerede?
OECD’nin son sendikalaşma verilerine bakılacak olursa Türkiye’nin durumu içler acısı. Türkiye OECD’nin en
kötüsü. Evet en kötüsü. Türkiye yüzde 5.9’luk (yazıyla beş
nokta dokuz) sendikalaşma oranıyla OECD ülkeleri ara-

sında sonuncu durumda. Hayır hata filan yok. Sendikalaşma oranı öyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
istatistiklerindeki gibi yüzde 59 değil, sadece yüzde 5.9.
Takke bir kez daha düştü kel göründü. Türkiye OECD sonuncusu.
İstatistiklere biraz daha yakından bakalım. Bir başka
çarpıcı nokta Türkiye’de sendikalaşmanın son yıllarda giderek hızla düşmesi. OECD verilerine göre 2001 yılında
yüzde 10 olan sendikalaşma oranı 2009’da 5.9’a gerilemiş. Zaten düşükmüş ama iyice düşmüş. Sendika üyeliği 2000’li yıllarda yüzde 40’tan fazla düşmüş. Kim bilir, bu
OECD’nin savunduğu politikalar açısından başarı bile sayılabilir! Ne kadar az sendika, piyasa için o kadar iyi! Büyüklerimiz bunu ileri bir başarı olarak da sunabilir.
“Sendikalaşma oranları her yerde geriliyor, bizde de
gerilediyse ne olmuş” denebilir. Ama kazın ayağı öyle değil. Türkiye sendikalaşma oranlarında yerlerde sürünmekle kalmıyor, sendikalaşmanın gerilemesi konusunda başa
güreşiyor. Evet OECD’de de sendikalaşma oranı gerilemiş. 2001-2099 arasında yüzde 20.4’ten yüzde 18.4’e
gerilemiş. Özetle OECD’de yüzde 10’luk bir düşüş var.
Türkiye’de ise yüzde 40’lık. Ne diyelim! Bu performansa
nazar değmesin.

Peki, Türkiye’nin bu sıralar hiza vermeye çalıştığı, krizle boğuşan ülkelerde durum ne? Önce “Yunanistan gibi mi
olalım” denen komşuya bakalım. O da ne! Sendikalaşma
oranı yüzde 24. 2001’de yüzde 25 imiş. Neredeyse yerinden kıpırdamamış. Eee sende kriz olmasın da kimde olsun komşu! Ne kadar sendika, o kadar kriz.
Bir de İtalya’ya bakalım: Sendikalaşma oranı yüzde
35. İnanılır gibi değil. 2001’de yüzde 34 imiş. Olacağı budur, sendikalaşma oranı artarsa kriz de artar! Bir de Şili’nin
durumu var. Orada da sendikalaşmada küçük bir artış eğilimi var. Bizden söylemesi derhal tedbir alsınlar. Yoksa
Şili’de yakında krize girebilir!
Şimdi anlaşıldı mı Türkiye’nin neden Yunanistan gibi
İtalya gibi krize saplanmadığı ve ekonomisinin tıkır tıkır işlediği. Ne kadar az sendika, o kadar çok istikrar!
Yukarıda “OECD’nin en kötüsü” diyerek abesle iştigal
etmişim. Aslında Türkiye OECD’nin en iyisi! Sendikalaşmayı önleyerek istikrarlı bir ekonomi gerçekleştirmiş. Yunanistan olmamış, İtalya olmamış…
Mazallah, bizde de sendikalaşma oranları yüzde
25-30’larda olsaydı nice olurdu halimiz.
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10 soruda
GDO sorunu
GDO’nun tarımda verimi arttırdığı iddiası yanlış. Hatta verim düşüklüğü ve süper böcek sorunu yarattığı ABD’de lisans
iptalleri gündemde
Gecikmeyle de olsa Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ciddiyetle tartışılmaya başlandı. Kamu sağlığını
son dönemde daha fazla tehdit eden başka bir gelişme yok. Önce hayvanlar üzerinden, sonra doğrudan gıdalar vasıtasıyla
GDO’lar midemize tek yön bir bilet kesti.
Tartışmalar 10 mesele üzerinde yürüyor.

1- GDO doğal hayatta da hep
vardı.
Yoktu. Doğal hayatta kendiliğinden
değişime uğrayan veya insan eliyle çaprazlanan tohumlar doğal bir kokteyldir.
GDO ise mısırın içine mısırı yiyen böceği
öldüren bir zehrin sokulmasıyla yaratılan,
YENİ doğal olmayan, genetiği değiştirilmiş bir organizmadır. Sütte sinektir.

2- GDO karşıtları bilime karşıdır.
Değildir. Genetik bilimindeki araştırmalar başka, risksiz olduğu ispatlanamayan ticari genetik kod oyunları ve yatırımları başkadır. GDO karşıtları genetikle ilgili bilimsel araştırmalara değil, genetiği değiştirilmiş organizmaların gıdada bulunmasına karşıdır. Kaldı ki genetik
bilimcilerin önemli bir kısmı da GDO’ya
karşıdır.

3- GDO tarımda verimi arttırır.
Arttırmaz. Dünya Tarım Raporu kesinlikle ve açıklıkla GDO’lar ve verim arasında bir ilişki bulmamıştır. Uzun vadede zararlıların GDO’lu ürüne alışması nedeniyle verim düşüklüğü görülmektedir.
Hatta ABD’de ciddi bir kriz var. Bizim
GDO’lu mısırların geleceği tarlalarda böcek zehrine dayanıklı bir süper böcek ortaya çıktı. GDO’lu şirketler uyarıldı, lisans sözleşmelerinin iptali gündemde. Verim baş aşağı gidiyor.

4- GDO, üretim maliyetini düşürür.
Düşürmez. Giderin gelire oranı, fiyatlara ve desteklere bağlıdır. ABD’de bir yıl
içerisinde tarımsal üretim yapan şirketlere
verilen dolaylı ve dolaysız desteğin miktarı, Mısır gibi ülkelerin gayri safi milli
hasılasına eşittir. Desteklenen üreticinin
maliyeti düşer. Üstelik GDO’lu ürünlerin
maliyet artışının GDO’suz ürünlerin maliyet artışından hızlı olduğu ispatlanmıştır.

5- GDO açlığa çözümdür.
Değildir. Açlık, tarım politikalarının
sonucudur. Açlığın nedeni dünyada gıda
olmaması değil, gıdaya ulaşımın sınırlı
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Aile hekimliği
üç paralık oldu
Osman Öztürk , Birgün / 15.10.011

Koray Çalışkan, Radikal / 03 Ocak 2012
olmasıdır. İnsanlık kendine değil kendisi
kadar bir gezegene daha gıda üretebilecek
durumdadır ve bunun için GDO’ya ihtiyaç
yoktur. Zehirli gıdanın açlığa çözüm olduğunu iddia eden şirket zihniyetinin ürettiği
GDO’ların zararsız olduğuna inanmak zaten mümkün değildir.

6- ‘GDO kesin zararlıdır’ denemez.
Denir. GDO’ların zararı hakkında bilimsel çalışmalar ikiye ayrılır: GDO şirketlerinin sponsor olduğu araştırmalar ve
GDO şirketlerinin engelleyemediği araştırmalar. GDO’lu tohumlar hakkında araştırma izni vermeyen şirketler bilimsel çalışmaları manipüle etmekte ve GDO’ların
zararlı olup olmadığı hakkında kesin bir
bilgi yokmuş gibi bir ortam yaratmaktadır.
Zaten Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası biyogüvenlik protokollerine göre
eğer belirsizlik varsa ihtiyat prensibi gereği GDO’ların yasaklanması gerekir.

7- GDO’lu hayvan yemi insana
GDO geçirmez.
Geçirir. İtalya’da 2006’da yapılan bir
çalışmada pastörize sütlerde dahi GDO
bulunmuş, GDO’nun bulunduğu ortamda
beslenen küçük ve büyükbaş hayvanların
etlerinden, sütlerinden, yumurtalarından
insana GDO geçtiği kanıtlanmıştır.

8- Türkiye GDO’lu yeme muhtaçtır.
Değildir. Otlakların tarım arazisi dışına çıkarılmasıyla meralar ortadan kalktı.
Bu nedenle hayvancılık çöktü, kalan hayvanlar ahırlara tıkıldı. Bu durumda dahi
GDO’suz yerli ya da yabancı yemle hayvan besiciliği mümkün.

9- Organik yeriz, sorun çözülür.
Boğazınızda kalır. Yoksullara GDO,
bize O derseniz mazlumun ahını alırsınız. Bir de üzerine, organik diye bildiğiniz
dağlara kar yağar. Çünkü GDO’lar yayılmakta, genetiği değiştirilmemiş organizmalara da karışmakta ve sofranızda kendilerine bir yer bulmaktadır.

10- Yapacak bir şey yok.
Var. Kamuoyu baskısının önünde hiçbir şirket ya da şirketlerden nemalanan bilim insanı duramaz. Türkiye’yi GDO’suz
gıdanın üretilip tüketildiği steril bir yarımada yapmak elimizde. Bunun sonucunda
daha ucuz gıda yemek, daha sağlıklı kalmak, köylülerle barış yapmak mümkün.
Turizm potansiyeli de müthiş.

İlaç ile ilgili suistimal ve çeşitli sıkıntılar yaşanıyormuş.
En önemli sorun da aile hekimliği haline gelmiş.
Türkiye aile hekimliği sistemini henüz oturtamamış.
Sistem, hastaların yüzde seksenini
hastaneye gerek kalmadan eve göndermek için oluşturulmuş, ancak uygulamada öyle değilmiş.
Aile hekimliği, “ilaç yazma
sistemi”ne dönüşmüş.
Evlere poşet poşet ilaç taşınıyormuş,
buzdolapları ağzına kadar ilaçla dolmuş.
Aile hekimliğine geçildikten sonra reçete sayısında yüzde on altı artış olmuş.
Bazı önlemler alınması gerekiyormuş…
Doktorların reçete yazmasını azaltmak için fazla ilaç yazanlara negatif performans uygulaması gündemdeymiş.
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Ağrı’da
yaptırılan SGK hizmet binasının açılışına giderken uçakta Sabah’ın sorularını böyle cevaplamış.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu da…
Gereksiz sağlık harcamalarını azaltmak için reçete parasını yaygınlaştırma kararı almış.
İlaç kutuları küçültülüp hap sayıları
azaltılacak…
Vatandaş aile hekimlerinin yazdığı
reçeteyi alırken eczaneye üç lira(cık)
ödeyecekmiş.
***
Şimdi, ilk baş, şeyi anlamadım bi
kere...
Bu aile hekimliğini eleştiren kim?..
Çalışma Bakanı.
Aile hekimliğinden sorumlu olan Bakan…
Yani, eğer…
Çalışma Bakanı’nın dediği gibi aile
hekimliği “ilaç yazma sistemi”ne dönüşmüş, reçete sayısı yüzde on altı
artmış, sistem en büyük sorun haline
gelmişse…
Bütün bunları ilk önce görüp tedbir
alması gereken kim?..
Sağlık Bakanı.
Peki siz Recep Akdağ’ın…
Bu aile hekimliğinde de işler pek iyi
gitmiyor dediğini duydunuz mu hiç?..

Ne gezer.
Daha bu yılın başında ilan etmişti
aile hekimliğinin oturduğunu…
Sonuçların da gayet başarılı olduğunu.
***
Peki, ne oluyor?..
Öncelikle…
Sağlık Bakanı ne kadar parlatmaya
çalışırsa çalışsın, aile hekimliği iyi
gitmiyor.
Çalışma Bakanlığı baştan beri bunun
farkında ve rahatsız. (Parayı onlar
ödüyor çünkü.)
Dahası…
Aile hekimliği ilke ve inkılaplarının
yılmaz savunucusu Aile Hekimleri
Dernekleri Federasyonu bile...
Geçen hafta ilk defa “Sağlıkta Geriye
Dönüş” diye deklarasyon yayınladı.
Son bir yılda çıkarılan mevzuat aile
hekimlerinde ciddi bir güven eksilmesine sebep olmuş.
Aile hekimleri karamsarlığa itilmiş,
motivasyonları bozulmuş.
Özellikle mali ve özlük haklarla ilgili düzenlemelerin kanunla yapılması gerekirken yönetmelik ve genelgelerle hareket edilmesi adeta bir
“kandırmaca”ymış.
***
İşin esası…
Sekiz yılı dolduran “Reform”, sağlık harcamalarını kat kat arttırmaktan
başka işe yaramadı.
Ve şimdi, ekonomik kriz kapıda.
Herkes biliyor ki…
İlk önce Sağlık “Reformu”nu vuracak.
Harcamalar kısılacak, katılım payları
arttırılacak, işin yükü iyiden iyiye vatandaşın sırtına binecek.
Sağlık Bakanı’nın yıllardır yere göğe
sığdıramadığı…
Her bir yerde “bedava veriyoruz”
diye övünüp durduğu aile hekimliğine üç lira muayene ücreti onun habercisi.
***
Evrensel, geçen hafta haberi manşetten görmüştü…
“Aile hekimliği üç paralık oldu” diyerek.
Aslına bakarsanız…
Sadece aile hekimliği değil…
Sağlık “Reformu” üç paralık olacak
bu gidişle.
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Genel Sağlık Sigortasında
Hayata Geçen Yeni Uygulamalar
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na göre 01.01.2012 tarihinde itibaren,
genel sağlık sigortası açısından sigortalı sayılmayanlar
ve yeşil kartlılar artık prim ödeyerek sağlık hizmetinden faydalanabileceklerdir.
İşçiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından genel sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için herhangi bir bildirim veya ek pirim ödeme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Yasada sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler tek tek sayılmıştır. Bunlar sigortalının:
a) Eşi,
b) 18 yaşını doldurmamış çocukları
c) Lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitim
Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi
ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış çocukları,
d) Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
e) Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen
ve evli olmayan çocukları,
c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen
ana ve babasıdır.

6111 Sayılı son torba yasa ile kız çocukları açısından bir düzenleme yapılmıştır. 01.10.2008 tarihinden
önce yürürlükte olan yasalara göre sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kız çocukları yukarıda belirtilen kriterler aranmadan 5510 sayılı Yasa gereğince de
bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmakta olup genel
sağlık sigortası kapsamında yer almaktadırlar. 506 Sayılı SSK’ya göre yaşları ne olursa olsun evli olmayan,
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan ve çalışmayan kız çocukları sigortalının bakmakla
yükümlü olduğu kişi sayılmaktaydı.
4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar
(kısmi süreli iş sözleşmesi ve çağrı üzerine çalışanlar)
ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30
günden az çalışan sigortalıların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük 1/1/2012 tarihinde başlamaktadır.
Yasa ile genel sağlık sigortalısı sayılmayanların
veya yeşil kart ile sağlık yardımından faydalananların,
01.01.2012 tarihinden itibaren Kuruma bildirimde bulunma ve yapılacak gelir testine göre genel sağlık sigortası primi ödeme zorunlulukları bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi herhangi bir işte
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çalışmayan veya isteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen
ya da herhangi bir yerden gelir – aylık almayanlar gelir
yapılacak gelir testine göre kuruma genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.
Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ ünden az olanlar, Türkiye İş
Kurumu’ndan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar,
2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, İstiklal Madalyası aylığı alanlar, vatansızlar ve sığınmacılar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocuklar, vatani hizmet
aylığı alanlar, terörle mücadele aylığı alanlar, köy korucuları ve koruculuktan emekli olanlar, harp malulleri,
Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu kazanmış
sporcular ile bunların aylık bağlanmış aile üyeleri genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve herhangi bir şart aranmaksızın sağlık yardımlarından yararlanırlar.
Ayrıca 18 yaşından küçük olup genel sağlık sigortalısı anne-babası olmayan çocuklar ile trafik kazası durumunda, acil hallerde, iş kazası ve meslek hastalığı halinde, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık halinde, afet
ve savaş ile grev-lokavt halinde sağlık yardımı talebinde bulunan kişiler herhangi bir şart aranmaksızın sağlık
hizmetlerinden yararlanırlar.

21 Aralık g(Ö)rev’i

KESK ve TTB'nin çağrısıyla ülke çapında örgütlenen 21 Aralık G(ö)revi
bir çok kentte etkili oldu. Kitlesel iş bırakma ve mitingler yapıldı.
Neden Greve Çıktılar?
• Grev hakkının yasal teminat altına alındığı bir toplu sözleşme düzeni için,
• Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,
• GSS kapsamında sağlık primi dayatmasına ve katkı payı, fark ücreti gibi
yollarla ilave ücret alınmasına son verilmesi için,
• “KHK Demokrasisi” ne son verilmesi için,
• Her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadrolu
iş güvencesi sağlanması için,
• Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için,
• Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için,
• Temel ücretlerin arttırılarak, eşit işe, eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi için,
• Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması
için,
• Net asgari ücretin açlık sınırı olan bin TL.’ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için,
• Kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının kazanılmış haklarına
dönük saldırılara dur demek için,
• Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi ve tutukluların serbest bırakılması için....
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Vekiline 20 bin lira,
Asgari ücretli millete 701 lira

Faşizm ülkeyi

Vekillerimiz millete yapamadıkları zammı kendilerine
yaparak görevlerini yerine getirme konusunda gecelerini
gündüzlerine katarak çalışmaya devam ediyorlar.

ile kira, ısınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve giyim giderlerini karşıladıktan sonra üstüne üstlük bir de karını doyurma
konusunda bu ülkede on yıllardır ustalaşan ve uzmanlaşan
emekçilerin fazla paraya elbette ihtiyacı yok.

İstanbul başta olmak üzere 8 ilde yapılan operasyonlar sonucu aralarında gazeteci ve yazarların olduğu 58 kişinin daha gözaltına alınması siyasi iktidarın baskılarının
giderek artacağının açık bir göstergesidir.

Hele emekli olduklarında, tabii emekli olabilirlerse,
zaten fazla yaşayacak zamanları da kalmayacağından paraya asla ihtiyaçları olmayacak.

İleri demokrasi, demokratik ve sivil anayasa gibi süslü sözlerle toplumun gözünü boyamaya çalışan bu anlayış kendisi gibi düşünmeyen ne kadar kişi, kurum, kuruluş veya medya mensubu varsa ezip geçmeye, bir biçimiyle susturmaya çalışıyor.

Vatan millet için çalışma konusunda iyice ustalaşan
vekillerimiz nihayetinde “vatana” hizmet kısmını gün
içinde tamamladıktan sonra gündüzlere sığdıramadıkları “millete” hizmet işlerini gece yarılarına kadar çalışarak hallettiler.
Ülkemizde emekçilerin milyonlarcası yoksulluk ve
açlık sınırı altında kalan gelirlerle yaşamını sürdürmeye
çalışırken, millet adına iş gören milletvekillerimiz, halkımız aç, bari vekaleten biz karnımızı doyuralım diyerek
“hak ettikleri” zammı yaptılar ve ücretlerini 20 bin liraya
çıkarmayı başardılar.
Hem de milletin kafası her şeye Fransız kalan
Sarkozy'nin Ermenilerle ilgili bir kararı kendi meclislerinden geçirmek için kuyuya attığı taşı nasıl çıkartırız
diye uğraşırken yaptılar bunu.
Hükümet bize cambaza bakın dedi, biz Sarkozy canbazına bakarken vekiller, emeklilerin ilaç başına ödeyecekleri katkı paylarını 1 lira olarak belirleyip, bu sosyal
güvenliğe katkı payları da ortada çarçur olmasın, hayırlı
bir işte kullanalım bari diyerek, Cumhurbaşkanının maaşının yüzde atmışına denk gelecek şekilde “güncelleştirdikleri” 8 bin küsur liralık emekli maaşlarına kaynak olarak kullandılar.
Her ne kadar Cumhurbaşkanı veto ettiyse de görünen
o ki bu zamlar kısa zamanda vekillerimizin ceplerine bir
şeklide girecek gibi görünüyor.
Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücrete yapılan
zam ise sadece 42 lira oldu. Bu demektir ki halkımız açlıkla mücadelede çok tecrübeli ve usta. Ayda 700 lira gelir

teslim alamayacak

Bu durumda son derece ağır koşullarda, oturdukları
lojmanların kirasını ödemekte zorlanan, kendi açıklamalarıyla bir haftadır et yiyemeyen, yaşadıkları şehirden kopup Ankara’da gurbette yaşamak zorunda kalan milletvekillerinin ayakta kalmak için halkımızdan çok daha fazla
paraya ihtiyacı olacak ki bu zammı yaptılar.
Bizim toplum olarak bundan böyle çok daha fazla çalışmak suretiyle, krize ha girdi ha girecek durumdaki sermayedarlarımız ve gerçekten ayakta kalma mücadelesi
veren milletvekillerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor.
Zaten tasada ve kıvançta ortak olmak da böyle bir şey
olsa gerek; tasasını emekçiler çeker, kıvancı da artık kıymetli vekillerimize düşer.
Bu arada ülkede büyüme rekorları kırılır, dünya milyonerler kulübüne giren zenginlerimizin sayıları giderek
artar, emekçiler ise bundan duydukları gururla bastırırlar
boş karınlarının gurultusunu.
Atatürk’ün günümüzde de önemini yitirmeyen anlamlı bir sözü vardır; “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim”
Bizde milletin vekili olmuşların zeki, çevik ve ahlaklısını seviyoruz.

Bırakalım haber, yazı, yorum veya demeçleri artık
yazılamayan yazılar, yayınlanamayan kitaplar ve söylenemeyen sözler bile suç unsuru gibi gösterilerek tüm toplum üzerinde tam bir hükümet terörü estirilmektedir.
Gözaltı ve tutuklu olarak içeriye alınanların sayıları
ve gösterilen gerekçeler artık darbe dönemlerini bile aratır hale gelmiştir.
Darbe esasen hukuksuzluk demektir. Darbe dönemleri yasaların geçersiz olduğu keyfi gözaltı, tutuklama ve
baskıların uygulandığı hukuksuzluğun kanun olduğu dönemlerdir.
Şimdi son birkaç yılda meydana gelen ve giderek fütursuzlaşarak yaygınlaşan gözaltı, tutuklama ve infaza
dönüşen yargılamalara baktığımızda darbe dönemlerine
ilişkin karşılaştığımız uygulamaların benzerlerini yaşadığımızı görmekteyiz.
Bütün bu hukuk dışı uygulamalar karşısında ne yazık ki toplumun gerekli hassasiyeti göstermemesi ise son
derece üzücüdür. Çünkü çeşitli adlarla anılan operasyon
ve davaların her biri bir başka toplumsal kesimi hedef aldığından moda deyişle derhal ötekileştirilmekte, böylece
diğer kesimler tarafından sessiz kalınmak suretiyle meşrulaştırılmaktadır.
Ancak tüm siyasi etkilenmelerden bağımsız olarak
kendisini demokrat olarak tanımlayan sivil toplum güçleri artık giderek herkesin “öteki” durumuna düştüğünü
ve çemberin daraldığını, daha fazla geç olmadan görmek
ve tavır koymak zorunda olduğunu anlamalıdır.
Çünkü hükümetin bu operasyonlarıyla “öteki” olmayan kalmayacak, Hitler dönemine ait anlatılan meşhur
hikaye de olduğu gibi en sonunda sıra kendini en garanti
konumda görenlere de gelecektir.
Faşizm her zaman darbelerle gelmez. Bazen ve hatta
çoğu zaman seçimlerle de gelebilir. Demokrasi ise azınlığın haklarının korunduğu bir sistemdir. Ancak en korkuncu, oy çokluğuyla iktidara gelip bir avuç azınlık adına ortaya çıkan baskı rejimleridir.
Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak metal
işçileri adına bu azgın ve gözü dönmüş gidişe teslim olmayacağımızı, tarihten gelen sorumluluğumuz ve mücadele gücümüzle karşı koyacağımızı bir kez daha yinelerken, tüm kamuoyunu da daha uyanık ve duyarlı olmaya
çağırıyoruz.

Sendikamızın facebook sayfaları
Sendikamızla ilgili haberleri sendikamızın faceboo0k sayfalarından da izlyebilirsiniz..
Facebook sayfamızın linkini ve gazetemizde yer alan eylem ve etkinlik haberleriyle ilgili daha fazla fotoğrafı, internet sayfalarımızda bulabilirsiniz...

www.birlesikmetal.org
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Korkutulmuş İnsan
Sendromu

Basından

Demokrasi askıya,
teknokratlar hükümete…
Özgür Muftüoğlu, 10.112011 / Evrensel

Erdal Atabek , 09.10.2011 / http://www.erdalatabek.org
İnsan korkar.

‘Bana dokunmasın da!’ der geçer.

Korku,insanı tehlikelerden koruyan
duygudur.

‘Bunlara müstahak’ deyip kendini ferahlatır.

‘Ya saldır ya kaç’ içgüdüsel komutunun ikilemidir korku.

Sıra kendine gelince artık yalnızdır.

İnsan, korku yaratarak önce
ürkütülür,sonra sindirilir.
Yalnızlaştırılma korkusu.
Parasızlık korkusu.
Yaşlılık korkusu.
Temel korku,ölüm korkusu. Yokolma
korkusu.
Kitleler bu korkularla yönetilebilir.
Diktatörler bunu keşfetmiştir.
Kitleleri yönetmenin iki silahıdır:
Korkutma. Oyalama.
Hiçbir şey yapamayacağına inandırma.
Ne yapsa olmayacağına inandırma.
Çaresizliğini bilinçaltına yerleştirme.
Ondan sonra istediğini yaparsın.
Yat dersin,yatar.
Kalk dersin,kalkar.
Sus dersin,susar.
Konuş dersin,o gene susar.
Ürkütülmüş insan sendromudur bu.
Bu duruma getirilmiş insana şaşarsın.
Şaşar kalırsın.
Çalışır çalışır,eline bir şey geçmez.
Katlanır.
Aldığı her şeye zam yaparsın.
‘Hep böyledir’ der,susar.
Gözünün önünde lüks hayatlar yaşanır.

KORKUTULMUŞ İNSAN SENDROMU budur.
Cesaret, kaybetmeyi göze aldığın şey
kadardır.
Kaybetmeyi göze alamazsan,
kazandığın her şeyi artık korkun yaparsın.
‘İşimi kaybedersem?’ diye korkarsın.
‘Yerimi kaybedersem?’ diye korkarsın.
İtibarın,artık korkundur.
Ünvanın,artık korkundur.
Ailen,artık korkundur.
Çocukların,artık korkundur.
Yaşamın korkun olmuştur.
Artık teslim olmaktan başka yapacağın şey kalmamıştır.
İnsan,çaresizliğini böyle yaşar.
Korkutan böyle kazanır.
Geçmişte böyle olmuştur.
Günümüzde de böyledir.
Gelecekte de böyle olacaktır.
İliklerine kadar korkacaksın,
sonra korkunu yeneceksin.
Cesaretini böyle kazanacaksın.
Mustafa Kemal’in ülkesi de böyleydi.
İnsanlar böyle korkutulmuştu.
‘Düvel-i Muazzama’ idi düşman.
Saltanatın etrafında toplanılmalıydı.
Halife kurtarabilirdi vatanı.

‘Onlar yaşamayacak da ben mi yaşayacağım?’ der, hak verir.

Herkes,herkes bir biçimde korkuyordu.

‘Yediğin lokmaya şükret’
derler,şükreder.

HAYIR,dedi Mustafa Kemal.

Sel gelir,evini yıkar, ’kader’ der, boynunu büker.

Ne ünvanı,ne malı,ne canı.

Deprem gelir,kentini yıkar. ‘Günahların yüzünden’ derler’, doğru’ der.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM dedi.

Deresini kuruturlar,’ onlar
büyüktür,bilir’ der.
Ormanını keserler,’vardır bir bildikleri’ der.

Hiçbir şeyi için korkmuyordu.
Cesaret,işte budur.

Ölümü göze almayanın özgür yaşamaya hakkı yoktur.
Güçlü irade,korkuyu yendi.
Kuvayı Milliye zabitleri ayaktaydı.

Sen bakar bakar,anlamazsın.

Mustafa Kemal’in yanında toplandılar.

‘Bizimkiler acaba et yemiyor da ondan
mı? dersin.

Her şey,her şey değişti.

Zihinlerinde bir tutukluk var gibi diye
düşünürsün.

Saltanat kalktı.

‘Tepkisizler’ diye şaşarsın. Kimi zaman içerlersin.

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Düvel-i Muazzama yenildi.
Halifelik kalktı.

Et yiyenlerin de böyledir,ot yiyenlerin de.

Ya şimdi mi?

Kapıcıların da böyledir,beylerin ağaların da.

Haftaya da onu görelim…

Korku yenilir mi? Yenilirse nasıl mı?

Burjuvazi sanayi devrimiyle birlikte iktisadi
alanda egemenliğini ilan ettikten sonra devlet
aygıtını ele geçirip siyasi alanda da egemenliği sağlayacak burjuva devrimlerini gerçekleştirmiştir. Burjuvazinin feodal düzeni yıkıp siyasal alanda egemenliği sağlamaya çalışırken izlediği yol (17. yüzyıl İngiliz burjuva devriminden itibaren), mutlak monarşi yerine siyasal
erkin parlamentoya devredilmesidir. Böylece
burjuvazi sarayın ve kilisenin siyasal alandaki
egemenliğine ortak olabilecektir. 1789 Fransız
İhtilali ve Avrupa’ya yayılan devrimlerle birlikte
burjuvazi siyasi egemenliğini ilan ettikten sonra parlamenter düzeni liberal demokrasinin gereği olarak benimsemiştir.
Liberal demokraside parlamento, burjuvazinin iktidarını (kapitalizmi) geniş toplum kesimleri önünde meşrulaştırmanın bir aracı olarak görülmüştür. Önceleri sadece yüksek düzeyde vergi ödeyebilenlerin seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu parlamento düzeninde işçi sınıfı ve yoksul halk dışlanmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi, ancak işçi sınıfının 1830’lu
yıllarda Chartist hareketle başlattığı ve 19.
yüzyılın ikinci yarısında sürdürdüğü mücadelelerin sonucunda mümkün olmuştur. Ancak tüm
bunlar burjuvazinin parlamentoyu kendi iktidarını meşrulaştırma aracı olarak kullanmasını
engellememiştir. Bu nedenle -sosyal demokrat
partilerin de katkısıyla- burjuvazi parlamenter
demokrasi adı altında 200 yıldır devlet aygıtı
üzerindeki egemenliğini sürdürmektedir.
Bu kısa hatırlatmanın ardından bugün
Avrupa’da yaşanan siyasal gelişmelere gelelim: Yunanistan ve İtalya’da kurulan teknokrat hükümetlerle birlikte burjuvazinin iktidarını
(kapitalizmi) meşrulaştırmak için parlamenter
demokrasinin yetersiz kaldığı bir döneme girilmiştir. Zira kapitalizmin 1970’li yıllarda başlayan krizini aşamamış ve çıkışı olmayan bir
batağın içerisine girmiştir. İçine girdiği bataktan çıkmak için debelenen kapitalizmin doğaya ve insanlığa verdiği zarar meşru kabul edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. İşte bu nedenle uluslararası ve ulusal burjuvazi parlamentoyu da devreden çıkartarak, kendi atadığı teknokratlar aracılığıyla devlet aygıtını yönetmek
zorunda kalmıştır.
Teknokratlar hükümeti yoluyla parlamenter demokrasinin askıya alınmasını bir darbe
biçimi olarak da değerlendirmek mümkündür.
Çünkü artık devlet aygıtının idaresinde göstermelik de olsa halk iradesi yoktur ve bu teknokrat hükümetlerin halka hesap vermek gibi bir
sorumlulukları da bulunmamaktadır. Bu hükümetlerin hesap vermekle yükümlü olduğu tek
merci kendilerini oraya atayan burjuvazinin
uluslararası ve ulusal kurumlarıdır.
Bu noktada 18 Haziran 2010 tarihinde bu
köşede yayınlanan “AB’den işçi sınıfına darbe tehdidi…” başlıklı yazımızda da gündeme
getirdiğimiz bir olayı hatırlatmakta yarar var-

dır: “Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose
Manuel Barroso, 2010 yılında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) temsilcileriyle
yaptığı bir görüşmede Yunanistan, İspanya ve
Portekiz’in içinde bulundukları borç krizlerine
acil çözüm bulamamaları ve kamu harcamalarını karşılayamaz hale gelmeleri durumunda bu ülke demokrasilerinin çökme tehlikesiyle
yani askeri darbeyle karşı karşıya olduğu söylemiştir.” İşte bugün Barroso’nun sendikacılara -mücadeleden uzak durmaları için- tehditkar
bir üslupta ifade ettiği gibi Avrupa’da demokrasiler çökmeye ve askeri görünümde olmasa da
darbeler gerçekleşmeye başlamıştır.
Türkiye, teknokrat hükümetler ve darbelerle Avrupa’dan çok daha alışıktır. 12 Mart 1971
darbesinin ardından kurulan Nihat Erim hükümeti teknokrat bir hükümettir. 12 Eylül 1980
darbesi sonrasında kurulan ve uluslararası
ve ulusal burjuvazi tarafından görevlendirilen
Turgut Özal’ın son derece etkin olduğu Bülent
Ulusu hükümeti teknokrat bir hükümettir. Bu
hükümetin ardından baskı ortamında gerçekleşen seçimler sonrasında Turgut Özal’ın kurduğu ANAP hükümetleri de parlamenter demokrasi içinde imiş gibi görünse de işlevi itibariyle teknokrat hükümetlerdir. 2001 krizinin
ardından uluslararası ve ulusal burjuvazi tarafından görevlendirilen Kemal Derviş’in içinde
yer almasıyla birlikte DSP-MHP-ANAP koalisyonu da teknokrat bir hükümet haline gelmiştir. 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelen AKP, 1980’li yılların ANAP’ı gibi iktidarını parlamenter demokrasiye dayandırmaktaysa da dokuz yıldır Kemal Derviş’in ekonomi programını uluslararası ve ulusal burjuvazinin çıkarları doğrultusunda uygulamaktadır. Bu
nedenle AKP hükümetlerini tam anlamıyla teknokrat olarak tarif edemesek bile izlediği politikalarla teknokrat bir hükümete ihtiyaç bırakmayacak bir hükümet olarak tanımlayabiliriz.
Kapitalizmin doğaya ve insanlığa yönelik
tahribatı artık hiçbir yolla meşrulaştırılamayacak hale gelmiştir. Bu nedenle de tüm kapitalist
ülkelerde kapitalizm karşıtlığı ve işçi hareketleri yükselme eğilimine girmiştir. Bu durumda
önümüzdeki süreçte diğer bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere açık ya da örtük olarak demokrasiler rafa kaldırılıp, baskılar arttırılacaktır. Sınıflar arası çatışmanın yükseleceğine işaret eden bu süreçte işçi sınıfı başta olmak üzere kapitalizm karşıtı hareketlerin sınıfsal bir perspektif içerisinde örgütlenerek uluslararası dayanışmayı da içeren bir mücadele
sürdürmesi gerekir!
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MUTLULUKLARIMIZ

ÜZÜNTÜLERİMİZ
İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü Anadolu Isuzu’dan Rıfkı Yanıkoğlu vefat etti. Penta’dan Nilgül Yılmaz’ın babası ve Güray İrkit’in
dedesi vefat etti.
Eskişehir Şubemizde örgütlü Yüksel Nazlı’nın dayısı vefat etti.
Doruk’tan Gürcan ve Ercan Deringöz’ün babaları vefat etti. Entil’den
Süleyman Öz işkazası geçirdi. Demisaş’tan Metin Coşkun, Vahdet
Kaval, Yüksel Sögüt’ün babaları vefat etti.
Gebze Şubemizde örgütlü Akkardan’dan Kamil Diktaş, Serkan Ersöz rahatsızlık geçirdi. Erol Yılmaz iş kazası geçirdi. Arpek’ten Mustafa Güneş, Yücel Savun, Ufuk Yiğitdoğan rahatsızlık geçirdi ve Emrah Seziş iş kazası geçirdi. Makine Takım’dan Metin Urkut’un ağabeyi, Yücel Boru’dan Yılmaz Özkan’ın babası vefat etti.
Kroman’dan Baştemsilcimiz Barış Bulut, Bosal’dan temsilcimiz Yusuf Rişvan, Yücel Boru’dan Şerafettin Gedik, Makine Takım’dan Hasan Gencer, Özay Yılmaz, Bosal’dan Sezgin Bavaş, Poly Metal’den
Ertuğrul Çöpoğlu ameliyat oldular. Bosal’dan Kaya Kömürcü, Necati Akyol, Makine Takım Bülent Batacı, Mustafa Parlakkılıç, Ömer Yelkenkaya, Nazif Şimşek, Özlem Özler Kılıç, Hakan Demir, Özay Yılmaz, Yücel Boru’dan Kutluay Koçak, Nürettin Perkin işkazası geçirdi.
Bosal’dan Öztaş Şanlı’nın ve Yakup Gökalp’in anneannesi,
Alstom’dan Dursun Nergiz’in Babası, Makine Takım’dan Aytaç Canavar ve Suriye Özel’in babaları, Turgay Kaya’nın ağabeyi, Yücel
Boru’dan Ercan Bozkurt’un babası, Ceyhun Tural’ın çocuğu, Poly
Metal’den Erol Yaman’ın yengesi vefat etti.
Anadolu Şubemizde örgütlü Çimsataş’tan Ferhat Demirci’nin
kardeşi, Ahmet Göçmen’in çocuğu, Bayram Çoban’ın kardeşi, Ali
Küçük’ün annesi, Murat Şahin’in babası, Ayhan Bebek’in annesi,
Fevzi Çakmak’ın babası, Muhammet Yaşar Duran’ın babası, Yalçın
Büyükceran’ın babası vefat etti. Çemaş’tan Ali Rıza Mızrak ve Yunus
Aktaş iş kazası geçirdi.
Kocaeli Şubemizde örgütlü Erciyas Boru’dan Murat Gülşen, Cem
Bialetti’den Süleyman Soysal ve Emre Yılmaz, Anadolu Döküm’den
Nedim Güler, Trakya Sanayi’nden Fevzi Alagöz, Selkan Cengiz Ali Korkmaz iş kazası geçirdi. Trakya Sanayi’nden temsilcimiz Selkan
Cengiz’in Kayınpederi vefat etti.
İzmir Şubemizde örgütlü FCMP TR
Metal’den Şenol Baltacı çocuğu vefat etti. FTB
Fastaner’den Abdullah Erginbaş’ın annesi, Turan Güngör’ün babası vefat etti. Jantsa’dan
Akın Aras’ın babası, Mehmet Urak’ın babası
vefat etti. Totomak’tan Özden Çelik’in babası,
Ahmet Dindar’ın annesi vefat etti. Delphi’den
Bülent Keskin’in halası, Yekta Çınar’ın ablası,
Çayırova Boru’dan
Meydin Keskin’in babası, Cahit Adıbelli’nin baüyemiz CAFER
bası, İbrahim Nurtop’un kayınpederi, Şerif TarTAŞPINAR’ı
kan Kabaca’nın babası vefat etti.
kaybettik.

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

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü Anadolu Isuzu’dan Sezgin Topkara, Mesut Ağdaş, Ergün Kayabaş, Mahmut Oral’ın çocukları dünyaya geldi. Orhan Dalbaş, Harun Özalp, Okan
Süve evlendi. Mert Akışkan Gücü’nden Lütfü
Özgedik’in, Yunus Emre Kocatürk’ün çocukları dünyaya geldi. Mehmet Şirin Karaçöl’ün kızı
evlendi. Penta’dan Temsilcimiz Özcan Kızgır’ın
çocuğu sünnet oldu. Mithat Çetin, Gökmen
Gül, Mevlüt Yıldırım’ın çocukları dünyaya geldi. Yücel Ertürk-Habibe Okur’la nişanlandı. Taner Savaşkan, Onur Bayburtlu, Murat Önal evlendi. Sibel-Onur nişanlandı.
Gebze Şubemizde örgütlü Akkardan’dan
Turgay Yılmaz, Ömer Özdemir, Fikret Seymen,
Taner Çalışkan çocukları dünyaya geldi ve Bekir Yılmaz evlendi. Makine Takım’dan Mustafa
Karşı’nın çocuğu oldu. Poly Metal’den Enver Ergörmüş, Özkan Kızıltaş, Yusuf Cankılıç, Mevlüt
Aydın evlendi. Bosal’dan Birel Yerbul, Mustafa Hısım, Emrah Çelebi, Makine Takım’dan Cihan Eryılmaz, Yücel Boru’dan Mustafa Gültekin, Erhan Çilek evlendi. Bosal’dan Sacit Kutey,
Muhammer Başer, Yunus Küçükyıldız, Hüseyin
Koç, Necati Akyol, Mesut Çelik, Erol Sarıcık,
Hüseyin Koç, Necati Akyel, Sinan Genç, Mesut Çelik, Serdar Pekdemir, Makine Takım’danOsman Çakır, Yücel Boru’dan Fikri Er, Akif
Kurt, Bayram Korkmaz’ın, Poly Metal’den Kadir Yiğit’in çocukları oldu.
Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den
Özcan
Türker’in
kızı
dünyaya
geldi.
Demisaş’tan Ahmet Kayan’ın erkek, Sinan
Kalaycı’nın kız, Kutay Ataman’ın erkek, Erhan Görgülü’nün kız, Göksel Çakmaz’ın erkek,
Mehmet Fidan’ın kız, Mehmet Söğüt’ün erkek,
Yusuf Çanak’ın erkek, Hakan Tan’ın kız, Murat Kalkan’ın erkek, Fikret Kuş’un kız, Murat
Yavaş’ın erkek çocukları dünyaya geldi.
Anadolu Şubemizde örgütlü Çimsataş’tan
Mustafa Bolat’ın erkek, Muzaffer Yıldırım’ın kız,
İbrahim çalışkan’ın kız, Nail Demirbaş’ın kız,
Oğuzhan Keyhan’ın erkek, Nurullah Ünal’ın erkek, Uğur Güçlü’nün kız, Selahattin Arslan’ın
kız çocukları dünyaya geldi. Reşit Temel Gül,
Durmuş Avcıer, Önder Kurt, Yusuf Kalkan evlendi. Başöz Enerji’den Aydın Atak nişanlandı.

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

1
Hazırlayan: Şahin Karayılan

SOLDAN SAĞA:
1) Olağan üstü zamanlarda ülkede güvenliğin korunması için ordunun yardımıyla sağ-

1
2

lanan yönetim. 2) Güç, kuvvet, iktidar./Bulmaya çalışmak. 3) Bir ilimiz./Yeryüzü par-

3

çası./Toprak. 4) Rusça da evet./Tavlada bir sayı./İlave. 5) Köşe yazarımızın adı, so-

4

yadı. 6) Bir bağlaç./Hile./Bir askeri birlik. 7) Bir bayan adı./Bir kürk havanı./Cet. 8)
Bir erkek adı./Sevi. 9) Arka, geri./Mesafe./Bir şaşma ünlemi. 10) Bir nota./Sinirli. 11)
Kıta./Üzüm veren bitki. 12) Bir yılan adı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel çıkarlarını korumak ve
geliştirmek için aralarında kurdukları birlik./Nezir, kurban. 2) Şarkı, türkü./Bir bayan
sinema sanatçımızın adı, soyadı. 3) Kara kuvvetleri Komutanlığını simgeleyen harfler./Ulusal Televizyonumuz./Temiz, pak. 4) Soyluluk, asillik./Abi, ağabey. 5) Arkadaş,
dost./Ekmek./Dünyamızın uydusu. 6) Bir kunduracı aracı./Nazi hücum kıtası./Saf, temiz, pak. 7) Sodyumun simgesi./Giysilerin dik durmasını sağlayan kolalı bez./Başlıca
temel niteliğinde olan, esasi. 8) Eski dilde bağırsaklar./Bir sinir hastalığı. 9) Teras./Argoda aptal, saf, şaşkın. 10) Yapma, etme./Haberci./Duman kiri. 11) İslamın beş şartından biri./Metrenin kısa yazılışı. 12) Kaslarımızın irade dışı hareketi./Dalkavuk.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Bekaert’te Selçuk Marul, İsmail Siner, Ömer Akman, Tuğrul Kaplan, Mehmet Koç evlendi. Elif-Turgay
Dilşen’in Emir-Berkay adında oğulları, ZelihaYasin Çobandede’nin Ecrin adında kızları, Şelale-Nuri Yılmaz’ın Kayra-Ahmet adında oğulları, Tuba-Gökhan Önren’in Göktuğ
adında oğulları dünyaya geldi. Baysan Trafo Kazanları’ndan Murat Batmaz, İsa Yıldırım, Fatih Kaya evlendi.
Baysan Trafo
Radyatörleri’nden Doğan Bektaş’ın çocuğu
oldu. Cem Bialetti’den İsmail Dalğıç ve Hakan
Akçil’in çocukları dünyaya geldi.
İzmir Şubemizde örgütlü FCMP TR
Metal’den Murat Akkaya evlendi, İsmail Önsan
nişanlandı. Rettig Metal’den Hasan Can İçen’in
kızı melek dünyaya geldi. FTB Fastaner’den
Ferhan Rahmioğlu, İsmail Güngör, M. Ali
Yorgun, Hakan Mumcuoğlu, İsmail İvacık, Akgün Ceyhanlıoğlu dünyaya geldi. Hüsamettin Öz evlendi. Ergun Hidrolik’ten Cihan Ilgıner, Alev Kabadar, Gülnuh Dağgülü, Yasemin
Köse’nin çocukları dünyaya geldi. Mahle’den
Fatih Kaya’nın oğlu, Reyhan Bayraktar’ın kızı,
Nafiz Çentik’in kızı, Ali Ceri ve İmam Eşit’in
çocukları dünyaya geldi. Halim Ak evlendi.
Jantsa’dan Mustafa Şirin, Coşkun Gebeşoğlu, Mesut Özbek, Burhan Ünlü’nün çocukları
dünyaya geldi. Mustafa Demir kızını evlendirdi, Özer Karaböce evlendi. Delphi’den Önder
Karaca’nın kızı, Yalçın Erdoğan’nın oğlu, Ali
Deniz’in oğlu, Mustafa Mutlu’nun oğlu, Mustafa
Adıgüzel’in kızı, Selçuk Memiş’in oğlu, Gökhan
Gökçe’nin oğlu, Bülent Aktepe’nin oğlu, Koray
Salman’ın oğlu dünyaya geldi. Deniz Aydın ve
Uğur Şaşmaz evlendi. Totomak’tan Yasin Koçdoğan, Talip Şahin, Özgür Samur’un çoçukları
dünyaya geldi. ZF Lemförder’den Yavuz İsalar,
Cengiz Topaldurmuş, Recep Şahin, Baki Keskin, Kurtuluş Sonuç, Cem İsimbay’in çocukları
dünyaya geldi. Fatih Altanay evlendi.
Trakya Şubemizde örgütlü SİO Otomotiv temsilcimiz; Selçuk Huruzoğlu ikinci kez baba oldu, kızı Ecrin. Temsilcimiz Güray Yanarsönmez’inde Mustafa iminde bir oğlu
dünyaya geldi. Disa Otomotiv baştemsilcimiz
Mustafa Sağdaş evledi.
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