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GÜNDEM
Emekçiler için dönüm noktasındayız
İşçi sınıfının “Birlik Dayanışma ve
Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ın arifesinde emekçiler ve emekten yana tavır
alanlar olarak adeta araf tayız.
Araf’tayız çünkü emekçiler için hayati önem taşıyan sendika ve toplu sözleşme yasaları ile giderek ağırlaşan ekonomik koşullar tam anlamıyla belirsiz bir
görünüm arz etmektedir.
Arka arkaya gelen yüksek zamlar, kriz
dönemlerini aratmayan işsizlik oranları,
kusursuz cinayetlere dönüşen çalışanların
katliamvari ölümleri, açlık sınırının altında yaşayanların önlenemez artışı ve gelir
dağılımındaki bozuklukların yanı sıra,
neredeyse 30 yıldır emekçileri bir cendere gibi sıkan ve bir türlü değiştirilemeyen
sendika ve toplu iş sözleşmesi yasaları…
Özellikle “Toplu İş İlişkileri Kanunu” adıyla hazırlanarak meclise sunulan
ve emekçilerin taleplerini karşılamaktan
uzak olmasına rağmen aylardır bekletilen yasa, büyük emeklerle örgütlendiğimiz birçok yeni işyerindeki üyelerimizin
mağdur olmasına yol açmaktadır. Bu durum sadece bizi değil farklı işkollarındaki
binlerce emekçiyi de zor durumda bırakmaktadır.
Sınıflı bir toplumda yaşadığımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Bu
nedenle ve işçi sınıfı olarak bugün her zamankinden çok daha fazla örgütlülüğe ihtiyacımız var. Yaşadığımız bunca sıkıntı,
eziyet, zulüm ve sömürü ancak örgütlü ve
dolayısıyla güçlü olursak azalabilir. Bu
sömürü ve haksızlığı gözden kaçırmak
için ortaya atılan bir takım yapay bölünmeleri de ancak bu şekilde savuşturmamız mümkün olabilir.

12 Eylül İle Gerçekten Hesaplaşmak İstiyorlarsa Sendika
ve Toplu Sözleşme Yasalarını
da Değiştirsinler
İşte sermaye çevreleri ile onlara yaslanarak ayakta durmaya çalışanlar bunu
çok iyi bildikleri için emekçilerin örgütlenmesini istemiyorlar. Bir yandan 12
Eylül’ü yargıladıklarını iddia edenler,
her nedense 12 Eylül askeri darbesinden
sonra TÜSİAD’ın, TİSK’in ve MESS’in
yani sermayenin talepleri doğrultusunda
çıkarılan sendikal hak ve özgürlükleri
kısıtlayan yasaları aynen muhafaza ediyorlar.
Evet, 12 Eylül Askeri Darbesinin
üzerinden 32 yıl geçti, Ceza Kanunundan, Medeni Kanuna kadar bir çok yasa
değişti, yeni yasalar yapıldı; ancak “her
nedense” Sendikalar Kanunu ile Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hala
değişmedi
Sendikaya üye olmak için getirilen
noter şartı, % 10 işkolu ve % 50+1 işyeri barajları, işçileri bölmek için özellik-

le düzenlenen fazla sayıda işkolu sayısı,
işverenlere tanınan itiraz hakkı, uzayan
yetki davaları, uzun tutulan toplu iş sözleşmesi prosedürü, grev hakkına getirilen anormal kısıtlamalar gibi saymakla
bitmeyecek olumsuzluklar aynen devam
ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yıllardır düzeltilmesi istenen ve
başta DİSK, Birleşik Metal-İş ve birçok
sendikanın çeşitli vesilelerle gündeme
getirdiği bu yasak ve kısıtlamalarla dolu
yasalar bir türlü normalleştirilemedi.
Biz bu yasaların getirdiği olumsuzlukların acısını örgütlenme çalışmalarında ve çıktığımız grevlerde fazlasıyla
yaşamaktayız. Bu yasaların çıktığı ilk
günden itibaren de değişmesi için meşru
her türlü mücadeleyi verdik, vermeye devam ediyoruz.
Zira daha önce kamu emekçilerinin
4688 sayılı yasada yaşadığı gibi uğruna
sonuna kadar mücadele edilmeyen bir
düzenlemenin birçok olumsuzluğu da beraberinde getireceğini unutmadık.
Sermaye çevrelerinin elbette sınıfsal
çıkarları doğrultusunda şu anda yürürlükte olan sendika ve Toplu sözleşme yasalarının çıkarılmasında etkin rol almalarını
ve şimdi meclise gelen yeni düzenlemeleri ise engellemeye çalışmalarını anlayabiliriz. Bu onların sınıfsal çıkarları ile
doğru orantılı bir tutumdur.
Ancak burada işçi sınıfı ve emekçiler
en büyük darbeyi işçi sendikası görüntüsü altında işverenlerin küreğini çeken
bazı sendikalardan yemektedir. İşçilerden
aldıkları aidatlarla işçilere karşı bir tutum
izleyen ve kendilerini işverenlerin kahyası olarak addeden bu sendikaların, Toplu
İş İlişkileri Kanun Tasarısında yer alan
bazı olumlu düzenlemelerin geçmemesi
için ellerinden gelen gayreti gösterdikleri
ve süreci geciktirdiklerini üzülerek görmekteyiz.
Söz konusu sendikalar işçilerin sendikalara üye olmasının önündeki en büyük
engeller olarak gördüğümüz üyelik ve
istifada noter şartının kaldırılması, işkolu
ve işyeri barajlarının en alt düzeye indirilmesi, grev hakkına getirilen yasakların
kaldırılması gibi çalışanların haklarını
alabilmeleri ve insanca yaşamaları için
olmazsa olmaz gördüğümüz birçok düzenlemeye karşı çıkmaktadırlar.
Şimdi soruyoruz asgari ücretle, sigortasız, mesai saatleri 10-12 saattin üzerinde çalışan hangi işçi notere para vermeden sendikaya üye olmak istemez?
Veya hangi işçi işkolu endişesi yaşamadan özgürce istediği sendikaya üye
olmak istemez?
Hangi işçi işverenden haklarını alabilmek için gerektiğinde grev gibi önemli
bir silahı kullanabilme hakkını istemez?
Hepimiz bütün bu soruların cevabını
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ve tüm işçilerin bu hakları gözü kapalı isteyeceğini adımız gibi biliyoruz.
O zaman işçi sendikası adı altında yıllarca faaliyet gösteren ve işçi aidatlarıyla
ayakta duran sözüm ona işçi sendikalarının bu taleplere gözlerini kapatmalarını
veya bu uğurda verdiğimiz mücadeleye
engel olmalarını nasıl açıklayacağız?
Bunun elbette bir açıklaması var;
çünkü onlar, yıllardır sermaye ve devlete
dayalı düzenlerinin ve kurdukları saltanatların yıkılmasından korkuyorlar.
Sigortasız, asgari ücretle, mesai saatlerinin dahi belli olmadığı bir düzensizlik
içinde çalıştırılan, ücretlerin bölük pörçük ödendiği işyerlerinde, sırf bu bozuk,
çarpık ve acımasız çark eskisi gibi dönsün diye bu yasaların aynen devam etmesini isteyen sermayenin ekmeğine yağ
sürenler aslında büyük bir günaha ortak
olmaktadırlar.
Bunca insanın ekmeğine göz dikenlerden tek isteğimiz şudur ki “gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz”

Metal İşçileri
Günleri Bitiyor

İçin

Esaret

Sendikalı işçi sayısının gerçek anlamda sadece 700 bin civarında ve bunların
önemli bir kısmının da işbirlikçi sendikalara üye olduğu bir ülkede sermaye adına
istediğiniz yasayı çıkartır istemediğiniz
yasayı da engelleyebilirsiniz. Bugünlerde
yaşadıklarımız işte böyle bir ortamda gerçekleşmektedir; şimdi gündemde sermayenin istekleri doğrultusunda hükümetin
hazırladığı Ulusal İstihdam Paketi var.
Ulusal İstihdam Paketi’nde yer alan
düzenlemeleri şöyle özetleyebiliriz: Kıdem tazminatlarının hiç edilerek fona
aktarılması, iş kurumunun yerine özel
istihdam bürolarının getirilmesiyle kiralık işçiliğin yaygınlaştırılması, tüm esnek çalışma modellerinin işçinin onayı
alınmadan işverenin isteği doğrultusunda
uygulanması ve işçilerin taşeron olarak
çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler…
Ulusal istihdam paketinde yer alan
bu başlıkların her biri çalışma hayatına
atılmış birer saatli bomba gibi… Fakat
burada daha önce kamuoyuna fazlaca
yansımayan taşeronla ilgili düzenlemelere dikkat çekmek gerekir. 4857 sayılı
İş Yasası’nın 2. maddesinde yer alan ve
taşerona bağlı çalışmayı önemli ölçüde
sınırlayan hükümler önemli ölçüde değiştirilerek taşeron işçi çalıştırılması neredeyse hemen hemen her yerde mümkün
hale getirilmek isteniyor. Bu, çalışanlar
için ücretlerin aşağıya çekilmesi, sendikasızlaştırma vb. birçok tehlikeyi beraberinde getirecek önemli değişikliklerden
biri olarak önümüzde duruyor.
İşte bizim “araf”ımızın cehennem-i
tarafı da burada başlamaktadır. Bu pa-

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
Yazı Kurulu: Alpaslan Savaş, Canan Arslan,
Gökhan Düren, Hasan Arslan, Mehmet Beşeli
Tasarım-Teknik Hazırlık:
Birleşik Metal-İş Basın Yayın Dairesi

ketin açılmasıyla ortaya saçılacak olumsuzluklar sonucunda çalışma yaşamının
yörüngesi değişecek, on binlerce, yüz
binlerce emekçinin yaşamı bir cehenneme dönüşecektir.
Kıdem tazminatsız, iş güvencesiz,
fazla mesai ücreti olmadan, hangi gün
kaç saat, hangi ay kaç gün çalışacağını
bilmeden, işverenin değil ulusal istihdam
bürolarının kiralık işçileri olarak çalışmak zorunda kalacak olan emekçiler bir
dönüm noktasındadır.
Bu yasalara karşı kararlılık, birlik, dayanışma ve mücadele bize zaferi getirecektir. Aynı Bursa Bosch, Rexroth, Gebze
Cengiz Makine ve Kayseri Ceha işçilerinin yaptığı gibi…
Bursa Bosch işçilerinin yıllardır süren
sarı sendika esaretinden bir çırpıda kurtulmaları, elbette durup dururken olmadı;
darbelerden güç alan sermaye güdümlü
sendikanın metal işçilerine vurduğu pranganın Birleşik Metal İş Sendikasına üye
öncü metal işçilerinin 2010-12 MESS
grup toplu iş sözleşmesi dönemindeki
kararlılığıyla kırılması, sonun başlangıcı
oldu.
Kısacası Bosch işçilerinin hem sarı
Türk Metal’in hem de işverenin baskılarına rağmen dimdik ayakta durarak,
kararlı bir biçimde DİSK/Birleşik Metal
İş Sendikasını seçmelerinin 2012 yılında
gerçekleşmesi elbette bir tesadüf değildir.
Biz Bosch işçilerine ve aynı onlar gibi
kırk yıllık esaretlerine son vererek sendikamızı tercih eden Bosch Rexroth, Gebze
Cengiz Makine ve Kayseri Ceha işçilerine hoş geldiniz diyoruz.
Bu geçiş döneminde şimdi her şey bizim elimizdedir. Şimdi hedef bu ülkede
emeği ile geçinmek zorunda olan yüz binlerce emekçi için hayati bir önem taşıyan
günlerde sınıfsal tavrını ortaya koymak
ve bu oyunu bozmaktır. Köleliğe evet ya
da hayır demenin yol ayrımındayız. Şimdi karar zamanıdır. Daha da önemlisi bu
kararı 1 Mayıs alanlarında haykırma, köleci düzene hayır deme zamanıdır.
İşçi sınıfının birlik dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta, alanlar emekçilerin bu talepleri ve haykırışlarıyla dolacak ve inleyecektir.
Çeşitli bahanelerle bu tarihsel görevden kaçanların ise bundan böyle söyleyecek sözleri kalmayacaktır.
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Bursa’da İşçi Baharı

Bosch çalışanları her defasında uzun bayram tatilleri öncesine denk getirilen ve yangından mal kaçırırcasına imzalanan Toplu iş sözleşmelerinden kurtulmak
istediler.
Toplu iş sözleşmeleriyle elde ettikleri haklarının ne
olduğunu ve miktarını bankamatiklere gidince değil,
toplu sözleşme imzalandığı andan itibaren bilmek istediler.
Kapalı kapılar ardındaki anlaşmalarla ayakta durmaya çalışan bir işleyişi değil, görüş ve düşüncelerinin
alındığı, insan yerine konduğu, ortaklaşa paylaşılarak
alınan kararlarla var olan bir sendikal işleyişi tercih
ettiler.
Bosch çalışanları toplu sözleşmedeki taleplerini
dile getirmek, Toplu sözleşme teklifini kendileri oluşturmak istediler.
Bosch çalışanları işyeri sendika temsilcilerini özgür
iradeleriyle belirlemek ve seçmek istediler. Demokratik ve bağımsız bir sendikayı tercih ettiler.
Kısacası Bosch çalışanları, özlemini çektikleri;
tabanın söz ve karar sahibi olduğu, herkesin eşit ve
ayırım yapılmadan kabul gördüğü, seçme ve seçilme
özgürlüğünün eksiksiz gerçekleştiği, kişilerin çıkarları
için değil işçilerin ortak çıkarları için mücadele etmeyi
ilke edinen ve sermayenin güdümünde hareket etmeyen demokratik bir sendikayı tercih ettiler..

Sendikamız, Bosch San. ve Tic. A.Ş. işverenliğine
ait Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu üç ayrı
fabrikada işçilerin talebi üzerine yaklaşık bir yıldır
üyelik çalışması yürütmekteydi.

Sarı sendikanın, üyeliklerin yapıldığı salonu abluka
altına alarak, işçileri gerçek iradelerinden alıkoyma girişimlerine karşın, Bosch işçisi kararlılığını gösterdi ve
barikatları yara yara üyeliklerin yapıldığı salona ulaştı.

Bu süre zarfında temasa geçilen işçiler ile toplantılar yapılmış olup çok sayıda işçinin Sendikamıza üye
olma iradesini ortaya koyması nedeniyle 14 Mart 2012
tarihinde üyelik işlemlerini başlattık.

Büyük bir coşkuyla ve “Kurtuluş yok tek başına ya
hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarıyla karşılanan işçilerin coşkusu, “İnadına sendika inadına DİSK!” sloganları ile tüm Bursa’ya yayıldı...

“Yuvanıza hoş geldiniz!”
Bursa Şube başkanı Ayhan Ekinci işçilere sesleniyor “30 yıllık bir hasreti bitiriyoruz. Bugün sarı sendikal anlayışın bittiği
gün olarak tarihe geçecek. Bütün Bosch işçilerini, örgütlenmede özveri ile çalışan öncü arkadaşlarımızı kutluyorum'.
Genel Başkanımız ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu: “Öncelikle yuvanıza hoş geldiniz. Bizimki geçici bir
ayrılıktı... Siz çoban ateşini yaktınız... 10 yıllardır verdiğimiz
mücadelenin sonucudur bu üyelikler... Bosch işçileri metal işçisi
kardeşleriyle ortak verecek kararlarını.”
DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: “DİSK’e bağlı birçok sendikanın yöneticileri ve temsilcileri de aramızda. Bu mücadele bütün diğer
işyerlerindeki metal işçilerine örnek olacaktır. DİSK olarak hep
birlikte mücadele edeceğiz.”
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Metal işçisi yüzünü

Birleşik Metal-İş’e döndü

12 Nisan’da Bursa’da Bosch işçileri ile 3 vardiya ile ayrı ayrı yapılan toplantılara katılım yoğun
oldu.. Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, genel merkez ve şube yöneticilerimiz ile birlikte, Bosch işçileri ile buluştu, örgütlenme sürecini ve gelişmeleri değerlendirdi. Soruları yanıtladı..

Bosch işçisinin, sarı sendika
başkanına cevabı
Sarı sendikanın başkanı 9 Nisan’da, Bosch
işyerlerine gitti. İşçileri çeşitli vaatlerle kandıracağını sanan, Bosch’ta temsil yetkisini
kaybeden sarı sendikanın başkanına gerekli
cevabı işçiler verdi.
Kimi bölümlerde işçiler arkasını döndü, kimi bölümlerde sessiz kalarak tepkisini
gösterdi, kimi bölümlerde o konuşmaya başlayınca makinelerinin başına döndü, kimi bölümlerde toplantıya katılmadı. Sarı sendikanın yöneticilerinin istifa edin çağrısı karşılık
bulmadı. Sendikamıza henüz üye olmayan bir
kaç işçiyi, istifa etmeye götürecek kadar zavallılaştılar. İşçilerin sahte vaatlere karnı tok.
Bosch işçisi gerçekleri biliyor, özgür iradesini ve tercihini gerçek Sendikadan yana
kullandı..
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Bosch işvereninin desteğinden cesaretle,

BOSCH işçilerine saldırdılar
Bosch işvereni süreçte tarafsız
kalacağını, işçilerin sendika seçme
konusunda özgür olduğunu açıklamasına rağmen, bu açıklamasının
tam tersine bir tutum takınarak, grup
başları üzerinde baskı uygulayarak
işçileri istifaya zorlamaya başladı.
Daha önceki açıklaması, çalışma
süreleri içinde sendikal propagandaya izin vermeyeceği biçiminde iken
Türk Metal genel başkanı ve yöneticilerinin fabrika içinde toplantılar
yapmasına izin verdi.
Bu gelişmelerden tedirgin olan
Bosch işçileri ise sendika seçme özgürlüklerine karışılmamasını talep
etmek için, sendikamızla birlikte 16
Nisan tarihinde fabrika önünde vardiya giriş-çıkışında basın açıklaması
yapma kararı aldılar. Bosch işçileri
vardiya çıkışlarında toplanarak açıklamanın yapılacağı BU-4 fabrikası
önüne gitmek için hazırlandığı sırada Türk Metal çetesi işçilere ve sendika yöneticilerine saldırdılar. Çok
sayıda kişi yaralandı.
Kolluk kuvvetlerinin olay yerine
gelmesi ile birlikte işbirlikçi çetenin
ellerindeki sopaları fabrika yanında
bulunan kanala attığı ve fabrikanın
güvenlik kulübesine sakladığı gözlendi.
Basın Açıklaması
Bosch işçilerinin ve sendikamızın direnişi ile basın açıklaması gerçekleştirildi. Genel Sekreter Selçuk
Göktaş konuşmasını Bosch işçilerinin “Sarı sendikayı defedeceğiz”
sloganıyla yaptı. Genel Sekreter işvereni ve sarı sendikayı uyardı ve
tüm işyerlerinde referandum çağ-

rısı yaptı.
Genel sekreterimizin ardından
DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu söz alarak,
işçilere seslendi. Çete saldırısına maruz kalan Küçükosmanoğlu,
BOSCH işçisinin DİSK çatısı altında mücadelesine devam edeceğini, DİSK’in konfederasyon olarak
BOSCH işçilerinin yanında yer alacağını söyledi..

BOSCH Genel Merkezine yürüdük

Basın açıklamasının ardından
Bosch işçileri ve Birleşik Metal üye
ve yöneticileri servislerle sanayi
içinde tur attılar. BU2 ve BU4 fabrikalarının çevresinde kornalarla ve
sendika flamaları ile dolaşan servisler, çay molasında olan Bosch işçileri tarafından alkışlarla karşılandılar.

Bosch işvereni ve Türk Metal tarafından Bosch işçilerine yönelik saldırıları protesto etmek
için, İstanbul Maslak’ta, Bosch Genel Müdürlüğü önündeydik.

Sendikamız ve yaralı işçiler
saldırıdan sorumlu Türk Metal çetesi için suç duyurusunda bulundu.
Bursa şube binamızda yapılan toplantıya ise yüzlerce işçi katıldı. Bu
toplantıda konuşan genel örgütlenme sekreteri Özkan Atar “Bosch’a
işçilerin kararına saygı göstermeyi
öğreteceğiz!” dedi.

Burada DİSK Genel Başkanı Erol Ekici,
Bursa BOSCH’ta çalışan işçilere ve sendika
yöneticilerine yapılan
saldırıyı
kınayarak,
DİSK'in, bu saldırılar
karşısında yılmayacağını vurguladı.

17 Nisan’da, DİSK Yöneticileri, DİSK’ bağlı sendikaların yönetici ve üyeleriylee birlikte, İTÜ önünde buluşan kortej, sloganlarla
Bosch Genel Merkezi
önüne yürüdü.

Atar “Kaos ortamı yaratarak işçilerin iradesi kırılamaz. Bugün ellerinde sopalarla gelenler arkalarına
bile bakmadan gidecekler” dedi.
Fabrikada yemek boykotu
Bosch işçileri, işverenin sözünde durmaması üzerine tepkilerini
ortaya koymakta da gecikmediler
ve yaptıkları yemek boykotu ile işvereni uyardılar. Yemek boykotuna
katılım üst düzeyde gerçekleşti.

Uluslararası dayanışma

28 Mart’ta Sendikamız üst kuruluşu ve dünya çapında metal işçilerinin örgütü Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu (IMF) Otomotiv Sektörü Sorumlu Uzmanı HELMUT
LENSE, Bosch işçileri ile buluştu.
Bosch işçileriyle iki ayrı toplantı gerçekleştiren Lense, Bosch
üst yönetiminin geçen hafta yapılan Bosch Dünya Toplantısı’nda,
tarafsızlık tutumunu sürdüreceğini; sendikal nedenlerle işçi çıkarma ve yatırım kararı almanın
söz konusu olmadığını bir kez
daha teyit ettiğini açıkladı.
30 Mart’ta da, Bosch Şirketi İşyeri Konsey Üyesi Tobias
MÖHLE’nin katılımıyla, Bursa
Şb.’de bir toplantı yapıldı.
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BOSCH Rextroth'ta çoğunluk

Sendikamızda
Geçtiğimiz hafta örgütlenerek çoğunluğu sağladığımız Bosch'un
işletme kapsamında olmayan ve yaklaşık 1.000 kişinin çalıştığı
BOSCH REXROTH ünvanıyla üretim yapan fabrikada da 22 Mart
2012 tarihi itibariyle çoğunluk sağlandı.
Bosch Rextroth işçileri de, süreçteki kararlı tavırlarıyla, Sendikamız çatısı altında
örgütlendiler...

Baştemsilcilerden çağrı:

Metal işçilerin hak ve özgürlük mücadelesinin adresi Birleşik Metal İş’tir…
4-11 Mart tarihleri arasında Gönen’de toplanarak 2012-2014 grup toplu iş sözleşmesi
sürecine ilişkin çalışma programını oluşturan
sendikamızın baştemsilcileri yayınladıkları sonuç bildirgesi ile tüm metal işçilerini Birleşik
Metal İş sendikasının çatısı altında birleşmeye
ve işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzenini yıkmaya davet ettiler.

Sonuç Bildirgesi
Birleşik Metal İş sendikasının MESS’e üye
işyerlerinin mevcut ve bir önceki dönem baştemsilcileri ve şube sekreterleri olarak Toplu İş Sözleşme Dairesinin çağrısı üzerine 4-11 Mart 2012
tarihleri arasında Gönen Kemal Türkler Tesislerinde bir araya geldik, aşağıdaki konularda görüş
birliğine vardık. Bu görüşlerimizin kamuoyuyla
paylaşılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

BOSCH işçileriyle dayanışma
ve işvereni uyarı eylemleri

Toplanma amacımız 2012-2014 dönemi grup
toplu iş sözleşme sürecinin ilk adımlarını atmak,
önümüzdeki sürece örgütümüzün daha bütünlüklü ve etkili bir mücadele izlemesi için görüş ve
önerilerimizi ortaklaştırmaktır.
2010-2012 dönemi metal işkolunda tarihi bir
süreç yaşanmış, işbirlikçi ve dayatmacı toplu
sözleşme düzeninin yıkılabileceği gösterilmiştir.
Birleşik Metal İş sendikasında birleşen metal işçileri, sermaye ve taşeron örgütün dayatmalarını
reddederek giriştikleri varlık-yokluk mücadelesini başarıyla sonlandırmışlar ve kendilerine dayatılanı reddederek iki katı bir sözleşmeye imza
atmışlardır.
Kazanılan başarı bir yandan beklentilerin artışına neden olurken diğer taraftan karşıt hazırlıkların yoğunlaştığı gözlenmektedir. Bu nedenle
Birleşik Metal İş sendikası olarak yeni dönemde
çok daha hazırlıklı, örgütlü ve mücadeleci olmamız zorunludur.

Bosch işverenini uyarmak için, yurdun çeşitli bçolgelerinde
Bosch bayileri önünde basın açıklamaları yapıldı..

Sosyal medya da kullanıldı
İnternet üzerinden de, Facebook kanalıyla gelişmeler kamuoyu
ile paylaşılırken, bir kampanya başlatılarak, twitter üzerinden Bosch
yönetimine uyarı mesajları gönderildi..

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci geçtiğimiz dönem olduğu gibi toplu iş sözleşme kurulları üzerinde yürütülmelidir. TİS kurullarımızın oluşumunda temsiliyet güçlendirilmelidir. TİS
kurulları oluşumu öncesinde, gerek 2010 döneminin üyelere hatırlatılması gerekse önümüzdeki
sürecin temel özellikleri hakkında bilgilendirilme
yapılması için fabrika toplantıları gerçekleştirilmelidir. TİS kurulları bu toplantılarının ardından
oluşturulmalıdır. Bu aşamanın sonucunda tüm
bölgelerde yapılacak ve tüm metal işçilerinin davetli olduğu salon toplantıları ile toplu iş sözleşme süreci başlamalıdır.
Grup toplu iş sözleşmesi sürecinin danışma
organı olan Merkez TİS toplantıları işyeri TİS
kurullarının görüş ve önerilerinin değerlendirildiği bir kurul olarak işletilmeli, bu kurulla yapılan
toplantılar sonucunda genel yönetim kurulu tarafından alınan kararların bağlayıcılığı unutulmamalıdır.
Toplu sözleşme sürecinin en önemli unsurlarından bir tanesi eylem ve etkinliklerdir. Eylem ve

“2010 döneminde verilen mücadele ile tüm metal işçilerinin
sermaye ve taşeron örgütün
işbirlikçi düzenlerinden kurtulmalarının yolu açılmıştır. Metal
işçilerinin bu işbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenini
yıkmak için Birleşik Metal İş
sendikası çatısında birleşme
zamanı gelmiştir.”
etkinliklerde bütünlüklü davranış ilk önce uyulması gereken noktadır. Bütünlüklü davranışa ek
olarak, eylem ve etkinliklerin etkisi (gücü), toplumsallığı (katılım, destek ve ilgi uyandırması),
yaratıcılık ve sıklık gibi ölçütler eylem kararlarının alınması ve değerlendirilmesinde dikkate
alınmalıdır.
2010-2012 döneminde verilen mücadelelerden çıkarılması gereken bir diğer ders ise bilgi
akışının hızlı ve doğru olmasının güvenceye alınması, bilgi kirliliğine izin verilmemesidir. İç iletişimin güçlendirilmesi ve hızlı hale getirilmesi için
gerekli teknik adımlar bir an önce atılmalıdır. İç
haberleşmede güvenlik bir başka dikkat edilmesi
gereken noktadır.
Geçtiğimiz dönem toplu sözleşme sürecini
baskılandıran kuralsız ve güvencesiz çalışmayı
temel çalışma biçimi haline getirmeyi amaçlayan
Ulusal İstihdam Stratejisi bu dönem de metal işçilerinin mücadele konularının başında gelecektir. Geçici işçiliğin yaygınlaştırılması ve kıdem
tazminatı hakkının kaldırılmasını hedefleyen bu
saldırıya karşı bütün gücümüzle direnmek temel
görevdir.
Sendikal mevzuatta yapılması önerilen değişiklikler, işçilerin mücadelesi önündeki engelleri
kaldırmamakta, kimi yeni engeller getirmektedir.
MESS ve taşeron örgüt Türk Metal 30 yıldır büyük bir özenle korudukları sendikal mevzuatın değişmemesi için ellerinden geleni yapmaya devam
etmektedirler. Metal işçilerinin grup sözleşme sürecindeki kazanımlarının özgür ve demokratik bir
sendikalar yasasından geçtiği bilinmelidir.
Bir kez daha duyuruyor ve çağırıyoruz:
2010 döneminde verilen mücadele ile tüm metal işçilerinin sermaye ve taşeron örgütün işbirlikçi düzenlerinden kurtulmalarının yolu açılmıştır.
Metal işçilerinin bu işbirlikçi ve dayatmacı toplu
sözleşme düzenini yıkmak için Birleşik Metal İş
sendikası çatısında birleşme zamanı gelmiştir.

Birleşik Metal-İş
Mayıs 2012
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Cengiz Makina İşçileri Sendikamızda örgütlendi

İşçi Baharı Gebze’de
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan
Cengiz Makina Sanayi ve Tic. A.Ş işçileri de, 2 Nisan
2012 tarihinde sarı sendikadan istifa ederek, sendikamız
Birleşik Metal-İş saflarına katıldılar.

2 Nisan sabahı gece vardiyasında çalışan işçiler tüm
engelleme girişimlerine ve tehditlere rağmen işyerinden
topluca çıktıktan sonra servislerle Sendikamız Gebze
Şubesi’ne giderek üye oldular.

Cengiz Makine işçileriyle, 15 Nisan’da Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve merkez yöneticilerimizin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. İşçilerin süreçle ilgili soruları bizzat Genel Başkanımız tarafından yanıtlandı.

Kayseri

CEHA işçisi kararlı
Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan CEHA Büro
Mobilyaları işyerinde çalışan işçiler, Anayasal haklarını kullanarak Sendikamız Birleşik Metal-İş’e üye oldular.
İşveren, Anayasa ve yasalarda açıkça teminat altına alınmış olmasına
rağmen işçilerin sendikalaşma hakkına karşı çıkarak, işçilere sendikadan istifa etmeleri için çeşitli yöntemlerle baskı uygulamaya başladı.
İşyerinde; DİSK’in kapatılacağını duyuran afişler, sendikaların “aile saadetini bozacak menfaat kurumları” olduğuna dair bildiriler dağıtıldı.
28 Şubat tarihinde güvenlik elemanları, yanlarına aldıkları kimliği belirsiz kişilerle birlikte, Sendikamız yöneticilerine saldırdılar. 9 Şubat 2012 tarihinde fabrika önünde, yaşanan gelişmeleri protesto etmek amacıyla işçilerin
ve emek dostlarının katılımıyla bir basın açıklaması yapıldı.
Tüm baskılara rağmen CEHA Büro Mobilyaları işyerinde çalışan işçiler,
sendikal örgütlülüklerine sahip çıktı. Çoğunluğu sağlayan Sendikamız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalama yetki tespitinin yapılmasını istedi.

CEHA işyerinde de sendikalaşma mücadelesi, haklarını savunan işçilerin kazanımıyla sona erecek...

25 Mart 2012 tarihinde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Yönetim
Kurulu üyelerinin katılımıyla, CEHA Büro
Mobilyaları işçileri ve aileleri ile Kayseri
Emek Düğün Salonu’nda dayanışma toplantısı düzenlendi.
Genel Başkanımızın konuşması sık sık

“CEHA’ya sendika girecek başka yolu yok”
sloganlarıyla kesildi.
Sendikamız tarihinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıya işçiler,
eşleri ve çocuklarıylayoğun olarak katılırken, sağlanan birliktelik CEHA işçilerine
umut oldu.
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İzmir Balatacılar Balatacılık İşçileri

Hoşgeldiniz!

İzmir Kemalpaşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Balatacılar
Balatacılık San.ve Tic.A.Ş işyerinde Mart 2012’de başlanan örgütlenme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.
Sendikamız, 3 Nisan 2012 tarihinde üyeliklere başlanarak Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki tespiti başvurusu yapıldı.

Sendikal örgütlenmeyi duyan işveren, ilk önce 12 işçiyi işten attı. Ancak işverenle yapılan
görüşmeler sonucu işten atılan üyelerimiz işe geri alındı ve işverene toplu iş sözleşmesi taslağı
sunuldu. 130 işçinin çalıştığı işyerinde görüşmeler devam ediyor.
Balatacılar Balatacılık işçileri aramıza hoş geldiniz.

İzmir Şube’den

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar şubemize bağlı işyerlerini ziyaret etmişlerdir.
08-09 Mart 2012 tarihinde, mecliste görüşülmekte
olan Toplu İş İlişkileri Yasası’nı protesto etmek amacıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilciliği’nde düzenlenen protesto eylemine şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz katılmıştır.
2007 yılında örgütlendiğimiz ancak bazı nedenlerden dolayı toplu iş
sözleşmesi imzalayamadığımız 2011
yılında tekrar örgütlendiğimiz HMS
Makine San. işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Üyelerimize
hayırlı olsun…
Sarı Sendika T.Metalden istifa
ederek saflarımıza katılan Bosch işçilerinin örgütlenmesine destek vermek
için şubemizden temsilcilerimiz ve
kadrolarımızla destek sağlanmıştır.

1976-1980 yıllarında Maden-İş Sendikamızın Ege Bölge Başkanlığı yapan 1980 Askeri
Darbesi’nde yurtdışına çıkan Cemal Kıral’ın
doğum gününü kutladık. Delphi işyerindeki
üyelerimizle yemekte birlikte olduk ve böylece
yıllarca özlemini çektiği işçilik hayatını bir kez
daha yaşamış oldu.

Emek ve Demokrasi Platformu 4+4+4 kademeli kesintili eğitim sistemine tepki göstermek amacıyla 28 Mart
2012 tarihinde Türkiye’nin tüm illerinden demokratik
tepkilerini göstermek ve TBMM’ye seslerini duyurmak
için Ankara’ya gideceklerdi.
Çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren bu
yasa tasarısına karşı fabrikalardan gelen üyelerimiz ile
birlikte destek amacıyla alana gidildiğinde AKP iktidarının hak arayan emekçilere tahammülsüzlüğünü bir kez
daha gözler önüne seren bir vahşet yaşanmıştır.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan sendikacılara destek vermek için

İzmir Adliyesi önünde Konfederasyonumuz DİSK’in düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katılım sağlanmıştır.
Kemalpaşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş işyerinde örgütlenme
çalışmaları tamamlandı ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Balatacılar Balatacılık işçileri saflarımıza
hoş geldiniz.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlamalarında şube yöneticilerimiz işyerlerindeki kadın üyelerimizi
ziyaret ederek, Sendikamızın hazırlamış olduğu fular ve
karanfiller dağıtılmıştır.
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DSC'de işe iade...
Sendikamızın açmış olduğu işe iade davaları sonuçlandı. Anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlendikleri için işten atılan Kocaeli D.S.C Otomotiv Koltuk
Sistemleri işçileri, 2 Nisan’da işbaşı yaptılar…

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
HMS MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci Yaşar Murat Güneş
Temsilci Murat Koç
Temsilci Hakan Kavak

TATA STEEL İSTANBUL METAL A.Ş.
Baştemsilci: Mustafa Köse		
Temsilci: Salih Tan		

AD DEMİREL ÇELİK KONST. MAKİNA
SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Hakan Akyol
Temsilci: Ahmet Kart		
Temsilci: Erdem Uzala

MAHME MOTOR PARÇALARI SAN
TİC. A.Ş. (Sadi Sok. dökümhane)
Baştemsilci: Himmet Tayar
Temsilci: Şuayip Cangür
Temsilci: Reyhan Bayraktar

HİDRO-MAK DAMPER VE HİDROLİK
MAK. SAN. VE TİC .A.Ş.
Baştemsilci: Muhittin Fıstık

MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN.
TİC. A.Ş. (Sadi sok. Lojistik)
Baştemsilci: Ali Karaoğlu
Temsilci: Mevlüt Kalafat

MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN.
BALATACILAR BALATA. SAN. VE TİC. A.Ş. TİC. A.Ş. (Yalçın yolu)
Baştemsilci: Mehmet Atak
Baştemsilci: Bahri Durmaz
Temsilci: Mehmet Cangür
Temsilci: Ali Yenişehir
Temsilci: Mehmet Ali Uçar
Temsilci: Cihat Süngü

SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC.
A.Ş. (MANİSA)
Baştemsilci: Servet Üzrek
Temsilci: Tayyar Yazıcı
Temsilci: Mesut Uslu		

KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA
CİHAZLARI SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Seyfi Bektaş
Temsilci: Ruşen Kasapoğlu
Temsilci: Hasan Gürsoy

SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. AŞ.
APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE
Baştemsilci: Cihan İşçi		
TİC. A.Ş.
Temsilci: Elif Koçcan
Baştemsilci: Ersin Pekel
Temsilci: Raşit Ekin		
Temsilci: Zarif Kesgin
ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: İsmail Kazan
Temsilci: Osman Sütçüoğlu
Temsilci: Sercan Özcan
Temsilci: Güven Gülbunar
ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Özkan Güngör
Temsilci: Cengiz Taşdemir
Temsilci: Metin Dağlı

FCMP TR METAL İŞLEME SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Ahmet Özer
Temsilci: İlyas Şentarhancı
Temsilci: Murat Memiş
EJOT TEZMAK BAĞLANTI ELEMANLARI TEKNO. SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: İlker Tetik		
Temsilci: Erdoğan Özdemir
Temsilci: Birhan Sezgin

Yeni seçilen baştemsilci ve temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...
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Gebze Şube’de

8 Mart Kutlaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü şubemizde düzenlenen etkinlikle kutlandı. 8 Mart’ın tarihçesi, slayt gösterimi, şiir ve müzik dinletisi yer aldığı ve kadın
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik türkü ve halaylarla devam sona
erdi.
Etkinlikte; kadın üyelerimize sendikamızın hazırlamış olduğu hediye ve karanfiller dağıtıldı.
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İşyeri
ziyaretleri
Genel Merkez Yöneticilerimiz,
çeşitli tarihlerde,
işyerlerini ziyaret ederek,
üyelerimiz ile
tezgah başlarında, yemeklerde
birlikte oldular,
karşılıklı sohbetler
gerçekleştirdiler.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve şube
yöneticilerimiz örgütlü olduğumuz ABB Elektrik
işyerini 29.03.2012 tarihinde ziyaret ederek üyelerimizle görüşmelerde bulundular.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel
Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül ve şube yöneticilerimiz birlikte, 27.03.2012 tarihinde Konya
Mahle fabrikasındaki üyelerimizle bir araya geldiler.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Gebze
şube yöneticilerimiz, 23.03.2012 tarihinde Legrand
Elektrik işyerini ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldiler.
20.02.2012 tarihinde Gebze Şube yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu,
Yücel Boru işyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüşmelerde bulundular.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel
Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül ve Şube
yöneticilerimiz, 12.03.2012 tarihinde Çimsataş ve
Yücel Boru işyerlerindeki üyelerimizle de toplantılar yapıldı.
08.02.2012 tarihinde Gebze Şube yöneticilerimizle birlikte Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu

Alstom işyerini ziyaret ederek, üyelerimizle görüş
alış verişinde bulundular.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel
Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş, Genel Örgütlenme
Sekreterimiz Özkan Atar ve İzmir Şube yönetimimiz ile birlikte İzmir Şubemizde örgütlü işyerlerini
ziyaret ettiler.
06.02.2012 tarihinde; Totomak, ZF Lemförder,
HMS Makine, Rettig Metal işyerleri ziyaret edilerek üyelerimizle toplantılar düzenlediler ve ayrıca
FCMP TR Metal’deki toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldılar.
07.02.2012 tarihinde Delphi Otomotiv, FTB
Fastaner işyerlerindeki üyelerimizle birlikte oldular.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel
Mali Sekreterimiz Erdoğan Özer ile birlikte Gebze
Şubemizde örgütlü işyerlerini ziyaret ettiler.
30.01.2012 tarihinde Çayırova Boru ve Sarkuysan,
01.02.2012 tarihinde Kroman Çelik, Poly Metal,
02.02.2012 tarihinde Bosal Mimaysan, Arfesan,
03.02.2012 tarihinde; Makina Takım ve Akkardan işyerlerindeki üyelerimizle görüşmelerde bulundular.
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Toplu Sözleşmelerden...
İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Polkima’da Toplu
Sözleşme İmzalandı

Anadolu Döküm’de
Toplu Sözleşme İmzalandı

Ergun Hidrolik’te Toplu
Sözleşme İmzalandı

Totomak’ta Toplu
Sözleşme İmzalandı

İzmir şubesine bağlı Polkima Polyester Kimya ve Makina San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde 01/01/2012- 31/12/2013
dönemini kapsayan toplu sözleşme
imzalandı.

Kocaeli şubesine bağlı Anadolu
Döküm A.Ş. işyerinde 1.7.2011 30.6.2013 dönemini kapsayan toplu
sözleşme imzalandı.

Sendikamızın yeni örgütlendiği
ve 121 işçinin çalıştığı İzmir şubesine bağlı Ergun Hidrolik San. Ve Tic.
A.Ş. işyerinde 01.01.2012–31.12.2014
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi
22 Mart 2012 günü imzalandı. Toplu iş
sözleşmesi ile Ergun Hidrolik çalışanları birçok yeni haklara kavuştular.

İzmir şubesine bağlı Totomak
Makina Ve Yedek Parça San. Ve Tic.
A.Ş. işyerinde 01.01.2012–31.12.2013
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi
3 Nisan 2012 günü imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasından önce
işçilerle toplantı yapıldı; toplantıda
üyelerimizin sözleşmenin imzalanması
konusunda görüş bildirmesi üzerine
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan sözleşme ile, birinci yıl,
birinci 6 ay için saat ücret 3,72 olan
işçilere yüzde 7 ve saat ücreti 3,72’nin
üzerinde olanlara ise yüzde 10 ücret
zammı yapıldı.
Bu ücret zammı işyeri ortalamasında
yüzde 8,5 oranına denk gelmektedir.
Bu artışı ile ortalamada net 75 TL
alındı.
Ücretler İkinci yıl, ikinci 6 ay için
enflasyon artı 2 puan şeklinde artacak.
Sosyal ödemelerde ise yüzde 13
oranlarda artış elde edildi.

İmzalanan sözleşme ile, ücretlerde
önce iyileştirme yapılarak, saat ücreti
4,29 TL’nin altında olanların saat ücretleri 4.29 TL’ye yükseltildi.
Ücret zammı bunun ardından yapıldı
ve ilk 6 ay için 55 krş zam yapıldı.
Bu artış ortalama ücretlerde yüzde
11 oranına denk gelmektedir.
Yapılan zam ile ortalamada net 133
TL alındı.
Ücretler İkinci yıl, ikinci 6 ay için
enflasyon artı 2 puan şeklinde artacak.
Sosyal ödemelerde ise yüzde 15 ile
yüzde 22,5 oranlarında artış elde edildi.
Bayram, izin ve yakacak ise yüzde
18 oranında arttı.

3 Yıllık olarak yapılan sözleşme ile,
ücretlere 1. yıl yüzde 11 oranında zam
yapıldı. Ücret zamları, 2. yıl enflasyon
artı 2 puan ve 3. yıl enflasyon artı 4
puan şeklinde uygulanacak.
Toplu sözleşme öncesi 45 gün olan
ikramiyeler, sözleşmenin 1. ve 2. yılında 72 gün, 3. yılında ise 96 gün olarak
uygulanacak.
Ücret zammı ve ikramiyede yapılan
artış ile 1. yıl yüzde 18,40 oranında
gelir artışı sağlandı. Bunların yanı sıra,
birçok sosyal haklar elde edildi. Sosyal
haklardaki artış da ücret artışlarında
olduğu gibi 2. yıl enflasyon artı 2 puan
ve 3. yıl enflasyon artı 4 puan şeklinde
uygulanacak.

Sözleşmenin imzalanmasından önce
işçilerle toplantı yapıldı; toplantıda
üyelerimizin sözleşmenin imzalanması
konusunda görüş bildirmesi üzerine
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmzalanan sözleşme ile, ücretlere
birinci yıl, birinci 6 ay için ortalamada
yüzde 16 zam alındı.
Ücretlere göre kademeli olarak
yapılan ücret artışları sonucu zam oranı
düşük ücretlilerde 18,48% oranına
kadar yükseldi.
2. yılın ilk 6 ayında ücret zammı
enflasyon artı 2 puan şeklinde uygulanacak.
Sosyal haklarda ise, üçlü pakette
(bayram izin ve yakacak ödemelerinde)
yüzde 16,10 ile yüzde 30,13 oranlarında
artış sağlandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN İŞYERLERİ :
1- AR-YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş. (Trakya Şb.)
Sözleşme görüşmeleri 19/02/2012 tarihinde başladı.
2- MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. ve TİC. A.Ş.(İzmir Şb.)
Sözleşme görüşmeleri 15/03/2012 tarihinde başladı.
3- GÜVEN ELEKTRİK SANAYİ MAMULLERİ İMALAT VE TİC.
A.Ş. (İst. 2 Nolu Şb.) Sözleşme görüşmeleri 28/03/2012tarihinde başladı.
4- ÇELMER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (Gebze Şb.)
Sözleşme görüşmeleri 10/04/2012 tarihinde başladı.

UYUŞMAZLIKTA OLAN İŞYERLERİ :

1- MARMARA SİEGENER GALVANİZ SAN. ve TİC. A.Ş.
(Kocaeli Şb.) Arabulucu seçimi yapıldı.
2- APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. (MESS)
(Gebze Şb.) 20/04/2012 tarihinde arabulucu seçimi olacak.

GREV KARARI ALINAN İŞYERİ :

RETTİG METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (İzmir Şb.)
29/03/2012 tarihinde grev kararı alındı.
GREV UYGULAMA KARARI ALINMASI GEREKEN İŞYERLERİ :
EPTA İSTANBUL SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTT. ŞTİ.
(Trakya Şb.) 08/03/2012 tarihinde grev kararı alındı.

Kocaeli Crown Bevcan’da çoğunluk
sağlandı, yetki tesbiti bekleniyor...
Kocaeli’de kurulu bulunan Crown Bevcan işyerinde örgütlenme çalışmalarımız sınucunda çoğunluk sağlandı ve yetki tesbiti için bakanlığa başvuru
yapıldı.
Çalışma Bakanlığı, yeni çıkacak yasayı beklediği için, bir süredir çoğunluk
tesbit taleplerini yanıtlamayı durdurdu.
Bu sürecin tamamlanarak, Crown Bevcan işyeri için çoğunluk tesbir yazımızın gelmesini bekliyoruz.

Ergun Hidrolik

Asil Çelik işyerinden çıkarılan işçiler
için işe iade davaları açılmıştır
Kamuoyuna özellikle Türk Metal Sendikası tarafından Asil Çelik işyerinde
işten çıkarılan üyelerimizin sahiplenilmediği yönünde açıklamalar yapılmaktadır. Bu iddialar gerçek değildir.
Şubat ve Mart aylarında Asil Çelik işyerinde işten çıkarılan üyelerimizin
kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacakları Sendikamızın girişimleri
sonucu ödenmiştir.
Yine bu üyelerimiz için Orhangazi Asliye (İş) Hukuk Mahkemesi’nde işe
iade davaları açılmış olup bu davalar Sendikamız avukatları tarafından takip
edilmektedir.
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İşyeri Eğitimlerimiz
Artarak Devam Ediyor
2012 yılında artan talepler doğrultusunda
işyeri eğitimlerimiz şubelerde farklı başlıklarda
yapılıyor.
İhtiyaca ve gelen taleplere göre belirlenen
konularda yapılan eğitimler uzmanlarımız tarafından işyeri komitelerine yönelik yapıldığı gibi,
direkt olarak üyelerimize veya şube temsilciler
kurullarımıza yönelik olarak da gerçekleştiriliyor.
Ayrıca yeni örgütlenme çalışması yaptığımız
işyerlerindeki üyelerimize yönelik örgütlenme
eğitimleri gelen talepler doğrultusunda yapılıyor.
Gebze Şubemize bağlı Cengiz Makine işyerinde 8 Nisan’da komite eğitimi, 26 Şubat’ta
daha önce genç işçi eğitimlerine katılan kursiyerlerle genel değerlendirme eğitimi;
Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Kazan işyerinde 1 Nisan’da üye eğitimi, 9 Nisan tarihinde

ise Crown örgütlenme eğitimi;
Bursa Şubemize bağlı Bosch işyerinde 28
Ocak’ ve 1 Nisan’da örgütlenme ve TİS eğitimleri;
Eskişehir Şubemize bağlı Doruk işyerinde
28-29 Mart tarihlerinde üye eğitimi;
Anadolu Şubemize bağlı Konya Mahle’de
27 Mart, Hatay Yücel Boru’da 15 Şubat ve 14
Şubat’ta Mersin Çimsataş işyerlerinde;
İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı İsuzu işyerinde 25-26 Şubat, 24-25 Mart tarihlerinde,
ABB Dudulu işyerinde 26 Şubat tarihinde;
İstanbul 2 No’lu Şubemize bağlı Paksan işyerinde genç üyelerimize yönelik olarak 6 Mart
tarihinde, 14 Nisan’da Güven Elektrik işyerindeki üyelerimize yönelik TİS eğitimleri yapıldı.
Bu eğitimlere toplamda 700’ün üzerinde
üyemiz katıldı.

01.04.2012
01.04.2012
28-29.03.2012
27.03.2012
24-25.03.2012
06.03.2012

Bosch
Baysan Kazan
Doruk
Mahle, Konya
Isuzu
Paksan Genç İşçi
Eğt.
26.02.2012
Gebze Genç İşçi
Eğt.
26.02.2012
ABB
25-26.02.2012 ISUZU
15.02.2012
Yücel Boru
14.02.2012
Çimsetaş
28.01.2012
Bosch TİS Eğitimi
28.01.2012
Termo Makina
26.01.2012
Yücel Boru
17.01.2012
Gebze Şb. Tems.
Krl
14-15.01.2012 Rettig Metal
11.01.2012
Yücel Boru
10.01.2012
Asil Çelik
06.01.2012
Elkim Metal

Bursa Şb.
Kocaeli Şb.
Eskişehir Şb.
Anadolu Şb.
1 No'lu Şb.
2 No'lu Şb.
Gebze Şb.
1 No'lu Şb.
1 No'lu Şb.
Anadolu Şb.
Anadolu Şb.
Bursa Şb.
Kocaeli Şb.
Gebze Şb.
Gebze Şb.
İzmir Şb.
Gebze Şb.
Bursa Şb.
Kocaeli Şb.

Sendikamız işyerlerinde ve Gönen Tesislerimizde yapmış olduğu eğitimlere ait daha fazla fotoğrafı, sendikamızın internet
sitesinde, eğitim sayfamızda bulabilirsiniz.

birlesikmetal.org
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Gönen’de düzenlenen seminerlerle yeni kadrolar yetişiyor...

Amatör Eğitimciler

Amatör Örgütçüler

1 Nisan 6 Nisan 2012 tarihleri arasında Gönen Kemal Türkler eğitim ve dinlenme tesislerinde 40 kursiyerin katıldığı amatör örgütçü semineri II gerçekleştirildi.
Bu seminere daha önceki amatör örgütçü seminerlerine katılan kursiyerler arasında seçilen üye ve temsilcilerimiz katıldılar.
Bu eğitimin temel hedefi önceki eğitimlerden geçen üye ve temsilcilerimizi daha
kalifiye hale getirmek ve sendikamızın hem iç ve hem de dış örgütlülük alanında
büyümesine yardımcı olmalarını sağlamaktı.
Kursiyerlerimizin bu konuda daha da yetkinleşmesi bu seminerde uygulanan
yeni eğitim tarzı ile olumlu bir noktaya doğru ivmelenmiştir.
Bu eğitimden geçen üye ve sempatizanlarımızın şubeleri ve temsilcileri ile birlikte iç ve dış örgütlülüğümüzü gözden geçirerek yeni hamleler yapmasını bekliyoruz.

Sendikamızın Eğitim Programı çerçevesinde Amatör Eğitimci Semineri II. Basamak semineri 08-13 Nisan 2012 tarihleri arasında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Daha önce yapılmış bulunan iki seminerin kursiyerleri arasında seçilen belirli sayıda temsilci ve üyelerimizin katıldığı seminerde amaç yeni bilgilerle ve grup çalışmaları kursiyerlerin yeteneklerini artırarak daha da kalifiyeleşmelerini sağlamaktı.
Kursiyerlerin bulundukları bölgelerde şube yönetimlerimizle eğitim programlarının hazırlanması ve amatör eğitimci eğitiminden kalifiyeleşerek bilgi düzeylerini
ve sunu yeteneklerini artıran bu üyelerimiz üzerinden bazı eğitimleri gerçekleştirmelerinin önü açılmış oldu.
Tekstil sendikamızdan da bir kursiyerin katıldığı seminer esas itibarıyla başarılı
geçmiş ve sendikal eğitimlerimizde yeni deneyimler elde edilmiştir.
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Genç İşçilerin Eğitim
Ateşi Kar-Buz Eritti
2012 yılının ilk Genç İşçi Eğitimi,
termometrelerin -8 dereceyi gösterdiği
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü 30
Ocak- 4 Şubat 2012 tarihleri arasında
Gönen Kemal Türkler Tesislerinde, genç
üyelerimizin istek ve heyecanlı katılımları sayesinde çok başarılı bir şekilde tamamlandı.
Gerçekten de suların bile donduğu
bir ortamda yapılan eğitime katılan genç
üyelerimiz, eğitime her türlü olumsuz
koşula rağmen müthiş bir disiplin, öğrenme isteği ve ilgiyle katıldılar.
Sendikaların Doğuşu, Sendikal Anlayışlar ve İlkelerimiz, Örgütlenme Üzerine Notlar, Hukuk, Toplu İş Sözleşme
Politikaları, Kapitalizm ve İşleyişi gibi
derslerin yanı sıra, kursiyerlerimizin aktif olarak katıldıkları uygulama dersleri
ve atölye çalışmaları yapıldı.
Bu çalışmalarda kursiyerlerimiz son
derece değerli katkılar sundular, başarılı
aktiviteler gerçekleştirdiler ve bu eğitimlerin çok daha sık ve diğer üyelerimi-

ze yönelik olarak yapılmasını istediler.
Eğitim kapanışına katılan Eğitim
Sekreteri Seyfettin Gülengül konuşmasında özetle şunları söyledi;
“Eğitim sendikamız için her zaman
çok önemli bir faaliyet olmuştur. Biz de
bu dönemde bundan önceki dönemlerde
olduğu gibi bu çalışmaları artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Programlı
eğitimlerin yanı sıra işyeri eğitimlerimize de ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bu anlamda gelen talepleri
değerlendirerek zamanımız elverdiği
ölçüde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
Sizlerin bu eğitimlerde aldığınız bilgileri mutlaka daha ilerilere taşımanızı
istiyoruz. Ayrıca arkadaşlarınızla paylaşarak büyütmenizi istiyoruz. Hepinize
bu eğitime katıldığınız ve büyük bir ilgi
ve disiplin içinde tamamladığınız için
teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.”
Eğitim her zaman olduğu gibi kursiyerlere verilen ve artık gelenekselleşen
sertifika töreniyle tamamlandı.

Uluslararası İlişkiler

Cenevre’de
bir dizi görüşme yaptık
Sendikamız Genel Başkanı Adnan
Serdaroğlu ile Genel Sekreter Selçuk
Göktaş, üyesi olduğumuz IMF (Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu)
Yürütme Kurulu toplantısı ve yeni oluşacak küresel sendika federasyonunun
yürütme kurulu toplantısına katılmak
üzere 26-28 Şubat tarihleri arasında
Cenevre’ye gittiler.
Cenevre ziyaretinde kurul toplantılarının dışında IMF ve IGMetall sendikasının genel başkanı Berthold Huber
ve IMF Genel Sekreteri ile görüştüler.
Görüşmede parlamentoya gönderilen Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı
ve ülkedeki kimi sendikaların tasarıya
verdikleri destek belgeleri ile birlikte
rapor olarak sunuldu.
Bu görüşmede ayrıca başta Bosch
firması olmak üzere Alman sermayeli
şirketlerde sendikal örgütlenmenin sorun ve olanakları birlikte değerlendirildi ve işbirliğinin güçlendirilmesi niyetleri bütün taraflarca ortaya konuldu.

Sanayi işçilerini örgütleyen küresel
federasyonların Haziran ayı içinde gerçekleştirecekleri birleşmeler ile bu federasyonlara bağlı ulusal sendikaların
ilişkilerinin demokratik ve bağımsız
sendikacılık ilkelerine zarar vermeyecek biçimde düzenlenmesi ve işveren
ve devlet yanlısı sendikaların sızmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği
sendikamız heyetince özellikle vurgulanan konu olmuştur.
Sendikamız heyetinin diğer teması
ise ILO sendikal özgürlükler komitesi ve komite başkan danışmanı ile
yapılan görüşmeydi. Bu görüşmede
sendikal mevzuatta yapılmak istenen
değişikliklerin ILO ilkeleriyle uyumsuzluğu ortadan kaldırmadığı, var olan
yapının sürdürülmek istendiği özellikle vurgulandı.
ILO Sendikal Özgürlükler Komitesinin vakit geçirmeden sürece dahil olması talebi iletildi. Görüşme bir çalışma planının belirlenmesi ile sona erdi.
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DİSK Başkanlar Kurulu,
ILO Türkiye Ofisinde eylem yaptı
İşçi sınıfı örgütlenmesinde ve temel
sendikal özgürlüklerde hak gasplarına
yol açacak yeni sendikal yasa taslaklarına ve Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’ndeki antidemokratik maddeleri şikayet etmek için 8 Mart Perşembe günü
ILO Ankara Temsilciliği’ni ziyaret eden
DİSK Başkanlar Kurulu ve 150 kişilik
sendikal temsilciler, AKP Hükümetini
protesto etmek ve uyarmak için ILO Ankara Bürosu’nu TERK ETMEME kararı
aldı.
Bina dışında da 150 kişilik sendikal
temsilciler grubu ILO önünde çadır kurdular.
Daha sonra Ankara’daki ofisin önün-

de destek vermek için gelen DİSK üyesi
işçiler sabahlayan heyet, ertesi gün, bir
basın açıklaması ile eyleme son verdi..
Yapılan açıklamada, dünya genelinde sendikal hak ihlallerinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye’de,
AKP hükümetinin yıllardır uluslararası
baskılara, Türkiye’nin ILO’nun kara
listesi sayılan uygulama komitesinde yer
almasına karşı, barajsız, grev yasaklarının noter şartının olmadığı özgürlükçü
bir sendikalar yasasını çıkarmaya yanaşmadığına dikkat çekildi.
DİSK heyeti ILO’da çalışan kadınlara eşarp hediye ederek tüm kadınların 8
Mart’ını da kutladı.

İşçiler onar onar ölüyor...

Basın açıklamalarımızdan

Mart ayında en az 59 işçi hayatını kaybetti
İş cinayetleri kadın, erkek demeden, ülkemizin
dört bir yanında Mart ayında da devam etti Ölümler
en çok inşaat, enerji ve maden sektöründe yaşandı…
Düşme sonucu ölümlerin belirleyici olduğu inşaat sektöründe bu sefer çadırlarda çıkan yangın sonucu 11, ülke çapında ise 27 işçi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz ay baraj kapaklarının patlaması sonucu
ölümlerin yaşandığı enerji sektöründe ise yine barajlarda 5 ölüm yaşandı. Maden sektöründe ise göçükler ve zehirlenmeler eksik olmadı, 5 maden işçisi
yaşamını yitirdi. Mart ayında bir ataması yapılmayan öğretmen daha intihar etti. Manisa Alaşehir’de
İngilizce öğretmeni olan 30 yaşındaki Esen Çelik
15 Mart günü, bir apartmanın 5’inci katından atladı. Ataması yapılmadığı için intihar ederek hayatını
kaybeden öğretmen sayısı 22’ye yükseldi.
Şubat ayında 42 işçi hayatını kaybetti
Ölümler en çok enerji, inşaat ve gıda sektöründe
yaşandı…Elektrik çarpması ve direkten düşmelerle gündeme gelen enerji sektöründe bu sefer baraj
kapaklarının patlamasıyla 10 işçi hayatını kaybetti.
İnşaatlarda ise bu ay özellikle binalardan düşmeler
ve nesne düşmeleri görüldü ve 7 işçi arkadaşımız
can verdi. Gıda sektöründe ise 4 işçi hayatını kaybetti. 4 Şubat’ta ise tersanelerde tespit edilebilen
147. cinayet yaşandı. Tuzla’da bulunan Mengi Yay

Yatçılık’ta kaplama yapılan alanda bulunan parlayıcı maddelerin peşpeşe patlaması sonucu 4 işçi
yaralandı. Yaralanan işçilerden Ümit Damgacı’nın
vücudunda yüzde 50 civarında bir yanık oluştu ve
Ümit arkadaşımız 14 Şubat’ta aramızdan ayrıldı.
“Bizler en son Esenyurt’ta 11 işçinin çadırda
yanarak can vermesi, her hafta HES inşaatlarından
ölüm haberleri gelmesini kanıksamayacağız… Taşeron sistemine dayalı üretim yapısı, uzun ve yorucu çalışma saatleri, geçici ve esnek istihdamın iş
cinayetlerinde belirleyici olduğunu bıkmadan anlatacağız…
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin kısıntıya gidilecek
ilk maliyet kalemi olarak görüldüğünü, Devletin
işçi sağlığı ve iş güvenliği denetiminden tamamen
çekildiğini, Tüm bunlarla birlikte en basit iş güvenliği önlemlerinin bile alınmamasının, tekil ölümler
değil artık toplu ölümler doğurduğunu, Kısacası
inşaat sektöründe alarm zillerinin çoktan çalmakta
olduğunu ve duruma el konulması gerektiğini inşaat işçileri, mühendisler, mimarlar, teknik elemanlar,
doktorlar başta olmak üzere bütün Meclis bileşenleri olarak her fırsatta kamuoyuna anlatacağız.”
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi aylık iş cinayetleri raporunu açıklıyor.
http://www.guvenlicalisma.org

Ancak Firavunlar
Bu Kadar Zalimdi
21. yüzyıl Türkiye’sinde İstanbul’un göbeğinde
kıtanın en modern ve görkemli alışveriş merkezinin yapımında çalışan 11 işçi diri diri yanarak öldü.
Binlerce yıl önce hunharca çalıştırıldıkları Mısır
Piramitlerinin yapımında ölüp giden köleler gibi…
Bu anlı şanlı AVM’yi yaptıran firma ise Alman
Ece, Deutsche Bank’ın yatırım şirketi olan DWS
ortaklığı. Yani Alman sermayeli uluslararası bir firma…
Başbakanımız söz konusu şirkete ödül verirken “Özel sektörümüzün ayağına takılan her türlü
prangayı çözeriz” demişti.
Başbakanımız sermayeye verdiği sözleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor ki, böylesine
göz önünde ki bir inşaatta çalışan emekçilerin diri
diri yanmasını engelleyecek hiçbir önlem alınmadığı gibi, tam tersine adeta ölmeleri için her türlü
davetiye çıkarılmış gözüküyor.
Sözün bittiği yerdeyiz, çünkü firavunlar ancak
bu kadar zalimdi.
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Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu,
DİSK Genel Sekreterliğine seçildi..

DİSK
14. Genel Kurulu
tamamlandı
10-11-12 Şubat 2012 tarihlerinde toplanan DİSK 14.
Genel Kurulu, 12 Şubat’ta yapılan seçimlerin ardından yeni yönetimi belirledi.
Genel Başkanlığa Erol Ekici, Genel Sekreterliğe Adnan Serdaroğlu’nun seçildiği Genel Kurul’da, 7 kişilik
Yönetim Kurulu üyeleri de seçildi. 15 Şubat’ta görev
dağılımı ile, Yönetim Kurulıu şöyle oluştu :
Metin EBETÜRK (Sosyal-İş)
Genel Başkan Yardımcısı, Siyasal ve Sosyal İlişkiler
Dairesi, Araştırma Dairesi
Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU (Nakliyat-İş)
Genel Başkan Yardımcısı, Genç İşçiler Sorunları Dairesi, Kadın İşçiler Sorunları Dairesi, Göçmen İşçiler
Sorunları Dairesi, Emekliler Sorunları Dairesi

Alaaddin SARI (Lastik-İş)
Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Dairesi
Ergün TAVŞANOĞLU (Tümka-İş).
Yönetim Kurulu Üyesi, oplu Sözleşme Politikaları ve
Koordinasyonu Dairesi, Çevre Sorunları Dairesi
Muzaffer SUBAŞI (Tekstil)		
Yönetim Kurulu Üyesi, Hukuk Dairesi, İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Dairesi
İsmail YURTSEVEN (Genel-İş)		
Yönetim Kurulu Üyesi, Örgütlenme Dairesi
Celal OVAT (Gıda-İş)		
Yönetim Kurulu Üyesi. Eğitim Dairesi

Taşerona karşı mücadele

Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geleceklerine sahip
çıkıp üniversite yönetiminin yasa dışı bir
şekilde gerçekleştirdiği taşeron ihalesini
protesto eden Dev Sağlık-İş üyesi 27 işçinin 27 yılla yargılandığı dava; 12 Mart
günü Adana Adliyesi’nde görüldü.
Yürüyüşün ardından Adana Adliyesi
önünde düzenlenen basın açıklamasına;
DİSK Genel Sekreteri ve Sendikamız
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Genel
Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül
ve şube yöneticilerimiz katıldılar.
Yine aynı gün Genel Merkez yöneticilerimiz; Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’de
(TEDAŞ) örgütlenme hakkını kullandıkları için işten atılan Enerji Sen üyesi işçilerin direnişleriyle dayanışma ziyareti
gerçekleştirdiler.
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İzmir ve Ankara’da öğretmenlere yönelik şiddet...
Toplumda “4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi” olarak bilinen “İlköğretim ve Eğitim
Kanunu” ve “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı”yla sendikal alana yönelik önemli değişiklikler içeren düzenlemelere karşı KESK’in
Ankara’da yapmayı düşündüğü demokratik eylem Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı talimatlarıyla engellendi.
Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Malatya, Batman, Urfa,
Konya, Hatay, Zonguldak, Tokat ve diğer birçok

ilde KESK’lilerin çıkışları engellendi, araçlara
keyfi olarak el konuldu.
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya
gelen kamu emekçilerinin seyahat etme özgürlükleri, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakları ayaklar altına alındı. İzmir ve Ankara’da
polis fütursuzca şiddet kullandı.
Genel Başkanımız, DİSK Genel Sekreteri
olarak, demokratik toplantı ve gösteri yürüyüşleri haklarını kullanmak isteyen kamu emekçilerinin zor kullanılarak engellenmesine ilişkin bir
açıklama yaptı:
“...Yaşanılan bu olaylar bir kez daha göstermiştir ki, siyasi iktidar kolluk kuvvetleri aracılığıyla, muhalefeti işlevsizleştirmek için hukuk
dışılığı bir araç olarak kullanmaktan çekinmeyip,
ihtiyaç duydukları yer ve zamanda bütün kontrpolitika yöntemlerini hayata geçirmektedir.
Bir kez daha söylüyoruz: 12 Eylül ruhunu
sokaklarda yaşatmaya çalışan AKP Hükümeti
emekçilere ve demokratik muhalefete karşı zor-

balık, baskı ve yıldırma politikalarından vazgeçmelidir. Emperyalist politikalara, küreselleşme
saldırılarına, özelleştirmelere, taşeronlaştırmalara, emekçilere, toprağını savunan köylülere, demokratik muhalefet hareketlerine ve yoksullara
yönelik saldırılara karşı mücadelemizi yılmadan,
usanmadan sürdüreceğiz.
Hükümetin bu zorba tutumunu bir kez daha
şiddetle kınıyoruz!”

12 Eylül, bütün sorumluları, uygulamaları
ve sonuçlarıyla birlikte yargılanmalıdır!
12 Eylül davasının gerçek bir yargılamaya dönüştürülmesi, gizli bırakılan tarihi gerçeklerin açığa çıkarılması, sorumlularından hesap sorularak cezalandırılmaları tarihsel bir görevdir!
Konfederasyonumuz, yeniden faaliyete geçtiği
1992 yılından bu yana yapılan bütün genel kurullarında, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve darbenin sorumluları ile hesaplaşma kararları almış, başta Anayasa
ve sendikal yasalar olmak üzere 12 Eylül hukukunun
aşılması için mücadele etmiştir.
Bu bağlamda, 2004 yılında başlattığımız “12
EYLÜL’Ü, NE UNUTURUZ, NE AFFEDERİZ”
kampanyası çerçevesinde, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin en büyük mağduriyetine uğramış bir
konfederasyon olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu
suç duyurumuz hakkında, o tarihte yürürlükte bulunan Anayasa’nın geçici 15. Maddesi gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına karşı iç hukuk yolları tüketildikten sonra Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine yaptığımız başvuru ise
iç hukuktaki yargı engelleri nedeniyle reddedilmiştir.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişiklikleri sonrasında Anayasa’nın geçici 15. Maddesinin
yürürlükten kaldırılması üzerine DİSK 5 Mayıs 2011
tarihinde eski suç duyurusunu tekrarlayarak, 12 Eylül
Askeri Darbesi’nin sorumlularından hesap sorulmasını talep etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı DİSK’in yaptığı
suç duyurusunu aynı dönemde yapılan çok sayıda suç
duyurusu ile birlikte değerlendirerek Milli Güvenlik
Konseyi Başkanı Kenan Evren ile üyesi Tahsin Şahinkaya hakkında Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
dava açmıştır.
DİSK ve yöneticileri, gerek bugün hakkında dava
açılmış bulunan sanıklar Milli Güvenlik Konseyi

Başkanı Kenan Evren ile üyesi Tahsin Şahinkaya’nın,
gerekse de 12 Eylül 1980 sonrasında görev yapan Sıkıyönetim Komutanları, illerdeki Sıkıyönetim Komutan Yardımcıları, Davutpaşa Askeri Cezaevi, Selimiye Askeri Cezaevi, Hasdal Askeri Cezaevi, Metris
Askeri Cezaevi Komutanları ve görevlileri, Davutpaşa Kışlası Otağ-ı Hümayun Sorgu Merkezi’nde görev
yapan askeri ve sivil görevliler ile 12 Eylül yönetiminin hukuka aykırı kararlarını büyük bir hevesle
uygulayarak sendikaların ve üyesi işçilerin evrensel
hukuktan doğan en temel haklarını çiğneyen, “şimdi gülme sırası bizde” diyen işveren örgütleri, bu örgütlerin yöneticileri ve işverenlerin fiillerinden zarar
görmüşlerdir.
Ancak, iddia makamı tarafından hazırlanan iddianame, DİSK’in suç duyurusunda ifade ettiği suç
konusu fiilleri, dönemin olaylarını ve şüphelilerini
araştırmadan, eksik bir inceleme ve tek yanlı bir değerlendirme ile dar bir alana sıkıştırmış ve sadece iki
sanığa bu davayı açmıştır.
Oysa, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri ile bunların açıkça hukuka aykırı
kararlarını uygulayan, komuta kademesinde yer alan
askeri görevliler, sıkıyönetim komutanları, bakanlar
kurulu üyeleri, emniyet müdürleri, cezaevi müdürleri, işkence uygulayan, yargısız infazlarla öldürme ve
yaralama eyleminde bulunan askeri ve sivil görevliler, yargı mensupları, işveren örgütleri ve yöneticiler
ile işverenlerin aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunan fiillerinden oluşan bir bütünlük arz etmektedir.
Bu kişiler ve bu kişilerin eylem ve fiilleri bu davaya katılmadıkça, bu davanın eksik ve göstermelik
bir dava olacağını değerlendiren DİSK, bu davanın
gerçek bir 12 Eylül yargılamasına dönüştürülmesi,
gizli bırakılan tarihi gerçeklerin açığa çıkarılması, sorumlularından hesap sorularak cezalandırılmalarının

tarihsel bir görev olduğundan hareketle 4 Nisan 2012
tarihinde yapılan duruşmada (5 Mayıs 2011 tarihinde eski suç duyurusunu tekrarlayarak) davaya katılma (müdahale) talebinde bulunmuş, Mahkeme de
DİSK’in, daha önce yaptığı suç duyuruları ve suçtan
zarar görme ihtimali gerekçesiyle davaya katılmasına
karar vermiştir.
12 Eylül Faşizmi’nin sınıfsal ve arkasındaki güçlerin kim olduğunu çok özlü bir şekilde ortaya koyan
iki açıklama var. Birincisi, ABD emperyalizminin
örgütü CIA İstasyon Şefi Paul Henze’nin “Bizim oğlanlar başardı”, ikincisi ise, o dönemde TİSK Başkanı
Halit Narin’in “20 yıl biz ağladık onlar güldü, gülme
sırası şimdi bizde” sözleridir. Bu sözler, 12 Eylül’ün
emperyalizmle ve sınıfsal konumuyla ilgili önemli
belge niteliği taşımaktadır.
Bu nedenle, 12 Eylül sürecinin yargılaması emperyalizme bağımlılık ve sınıfsal tahakkümü üzerinden yapılmadığı ve 12 Eylül zihniyetinin bugünkü
sürdürücüleri tarafından bir ortaoyununa dönüştürüldüğü sürece gerçek bir yargılamaya dönüşmeyecektir.
Konfederasyonumuzun görüşü bu doğrultuda
olmasına karşın kamuoyuna yansıyan haberlerde,
DİSK’in, bugüne kadar 12 Eylül darbesi ve hukuku
ile ilgili hiçbir mücadelesi olmamış HAK-İŞ vb. kimi
örgüt ve kişilerle birlikte müdahilliğe kabul edildiği
bilgisi yan yana konularak verilerek gerçek görüşlerimiz çarpıtılmaktadır.
DİSK, 12 Eylül’le, 12 Eylülcülerle ve sürdürücüleriyle gerçek hesaplaşmayı emekçilerin yapacağı
inancıyla, 12 Eylül davasını, kendi ilkeleri ve bugüne kadar sürdürdüğü mücadelesi doğrultusunda takip
edecektir.
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Asgari Ücrete Yüzde 5,
Elektriğe Yüzde 9.26 ve Doğalgaza Yüzde 19 Zam

Artık geçinmek için
Takla atmak lazım

Taksim "oyun" alanı değildir
Taksim 1 Mayıs Meydanı’nın şantiye olmasına,
Gezi Parkı’nın yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

2012 Ocak ayı başından geçerli olmak üzere asgari ücreti yüzde 5.6 artıran hükümet elektriğe yüzde 10, doğalgaza ise 19 zam yaparak verdiğini
fazlasıyla geri aldı.
Böylece milyonlarca vatandaşımız geçinmek için, İçişleri Bakanı İdris
Naim Şahin’in kendilerinden beklediği takla atma becerisini göstermek zorunda kalacaklar gibi gözüküyor.
Aslında asgari ücrete yapılan komik zammın ardından, hiçbir şekilde kullanmaktan kaçamayacağımız elektrik ve doğalgaza yapılan zamların bütçe
göçerten oranlarına baktığımızda, bir de üstüne üstlük zammın açıklandığı 1
Nisan tarihini de göz önüne aldığımızda her şey tam bir şaka gibi…
Şaka gibi ama gerçek… Sonuç olarak hükümet kırk lira verdi ama doğalgaz, elektrik ve benzine yaptığı zamlarla aylık faturaya 94 lira yük bindirdi;
böylece durduk yerde bütçeler 54 lira açık vermiş oldu. Buna “halk dilinde
kaşığıyla verip kepçeyle geri almak” deniyor. Ancak bizim hükümetin kaşığı
küçük kepçesi ise maşallah tencere gibi.
Konutlarda kullanılan elektrikteki zam yüzde 9.26, sanayide ise 8.7 olarak
açıklanırken doğalgaza yapılan zam ise yüzde 19 olarak belirlendi.

İstanbul, gözü kâr hırsı ile dönmüş müteahhitlerin şantiyesi haline getiriliyor. Kentin tarihini, dokusunu hiçe sayan bir anlayış, parkları, meydanları,
kamusal arazileri, ormanları tahrip ederek, kentin tarihi siluetini yok etmek
pahasına kente müdahale ediyor.
... Taksim Meydanı Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihi açısından son
derece önemlidir. Umutlarımızın ve acılarımızın mekânıdır. Taksim Meydanı
1977 1 Mayıs’ıdır; kaybettiğimiz işçi ve emekçilerdir.

Hepimizin malumu Bakan Şahin, Pasinler’de kendisine “geldiği için çok
sevindiğini” söyleyen vatandaşımız Pala lakaplı Mustafa Boğaçayır’a “sevindiği nerden bileyim, bi takla at veya oyna da görelim” demiş ve bizim
çaresiz vatandaşımız Pala Mustafa da göbek atmaya başlamıştı ya…
Bizim yıllardır aklımızın bir türlü ermediği ekonomik politikaların esbab-ı
mucibesi de böylece anlaşılmış oldu; meğer bunlar “şu vatandaşa bi yaptıramadığımız takla attırmak kaldı, ne yapsak da takla attırsak” diye düşünürlermiş, şimdi anladık.
Tek başına Bakan İdris Şahin her tarafa nasıl yetişsin…
Bu fahiş zamlar, zamların açıklandığı tarihin 1 Nisan olması…
Şimdi her şey açıkça anlaşılıyor; haydi hep birlikte taklaya…

Sizden Gelenler
ASLA VAZGEÇME!

Taksim Meydanı 12 Eylül askeri cuntasının yasaklarından beslenenlere
mücadele ile verilen yanıttır.
Taksim Meydanı, “Ayaklar baş olursa, kıyamet kopar” diyerek bu alanı
işçi sınıfının kutlamalarına kapatmak isteyenlere karşı sesiz kalmayan, gözyaşları içinde 32 yıl sonra, tüm engellemelere, gaz bombalarına, joplara, baskılara rağmen, arkadaşlarını ananlarındır.
Taksim Meydanı nasırlı elleriyle yoktan var edenlerin, ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların, sömürüye teslim olmayanların çığlığıdır. Taksim Meydanı
1 Mayıs Alanı’dır!
Konfederasyonumuz DİSK ve sendikamız, Taksim Meydanı’nın katledilmesine karşı her türlü eylem ve etkinliğe destek verecektir...
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Madem patronların hükümeti
değilsiniz...

Basından

2012 Bütçesi: Devlet Eliyle
Yoksullaştırmaya Devam(!)
Özgür Müftüoğlu , 23.12.2011 / Evrensel

Aziz Çelik, 08.03.2012 / Birgün

Başbakan Erdoğan’ın TÜSİAD’in
4+4+4 kesintili eğitim yasa değişikliğine getirdiği eleştiriler karşısında verdiği
tahammülsüz yanıtta bir cümle çok dikkate değerdi: “Biz seçkinlerin, elitlerin,
patronların hükümeti değiliz” (aa.com.
tr 1 Mart 2012). Bu ifade irdelenmeye
değer. Patronların hükümeti değilseler,
aşağıdaki uygulamaları kim yaptı? Patronların hükümeti olup olmamanın turnusol kağıdı işçi-işveren, emek-sermaye ilişkileridir. 10 yıllık AKP hükümeti
döneminde işveren örgütlerinin çalışma
hayatına ilişkin temel isteklerinin tümü
yerine getirildi. İşte ispatı:
1) Toplu İş İlişkileri Yasası: Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
ve sosyal tarafların üzerinde kısmen anlaştığı ve sınırlı iyileştirmeler getiren
taslak, Bakanlar Kurulu’nda aylarca
bekletildi. İşveren örgütleri ve kabinedeki bazı bakanlar (bir bölümü işveren
kökenli) sendikalar haklarla ilgili kimi
iyileştirmelere karşı çıktı. Nitekim sermayedar örgütleri TUSKON, TOBB,
MÜSİAD, TÜSİAD ve TİSK yasa taslağına karşı bayrak açarak bakanlarla toplantı yaptı. İşveren örgütlerinin şikayetlerinin Başbakan Erdoğan’a da iletildiği
bildirildi (Dünya, 9 Ocak 2012).Yasanın
meclise sevkini engellediler. Sonuçta
onların dediği oldu. Grev yasakları artarak ve binde 5 olan işkolu barajı yüzde
3’e yükseltilerek tasarı meclise yolladı.
Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bankacılık sektöründe grev yasağı korundu.

verildi. İşveren örgütleri yıllardır kıdem
tazminatının yük olduğunu iddia ederek
kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını
istiyor. Peki şimdi kimin dediği oluyor?
4) Grev ertelemeleri: AKP hükümeti döneminde büyük ölçekli ve etkili
grevlerin (özellikle lastik ve cam sektörü)neredeyse tamamı milli güvenlik
ve genel sağlık gerekçesiyle ertelendi.
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen bu grevler tekrar ertelendi.
Dava dosyaları bu grevlerin açıkça işveren örgütlerinin istekleri doğrultusunda
ertelendiğini ortaya koyuyor.
5) Teşmilde U dönüşü: AKP hükümeti 2009 yılında bankacılık sektöründe
imzalanan bir toplu iş sözleşmesini sendikasız bazı bankalara teşmil etti. Ancak
bu bankalar teşmil kararnamesini uygulamamakta direndi. Sendikanın teşmil
kararnamesini uygulamayan bankalara
karşı yasal yolları kullanmaya başlamaya hazırlandığı sırada hükümet teşmil
kararnamesini aniden geri çekti. Böylece
çalışanların değil bankaların dediği oldu.

6) İş Yasası’nda işverenlerin dediği
oldu: 2003 yılında 4857 sayılı yasanın
hazırlıkları sırasında bakanlık ve sendikalar iş güvencesi konusunda uzlaşmaya
varmıştı. Yasanın iş güvencesi hükümleri 10’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanacak ve tazminat tutarı 6-12
ay arasında olacaktı. Ancak Meclis müzakereleri aşamasında TOBB devreye
girdi. AKP grup başkanvekilinin verdiği
2) Esneklik ve Ulusal İstihdam Stra- önergeyle kapsam 30 kişiye çıkarıldı,
tejisi (UİS): 61. Hükümetin programında tazminat tutarı da 4-8 aya indirildi.
bir kaç kez işgücü piyasasının “katılık7) Piyasa toplumu yaratma hedefi
larının” giderilmesi ve esnekleştirilmesi hedefi: Aslında AKP iktidarının çalıhedefine yer verilmiş durumda. Esneklik şanlar ve işverenler açısından gerçek
işveren örgütlerinin temel talebi değil anlamı, en berrak ifadesiyle, 59. Hükümi? Bakanlık tarafından hazırlanan UİS met Programı’nda yer alıyor. Programda
taslağında çalışma yasaları ile ilgili yer AKP “piyasa toplumu” yaratmayı birinalan değişikliklerin tümü işveren örgütci öncelik olarak saptıyordu. Bu kadar
lerinin taleplerini yansıtıyor. Kiralık işcüretkâr bir ifade sanırım hükümet progçilik, yeni esnek çalışma biçimleri, taşeramlarında ilk kez yer alıyor.
ron uygulamasının önündeki engellerin
Bu örnekler doğrudan işveren örgütkaldırılması, geçici işçiliğin yaygınlaştırılması bu değişikliklerin belli başlıları. lerinin talepleriyle yapılan kritik yasa
Türk-İş, işçi isteklerinin ısrarla göz ardı değişikliklerini ve uygulamaları yanedildiğini belirterek UİS hakkında ba- sıtıyor. Bunları artırmak mümkün. Öte
kanlığın görüş isteğine yanıt vermeyece- yandan çalışanlar aleyhine başka pek
çok uygulama da saymak mümkün, ama
ğini açıkladı.
gerek yok, yer de yok.
3) Kıdem Tazminatı Fonu: SendikalaŞimdi soru şu: Madem patronların
rın ısrarlı karşı çıkışlarına rağmen kıdem
tazminatı fonunun kurulması hedefine hükümeti değilsiniz, neden patronların
ilk kez 61. hükümet programında yer bir dediğini iki etmiyorsunuz?
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1980’den bu yana -yani tam
31 yıldır- Türkiye’de bütçelerin
hazırlanması ve uygulanmasındaki anlayış değişmemiştir.
Bu bütçeleri yapanlar, kimi zaman doğrudan darbe hükümeti
(1981-1983) kimi da zaman
darbe rejiminin emanetçisi hükümetler olmuştur. Bu hükümetler içerisinde ANAP, DYP,
MHP, RP, SP, DSP, SHP, CHP
ve nihayet AKP olmak üzere
hemen tüm milliyetçi-muhafazakar, liberal ve sosyal demokrat partiler yer almıştır. 24
Ocak 1980 kararları ışığında
hazırlanan bu bütçeler -neoliberal politikalar doğrultusunda- devletin düzenleme işlevini
(sosyal devlette olduğunun aksine) piyasanın gereksinimleri
doğrultusunda yerine getirmeyi hedeflemektedir. Piyasanın
gereksinimi ise küresel rekabet
gerekçesiyle devletin; (a) sermayeye sürekli olarak kaynak
aktarması, (b) yeni kâr alanları
açması ve (c) emek maliyetlerini minimum düzeye indirmesini içermektedir. Devletin bütçe
yoluyla piyasanın (sermayenin)
gereksinimlerini karşılama yollarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:
(a) Devlet sermayeye kaynak aktarmak üzere toplumun
geniş kesimlerinden (dolaylı
vergilerle) sağladığı kaynağı,
sermayeye (teşviklerle) aktarır.
Ayrıca sermayeye aktaracağı
kaynağı arttırmak için sosyal
harcamalarda kesintiye gider ve
kamu hizmetlerini piyasalaştırır.
(b) Sermayeye yeni kâr alanları açmak için devlet, kamu
işletmelerini, değerli kamu
mallarını ve doğal kaynakları
özelleştirme adı altında sermayeye devreder. Ayrıca eğitim,
sağlık gibi kamu hizmetlerini
de yeni kâr alanları olarak sermayenin hizmetine sunar.
(c) Emek maliyetini düşürmek üzere devlet, “istihdam
üzerindeki yüklerin hafifletilmesi” adı altında işverenin
(sosyal sigorta payı, vergi vd)

istihdam ettiği işçi için üzerine
düşen payını İşsizlik Sigortası
Fonu ya da genel bütçeden yani
toplumun cebinden ödenmesini
sağlar. Öte yandan kamu emekçilerinin ücretlerinin baskılanmasını sağlayarak hem ücretler
genel seviyesini düşürür hem
de sermayeye aktaracağı kaynağı arttırmış olur.
Devletin 31 yıldır izlediği bu
bütçe anlayışının sonucunda bir
taraftan emekçiler eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi haklarını kaybederken diğer taraftan
da geniş toplum kesimleri yoksullaşmıştır. 2012 yılı bütçesinde de devlet eliyle sosyal hakların gaspı ve yoksullaştırma
anlayışı daha da derinleşerek
devam etmektedir.
Devlet bütçeleri, ekonomik
–teknik- bir belge (imiş) gibi
gösterilmeye çalışılsa da esas
itibariyle son derece siyasi ve
ideolojik belgelerdir. Dolayısıyla bütçeler sınıflar arası güç
dengelerinin de bir yansıması
olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda 1980’den bu yana hazırlanan
bütçelere bakıldığında (reel ücretlerin görece yükseldiği 19891993 arası kısmen istisna kabul
edilebilir) Türkiye’de emekçi
sınıfların siyasi ve ideolojik olarak varlık gösteremediklerini
söylemek mümkündür. Emekçilerin siyasi ve ideolojik varlıkları ancak örgütlülükleriyle
görünür (hissedilebilir) hale
gelebilir. O halde Türkiye’de
emekçilerin haklarını ortadan
kaldıran onları yoksulluğa, açlığa iten bütçelerin emekçilerin
örgütleri olan sınıf partileri ve
sendikalar sorgulanmadan eleştirilmesi, değerlendirilmesi çok
da anlamlı değildir(!)
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Grev Hakkı Üstünden 12
Basından
Eylül ve AKP Rejimi

Tinerciler yoksul çocuklardır
Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksul bir ailede
yetişiyor. Çocuk yoksulluğunda OECD ortalaması
% 12,6 düzeyinde.

Mustafa Sönmez, 06.04.2012 / mustafasonmez.net

Güven Sak, 21.02.2012 / Radikal
Türkiye, OECD verilerine göre, çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu
ülkelerin başında geliyor. Sayın Başbakanımız geçenlerde “Bu gençliğin
tinerci olmasını mı istiyorsunuz?” diye
muhaliflerine sesleniyordu. Ben istemiyorum. Sayın Başbakan’ın da istemediğini biliyorum. Ama gelin görün
ki, veriler ortadadır. Tinerciler, yoksul
çocuklardır. Sokaklarda yaşarlar. Çocuk yoksulluğu ise OECD verilerine
göre Türkiye’de, son on yılda artmıştır.
Gelin bugün, size bu rakamlardan ne
anladığımı anlatayım. Ortaokul münazaralarındaki gibi, boş konuşup, ortaya atılmak yerine, bu rakamlara bakıp,
politika üretmek lazım. Ben de yardım
edeyim. “Biliyordun da, neden söylemedin” demesinler.
OECD Çocuk Yoksulluğu Raporu en
son geçen yılın sonunda yayımlandı.
Rapor, OECD ülkelerini çocuk yoksulluğu açısından karşılaştırıyor. Raporda
18 yaşından küçük çocuklar, ailenin
harcanabilir gelirine katkıda bulunmadan ortak olması gerekenler ele alınıyor. Bu çerçevede, hanelerin harcanabilir geliri, hanehalkı sakinlerinin sayısı
dikkate alınarak, karşılaştırılabilir hale
getiriliyor. Hanehalkı geliri hesabında
maddi yardımlar da dikkate alınıyor.
Sonra da en çok sayıda hanenin elde
ettiği karşılaştırılabilir hanehalkı gelirinin yarısından daha az gelir elde eden
ailelerin çocukları ‘yoksul çocuk’ olarak
tanımlanıyor. Böyle bakıldığında, çocuk
yoksulluğu, 18 yaşından küçük, toplam
çocuk nüfusu içinde, yoksul ailelerde
yetişen çocukları tanımlamak için kullanılıyor.
OECD raporuna göre, Türkiye’de,
çocuk yoksulluğu oranı yaklaşık yüzde 23,5 düzeyinde. Bu ne demek?
Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksul bir ailede yetişiyor demek. Çocuk
yoksulluğunda OECD ortalaması yüzde 12,6 düzeyinde. Türkiye, 2008 yılı
verilerine göre, OECD’yi neredeyse
ikiye katlıyor. Kuzey ülkelerinde çocuk
yoksulluğu oranı tek haneli seviyelere geriliyor. Türkiye, İsrail, Meksika
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise
oran yüzde 20’yi aşıyor. 1995-2008
döneminde en hızlı artış, 12,1 puanlık
yükselişle İsrail’de oluyor. Türkiye’deki
çocuk yoksulluğu ise aynı dönemde
3.9 puan artıyor. Rapora http://bit.ly/
bk52kp adresinden ulaşmak mümkün.
Rapordaki tablolara bakınca, insan
birkaç sonuç çıkarmaktan kendini alamıyor. İlk sonuç ortadadır. Türkiye’de
yoksul ailelerde yetişen çocukların

sayısı artmaktadır. Bunu yoksul ailelerde doğurganlık oranı daha yüksektir diye okumak da mümkündür. Aynı
rakamın dağılımına bakıp, örneğin,
Diyarbakır’da çocuk yoksulluğunun
son derece önemli bir problem olduğunu da tespit etmek mümkündür.
Çocuk yoksulluğu Türkiye açısından
son derece önemli bir problem olmaya adaydır. Ülkenin bugünü için değil,
yarını için. Geçtim, sokakta yaşayıp,
tinerci olanların esasen bu gruptan çıkıyor olması gerçeğini. Yoksul ailelerde
yetişen çocuklar yarışa birkaç adım
geride başladıkları için eğitim ve sağlık
hizmetlerinden de yeterince yararlanamamaktadırlar. Sonuçta eriyecek olan
ülkenin beceri birikimi olacaktır. Hatırlatırım. Bu ilk noktadır.
Geleyim, ikinci noktaya. Yine OECD
bulgularına göre, annenin de çalıştığı
haneler arttıkça çocuk yoksulluğu oranı düşmektedir. Dolayısıyla, Türkiye
gibi, kadınların işgücüne katılımında
ciddi engellere sahip olan bir ülkede
önümüzdeki dönemde çocuk yoksulluğunun azalmasını değil, artmasını beklemek gerekmektedir. Yoksul ailelerin
sayısı azalırsa, yoksul ailelerde yetişen
çocukların sayısı da azalacaktır. Bu iki
yolla işlemektedir: Bir yandan, annenin de çalışmaya başlaması ile birlikte
doğurganlık oranı düşmektedir. Diğer
yandan ise, hanenin geliri, kadının çalışmaya başlaması ile artmaktadır. Çocuk yoksulluğu, işsizlik meselesi ile de
yakından alakalıdır.
Üçüncü nokta ise şudur: Yoksul ailelerin doğurganlık oranı yüksek iken
başlatılacak bir “3 çocuk şart” kampanyası ne anlama gelir? Yoksa Sayın Başbakanımız çocuk yoksulluğunu
azaltmak için, yoksul hanelerin sayısını
azaltamadığını gördüğü için, şimdi varsıl ailelerdeki çocuk sayısını arttırmaya
mı çalışmaktadır? Meseleye çözüm getirmek yerine üstünü mü örtmeye çalışmaktadır?
Türkiye’de yoksul ailelerde yetişen
çocukların sayısı artmaktadır. Sosyal
politika planlamasında öncelikler bu
çerçevede gözden geçirilmek zorundadır. Yoksa Türkiye zaten kötü olan
beşeri sermayesinin eriyişine seyirci
kalmış olur.

12 Eylül’ün maşaları Evren-Şahinkaya
ikilisinin vodviline “12 Eylül’ün yargılanması” ahmaklığıyla bakanlara, AKP rejiminin mimarları kıs kıs gülmeye devam
ediyorlar. Sadece onlar değil, 12 Eylül
darbesinin asıl failleri, Washington’a , “Bizim çocuklar yaptı” diye bildirenler de…
12 Eylül 1980 darbesinin esası, sermayenin emeğin üstünde tahakküm kurmasıdır, yoksa askerin sivili devirmesi değil.
Bakın Demirel, “Niye müdahil olmadın?”
diyenlere, arkadaşımız Utku Çakırözer’e
konuşarak, ne güzel cevap vermiş; Ben
hesaplaştım, diyor, 12 Eylül ile hesabım
kalmadı, diyor. Haklı. 12 Eylül, Demirel’i,
başlattığı 24 Ocak Kararları’nı tamamına
erdiremediği ve o günün ekonomik, politik şartlarında erdiremeyeceği anlaşıldığı
için, sen kenara çekil, biz tamamlayacağız, diyenlerin darbesiydi.
Demirel’in iddiası ise, bırakın ben başladığımı tamamlarım idi. Demirel alınmış
rolünü 1987 referandumunda yeniden
elde edince , üstüne iktidar da olunca, hesaplaşması bitti.
12 Eylül’ün sivil-asker hesaplaşması
bundan ibaretti. Burası tamam. Ama 12
Eylül’ün esası “sermaye-emek” hesaplaşmasıydı, bu ise hiç yapılmadı. Evren cuntasının başlattığı emek kıyımı, anti-sendikal düzen, 1982 Anayasası’na nakşedildi.
Onu, “sivil” Özal aldı tepe tepe kullandı.
Demirel aldı, tepe tepe kullandı. Hatta işçi
dostu bilinen Ecevit bile virgülüne dokunmadı. Son olarak o mirası yiyen ,üstünde
tepinen RTE ve AKP rejimi…
***
Bugüne kadar işçiler güldü, şimdi gülme sırası bizde, diyordu TİSK Başkanı
Halit Narin, 12 Eylül’ün ertesinde ve çok
özlü biçimde 12 Eylül darbesinin esbabı
mucibesini özetliyordu. 12 Eylül’ün işkencehaneleri, zindanları neden dolduruldu,
idam sehpaları neden kuruldu? YÖK düzeni neden oluşturuldu?
Hepsi ama hepsi, tıkanmış sermaye birikiminin önünü açmak, sermayenin
emek üstünde yeni bir hegemonya tesisi
içindi. 1982 Anayasası’na konulan ve bugüne kadar korunan yüzde 10 seçim barajı ne içindi acaba? Elbette emeğe yakın
partilerin parlamentoda çıkıntılık yapmamaları için.
1982 Anayasına girmiş ve yetmez
ama evetçilerin arkasında durdukları 12
Eylül 2010 referandumunda da kılına dokunulmayan sendika barajlarına sebep
nedir acaba?
Elbette emeğin örgütlenmesinin toplu
pazarlık yapmasının ve greve çıkmasının
önünü tıkamak için.

12 Eylül rejiminden AKP rejimine, tüm
sivilleşme , askeri vesayete, yargı vesayetine son verme teranesinini ardından
değişmeyen tek şey var; emeği zapturapt
altında tutmak.
Emeğin örgütlenmesinin , grev ve toplu sözleşme hakkını kullanmasının önüne
geçmek. Yine 12 Eylül’den AKP rejimine
muktedirlerin birbirlerine devrettikleri en
önemli kazanım, hegemonya işte budur;
emeğe karşı kazanılmış tahakküm.
Bunun en önemli göstergesi de grev
hakkının geride kalan 32 yılda ne hale
geldiğidir. Hiçbir şeye gerek yok, grev
hakkını kullanmada nereden nereye gelinmiştir, buna bakarak değişeni ve değişmeyeni, adı değişen ama özleri değişmeyen rejimleri kıyaslayabilirsiniz.
1980 öncesinin DİSK’i yerli ve yabancı
sermayenin kabusuydu. Özal’ın yönettiği
MESS, en militan işveren sendikasıydı ve
DİSK’in defterini dürmek ana hedefleriydi.
İşçi hareketi, sosyalist mücadelenin dinamosuydu.
Demirel iktidarı, 24 Ocak 1980
Kararları’nı müsteşarlığa getirdiği Turgut
Özal ile hayata geçirmeye başlamıştı,
IMF’den takdir ve destek almıştı ama alt
edilemeyen tek şey, emek hareketiydi,
sendikal mücadele ve 85 bine ulaşan
grevci işçi direnişiydi. Demirel’den rolünü
elinden alanlar, bu grevleri sindiremeyenlerdi. Darbeyi yapar yapmaz da ilk işleri
grevleri yasaklamak oldu.
DİSK kapatıldı, yöneticileri işkenceden geçirildi, Türk-İş iğdiş edildi ve ortalık birden dikensiz gül bahçesine döndü.
O düzen, o günden bugüne değişmedi.
Zaman zaman 1990’daki saman alevi
gibi parlayan işçi hareketleri dışında sınıf,
kendini toparlayamadı. Sınıf toparlayamayınca sol siyaset de ayağa kalkamadı.
12 Eylül’den AKP rejimine kalan da bu
mirastır. O günden bugüne nüfus 75 milyona , ücretli nüfus 15 milyona ulaştı ama
toplu sözleşme hakkını kullanabilen sayısı
500 bini bulmuyor, grev hakkını AKP rejiminde kullanabilen sayısı ise 2010 yılında
1000’i (evet bini) bile bulmadı, 800’lerde
kaldı…
12 Eylül, ancak emek tahakkümü
rejimi ile yargılanabilir ve bu tahakküm
kaldırılmadıkça onunla hesaplaşılmış sayılmaz. AKP rejimi, bu tahakkümden vazgeçer mi? İşte yeni çıkarılan memur toplu
sözleşme yasası ortada. Grev hakkı nerede bu yasada. Yok. Sözün özü de budur
işte…Gerisi lafı güzaf…
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Asgari ücretli
Açlık ve yoksulluk sınırına yenildi

Araştırma Enstitümüz (DİSK-AR) Mart ayı için
açlık ve yoksulluk sınırın verilerini açıkladı. TÜİK
Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜİK Madde fiyat ortalamaları ve 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde
alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak hazırlanan
raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 1047, yoksulluk sınırı ise 3312 TL olarak
gerçekleşti.
Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken
günlük harcama tutarı 9,01 TL olurken, bu rakam
yetişkin bir erkek için 9,28 TL, 15-19 Yaş erkek çocuk için 9,82 TL, 4-6 yaş bir kız çocuğu için 6,80
TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük gıda harcaması 34,92 TL.
Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı
beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 3312
TL’dir. Söz konusu ailenin gereksinimlerini karşılamasında “gıda, içecek vb.” için ayırması gereken tutar 1047, giyim ve ayakkabı için ayırması
gereken tutar 207 TL’dir. Diğer harcama kalemleri
ve ayrılması gereken tutarlar ise şöyledir: kira, su,
elektrik vb. için 937, mobilya, ev bakımı vb. için
190, sağlık için 74, ulaştırma için 323, haberleşme
için 142, eğlence ve kültür hizmetleri için 73, eğitim için 65, lokanta, yemek, otel vb. için 137, çeşitli
mal ve hizmetler için 117 TL.

ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK VE
YOKSULLUK SINIRINA YENİLDİ

kalıbı”nın, farklı kaynaklardan derlenen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde
edilen DİSK-AR beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan
TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin
ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas
alınan kalori miktarları şunlardır:

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı
Dört kişilik ailenin gıda harcamalarının yanı
sıra konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim gibi
ihtiyaçları dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırı, Mart ayı için: 3 bin 312
TL olarak hesaplandı.
Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı ise, Mart ayında 1050 TL’ya yaklaştı.

4-6 yaşındaki bir kız çocuğu için 1963 kalori

Mart 2012 TÜFE

15-18 yaş arası bir erkek çocuk 3244 kalori

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

Yetişkin bir erkek 2953 kalori
Yetişkin bir kadın 2658 kalori
4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması
gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı
tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen
veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir.
Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm
içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.
Araştırmada 2003 yılı Hanehalkı Tüketim Araştırması sonuçları ile oluşturulan harcama kalıbı
esas alınmaktadır. Bunun nedeni 2003 yılında
gerçekleştirilen Hanehalkı Tüketim Harcaması
araştırmasının en kapsamlı örnekleme dayanan
çalışma olmasıdır.
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% 0,41
% 1,55
% 10,43
% 8,02

Mart 2012 ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,36
0,65
8,22
10,79

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

Yetişkin Kadın
Yetişkin Erkek
15-19 Yaş Erkek Çocuk
4-6 Yaş Kız Çocuğu
Toplam
AÇLIK SINIRI

Yıllık olarak (geçtiğimiz yılın aynı ayına göre)
açlık sınırı 84, yoksulluk sınırı ise 265 TL artış
gösterdi. 2012 yılında asgari ücret ise bir önceki
yılın aynı ayına göre asgari geçim indirimi dahil,
630 TL’den 701’TL düzeyine yükselmişti.
Harcama
71 TL’lik bu artışa göre asgari ücret ile
Kalemleri
açlık sınırı ve yoksulluk sınırı arasındaki
1. Gıda ve içecekler
fark iyice açıldı.
2. Giyim ve ayakkabı
2. Konut, su, elektrik, gaz ve
diğer yakıtlar
ARAŞTIRMANIN YÖNTE- 3. Mobilya, ev aletleri ve ev
Mİ
bakım hizmetleri
4. Sağlık
Açlık ve yoksulluk sınırı DİSK Araştır5. Ulaştırma
ma Enstitüsü tarafından her ayın ilk haf6. Haberleşme
tasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
7. Eğlence ve kültür
Tüketici Fiyat Endeksini açıklanmasını
takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
8.Eğitim hizmetleri
9.Lokanta, yemek hizmetleri ve
Araştırmada, DİSK-AR tarafından
oteller
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversi10.Çeşitli mal ve hizmetler
tesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün
YOKSULLUK SINIRI
hazırladığı “Türkiye’ye özgü beslenme

9,01
9,28
9,82
6,80
34,92
1047,46

Harcama
Tutarı
1047
207
937

Harcama
Yüzdesi (%)
31,6
6,3
28,3

190

5,7

74
323
142
73
65
137

2,2
9,8
4,3
2,2
2,0
4,1

117
3312

3,5

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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Ya hep beraber ya da hiç birimiz

T. Maden-İş yöneticilerinden,
DİSK'te Genel Sekreterlik ve
sendikamız Birleşik Metal-İş'in
TİS Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş,
eski yöneticilerimizden

KEMAL
DAYSAL'ı

28 Şubat'ta kaybettik..
Ailesine, yol arkadaşlarına
ve işçi sınıfına başsağlığı
diliyoruz.

Kim mi kurtaracak seni köle?
Görecekler seni kardeş,
Yuvarlananlar uçuruma
Duyacaklar çığlıklarını
Seni köleler kurtaracak kurtaracaksa!

Kemal
Daysal,
1945
yılında
Diyarbakır’da doğdu..
1962’de İstanbul’a geldi. İşiçilik yaşamıyla birlikte Yüksek Tekniker Okulu’unda gece eğitimini sürdürdü.
1966’da Aştel Madeni Eşya fabrikasını örgütleyerek baştemsilci seçildi ve T.
Maden-İş saflarına katıldı.
Aynı yıl, sendikanın Silahtar Şube
Kongresi’nde Şube Yönetim Kurulu’na
seçildi.
DİSK’in 1967’deki kuruluş kongresinde T.Maden-İş delegesi olarak yer aldı.
1971’de Yüksek Tekniker Okulu’ndan
mezun oldu. Yüksek Teknikerler Derneği Genel Başkanlığı ve TÜTED İst. Şb.
Başkanlığı görevlerinde bulundu.
1976’da T.Maden-İş Genel Sekreter
Yardımcılığına getirildi.
1977 ve 1979’da yapılan kongrelerde, sendikanın Genel Başkan Vekilliğine
seçildi.
7 ve 8. Genel Kurullarda, DİSK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.
T.Maden-İş 24. Genel Kurul’da Yürütme Kurulu’na seçildi.
1993 yılında yapılan Birleşme Genel
Kurulu’nda, Birleşik Metal-İş Sendikasının Genel Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Yapılan görev dağılımında Hukuk
ve Araştırma Daire Başkanlığına getirildi.
1995-1997 yılları arasında Toplu
Sözleşme Daire Başkanlığı yaptı.
1996 yılında, DİSK Genel Sekreterliğine seçildi.

1
Hazırlayan: Şahin Karayılan

SOLDAN SAĞA:
1) Yaya kaldırımı./Defa, kere. 2) Demir yolu./Sevimsiz, münasebetsiz, çirkin şey. 3)
Arkanın karşıtı./Bir doğa olayı./Hayvanların su içtikleri kap. 4) İridyumun semgesi./
İlave./Bazı kelimeleri iyi telaffuz edemeyen. 5) İşlerin gidişini, neticeyi Allah’a bırakma, kader arzı olma. 6) Bir asalak böcek./Beş duygudan biri ile kavrama, sezme./Bir
nota. 7) Yabancı, el./Daha çok kadınların el ve yüzlerine sürdüğü beyaz sıvı madde./
Bir çeşit başlık, şapka. 8) Horoz, hindi gibi hayvanların tepesindeki çıkıntı./Bir dini
tören./Bir nota. 9) Titan’ın simgesi./Kemiklerin toparlak ucu./Litrenin kısa yazılışı./
Leke. 10) Bir komşu ülkemiz./Uzunluk ifade eder./Bir doğal afet. 11) Sığınmak, korunmak için bir şeyi siper edinmek. 12) Ödeşme, sayışma./İlgi, ilişki.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Bir takım firmaların tekel kurarak piyasayı elde tutmak için aralarında yaptıkları
anlaşma./Kayıp. 2) Nazım Hikmet’in soyadı./Bir yerin, bir şehrin ileri gelenleri. 3)
Rey./Acele, çabuk yapılan./Kaba ve kalın kumaş. 4) Canavar düdüğü./Yolculukta geceyi geçirmek üzere konuklanan yer. 5) Ut çalan./Bir çeşit tatlı çörek./Mısır’da tanrı.
6) Katışıksız içki./Mısır’da tanrı./Kaz ve yılan gibi hayvanların çıkardıkları ses. 7)
Amerkyum elementinin simgesi./Soylu Arap atı. 8) Oy./Bir değişkenin erişebileceği
sabit büyüklük, sınır./Acemce su. 9) Askerlerin uygun adım yürüdüklerinde ayaklarında çıkan ses./Bir çeşit eski deniz taşıtı. 10) Ham kavun./İşlerin yolunda, keyfin yerinde
olduğu zamanlarda söylenir. 11) Aşama, merhale./Kum falı. 12) Değerinden çok ucuza
alınan şey./Sodyumun simgesi.
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Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kurtulmak yok tek başına
Yumruktan ve zincirden
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kim mi kurataracak seni aç insan?
Bize gel ekmek istiyorsan bize gel
Kıvrananlara açlıktan
Biz gösterelim sana yolu
Biz açlar vereceğiz sana ekmeği.
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kurtulmak yok tek başına
Yumruktan ve zincirden
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kim mi alacak öcünü yenilmiş adam?
Vurulmuşsun madem
Gel yaralıların yanına
Gerçi biz zayıfız kardeş
Zayıfız, yaralıyız ama
Alırsak biz alırız öcünü senin.
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kurtulmak yok tek başına
Yumruktan ve zincirden
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kim tutacak elinden bitik kişi?
Birleşmek zorundadır başkalarıyla
Yoksulluğa dayanamayan
Birleş sende yoksullarla durma birleş
Yarına bırakmayanlarla bu işi.
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
Kurtulmak yok tek başına
Yumruktan ve zincirden
Ya hep beraber ya da hiç birimiz
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Bertolt Brecht
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11
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MUTLULUKLARIMIZ

ÜZÜNTÜLERİMİZ
İstanbul 1 Nolu Şubemizde
örgütlü Anadolu Isuzu’dan eski
üyemiz İsmail Kenar vefat etti.
Köksal Saygın’ın oğlu, Mehmet Buyurman’ın annesi, Mehmet Çakmak’ın babası, Mehmet
Kabacaoğlu’nun annesi, Mehmet
Işık’ın annesi vefat etti. Mert Akışkan Gücü’nden Savaş Çam ve
Muhammet Kandemir’in babaları vefat etti. Akgün Radyatör’den
Ferhat Bıçak’ın dedesi vefat etti.
Aks Otomotiv’den Hasan Yener’in
annesi ve Şener Orta ameliyat
oldu. Mehmet Sarıkaya iş kazası
geçirdi.
İzmir
Şubemizde
örgütlü FCMP TR Metal’den Şenol
Baltacı’nın kayınpederi, Osman
Yılmaz’ın
kayınpederi,
İlyas
Şentarhanacı’nın dedesi vefat
etti. Schneider (Çiğli)’den Nizamettin Kocabıçak’ın ağabeyi vefat etti. FTB Fastaner’den Ayhan
Savaş’ın annesi, Mazlum Umut’un
babası vefat etti. Jantsa’dan Tarkan Gezgin’in yeğeni vefat etti.
Totomak’tan Mehmet Aksu’nun
babası, Ali İhsan Şen’in annesi, Engin Aktürk’ün babaannesi,
Devrim Kırnak’ın babaannesi,
Sema Genç’in kayınpederi vefat
etti. Delphi’den Mehmet Çiçek’in
babası, Yasin Şeker’in babası,
Şehmuz Karadaş’ın babası, Ertan Akçalı’nın babası vefat etti.
Eren Balata’dan Soner Solmaz,
Hüseyin Çiftgül işkazası geçirdiler. Polkima’dan Gökay Aktaş’ın
babası, Atilla Öztürkler’in kardeşi
vefat etti.
Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den Ahmet Karaaslan
ameliyat oldu. Emir Sultan Özkan,
Ali Ayhan, İlhan Karagöz iş kazası geçirdi. Osman Eker’in dedesi,
Vahdeddin Yıldız’ın babası, Murat
Ekizkuyu ve Ergün Oktay’ın anneanneleri, Nihat Özkan’ın teyzesi, Ramazan Köseer’in yengesi vefat etti. Demisaş’tan Hasan
Yaman’ın annesi, Sedat Özok’ın
annesi, Metin Coşkun’un babası,
Seyhan Rahmet’in babası, Metin Parlakçı’nın ağabeyi, Mehmet
Çiço’nun dedesi ve İsmail Dinçer’i
kaybettik.
Kocaeli şubemizde örgütlü
Termo Makine’dan Tarık Turgut iş
kazası geçirdi, Mustafa Ateş ameliyat oldu. Tata Stell’den Sefer Kocaman babası vefat etti. Baysan
Trafo’dan Mahmut Ateş iş kazası
geçirdi. Trakya Sanayi’nden Tanju
Astepe ve Zabit Sabaz iş kazası
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geçirdi. Gurbet Doğun ve Suat
Tugal amaliyat oldu. Suat Galip
emekli oldu. Anadolu Döküm’den
İsmail Çiftçi babasını, Engin Acar
babaannesini, Gülaga Menteş
babasını, Rasim Aslan annesini
kaybetti. Sazai Bayrak, Mustafa
Özgür, İbrahim Çakmak, Ahmet
Ateş, Engin Aktaş iş kazası geçirdi.
Anadolu Şubemizde örgütlü
Çimsataş’tan Nusret Dartar, Özgür Korkmaz ve Mahir Yıldırım’ın
babaları, Süleyman Sabah’ın annesi vefat etti. Başöz Enerji’den
Kadir Özsoy, Harun Aslan ameliyat oldu. Ramazan Çalkaya, Sami
Şimşek iş kazası geçirdi. Nurettin
Sert’in yeğeni şehit oldu ve Ragıp
İmrenk’in dedesi vefat etti. Çemaş
Döküm’den Hüseyin Gülhatun
iş kazası, Mesut Meriç’in babası
vefat etti. Mahle Konya’dan Ali
Rıza Şişman’ın kolu kırıldı, İsmail
Cemsak, Tahir Yıldırım, Mustafa
Altan ameliyat oldu.
İstanbul 2 Nolu Şubemizde
örgütlü Ejot Tezmak’tan Hamdi
Kalyoncu’nun babaannesi vefat
etti.
Gebze Şubemizde örgütlü
Arpek’ten Osman Karagöz, Erdoğan Sandalcıoğlu, Lengrand’dan
Mutlu Dinçer ve Sarkuysan’dan
Murat Kahraman, Poly Metal’den
Kadir Yiğit, Burhan Arslan, Çayırova Boru’dan Erdoğan Davulcu,
Alstom’dan Fikret Selaymanoğlu rahatsızlık geçirdi. Bosal’dan
Murat Aygür, Yaşar Gürsel Köktaş iş kazası ve Mehmet Güzel,
Gazi Haşhaş, rahatsızlık geçirdi.
Özgür Gökçe’nin babası, Mehmet Bayburt’un kardeşi vefat etti.
Bosal’dan Özgür Gökçe’nin babası Kaya Kömürcü’nün amcası,
Lengrand’dan İsmail Gürbüz’ün
annesi Makine Takım’dan Hüseyin
Çiftçi’nin
kayınpederi,
Cengiz Erdoğan’ın anneannesi, Engin Özbektaş’ın babası,
Akkardan’dan Erdal Kırıkcı’nın
babası, Yücel Boru’dan Servin
Nizam’ın annesi, SchneiderŞalter’den Ömer Akar’ın babası, Çayırova Boru’dan Ramadal
Başahmet’in babası, Ceyhun
Karaca’nın babası, Ali Kuriş’in
babası, Alstom’dan İsmail Efe’nin
ablası, Mustafa Ömür’ün annesi,
Erkan Karaman’ın kayınpederi
vefat etti.

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 Öner
Gündoğdu, Abdullah Durak, Özkan Abalı, Fahrettin Koç, Ergün
Büyükkahraman,
H.
İbrahim
Gökmen’in çocukları dünyaya
geldi. Mert Akışkan Gücü’nden
Yalçın Kara’nın çocuğu dünyaya
geldi. Akgün Radyatör’den Merdin Şimşek’in çocuğu oldu. Anadolu Motor’dan Erhan Demirtaş’ın
çocuğu oldu.
İstanbul 2 Nolu Şubemizde
örgütlü Ejot Tezmak’tan Erdal
Ahlatcı, Haydar Araç ve Cumhur
Esgin’in erkek çocukları dünyaya
geldi.
İzmir Şubemizde örgütlü FCMP
TR Metal’den Cüneyt Tezel, Osman İstek, Veyis Güruslu’nun çocukları dünyaya geldi. Schneider
(Çiğli)’den Aykut Evcil çocuğu
oldu. Schneider (Manisa)’dan Muhammet Ulusal, Hakkı Yaşlı’nın
çocukları dünyaya geldi. Gökhan Kıral ve Halil Göldere evlendi. FTB Fastaner’den Mustafa
Gürcü’nün oğlu, Ferhat Karademir çocuğu dünyaya geldi. Muhammet Gani evlendi. Mahle’den
İmam Eşit, Sezgin Bayar, Mustafa
Yiğit, Ahmet Keleş, Volkan Yönaçar çocukları dünyaya geldi. Ali
Pamuk ve Alper İyiülgülü evlendi.
Jantsa’dan Kenan Delioğlu’nun
oğlu, Muzaffer Yüşan’ın kızı dünyaya geldi. Delphı’den Cihangir
Ejder’in oğlu, Nihat Mungan’ın
kızı, Hüsamettin Kocabaş’ın oğlu,
İbrahim Gürbüz’ün kızı, Cem
Karaosman’ın kızı, Ramazan
Şenyüz’ün kızı, Mustafa Eyigör’ün
kızı, Ali Özyamak’ın oğlu dünyaya geldi. Cumali Elmalıoğlu’nun
çocuğu sünnet oldu ve Uğur Öztürk evlendi. Totomak’dan Tolga
Karabey evlendi. İmdat Gençoğlu
evlendi, Yasin Koçdoğan, Kadir
Önalan, Kemal Güldemir, Erdal Sarıtaş, Kadir Sütçü, Hakan
Üner’in çocukları dünyaya geldi.
Polkima’dan Erhan Güvaç, Gürcan Parmaksız, Kadir Güngör,
Uğur Pekçakar, Yasin Atlaş’ın çocukları dünyaya geldi. Çağlar Surucuoğlu ve Mehmet Gül evlendi.
Eren Balata’dan Nemci Plana evlendi.
Gebze Şubemizde örgütlü
Bosal’dan Cemal Aslan, Murat
Yalçınkaya, Yasin Olmuş, Hidayet Sarıkaya, Eren Adıgüzel’in
çocukları dünyaya geldi. Yücel
Boru’dan Nihat Koca, Ali Yar-

dım, Legrand’dan Emre Yaldırım,
Arpek’ten Mustafa Aldemir, Muhittin Ataç, Alstom’dan Alper Özdemir, Hasan Balcı, Gürkan Gülmez, Lait Taş, Semih Kula, Salih
Erkarslan’ın çocukları dünyaya
geldi. Çayırova Boru’dan Mehmet
Kartal, Yücel Boru’dan Memduh
Subaşı, Eray Katırcı, Bosal’dan
Sinan Genç, Mahmut Türetken,
Schneider-Şalter’den Remzi Olgun, Ferman Yıldırım, Hasan
Atilla, Murat Kaya, Legrand’dan
Gülcan Kaya, Havva Kaplan,
Aysel Erkan, Makine Takım’dan
Musa Ekmeçi, Tayfun Arabacı,
Arpek’ten Harun Aktaş’ın çocukları oldu. Yücel Boru’dan Ersin
Atilla, Alstom’dan Çağatay Çizme, Emre Atalay evlendi.
Anadolu Şubemizde örgütlü Çimsataş’tan Yalçın Karavaş,
Metin Antaç, Mehmet Murat Kutlu, Mahmut Çimen, Fatih Özgür,
Fevzi Ertekin, Ali Kıldan, Hasan
Güntoğan, İsa Capacı’nın kızları, İbrahim Zengin, Ahmet Yorka,
Ethem Yalçın, Mehmet Mazlum,
Mehmet Dik, Murat Karacan, Ali
Küçük’ün erkek çocukları dünyaya geldi. Ercan Lalek, Yılmaz
Aydemir, Mehmet İsmet Yılmaz
evlendi. Başöz Enerji’den Tolga
Karaosmanoğlu, Ercan Keskin,
Ali Yenilmez’in kız çocukları, Ahmet Yay’ın erkek çocuğu dünyaya
geldi. Mahle Konya’dan Osman
Tunç’un oğlu evleniyor…
Kocaeli şubemizde örgütlü Termo Makine’dan Timur
Cahaloğlu’nun düğünü oldu Erciyas Boru’dan Recep Veli’nin
kızı, Yasin Yavuz’un oğlu, Selman Sivrikaya’nın kızı, Adem
Akbaş’ın oğlu dünyaya geldi. AD
Demirel’den Kasım Yağcı’nın kızı
dünyaya geldi. Tata Stell’den Doğan Bektaş ve Rahmi Çolak’ın çocukları dünyaya geldi.
Eskişehir Şubemizde örgütlü Renta’dan Murat Kazıklı’nın
kızı, Doruk-2’den Ahmet Arı’nın
kız çocukları dünyaya geldi.
Demisaş’tan Orhan Kalem, Kemal Ceylan, Hikmet Seyyar, Ayhan Uysal, Volkan Çakan, Ünsal
Önder’in erkek çocukları, Özgür
Yakar, Şafak Karslı, Ahmet Kaya,
Ümit Ayata, Oğuz Yağcı’nın kız
çocukları dünyaya geldi.

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

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
1 Mayıs kutlamaları için yeniden alanlardayız.
Bu yıl da İstanbul’da Taksim’de ve ülkenin dört bir
tarafında 1 Mayıs alanlarını milyonlarla dolduracağız.
1 Mayıs 2012 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü
kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların
gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir.
Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, Özel
İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline getirilmesi, bölgesel
asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi, taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın “Ulusal İstihdam
Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması hesapları yapılırken, diğer
yandan grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne konulan
barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere dayatılmaktadır.
Bu dayatmalarla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz
bırakılan işyerlerinde üstüste yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış
yaşanmakta, milyonlarca işçi ise ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. Hükümetin bunları önlemek için adım atması bir yana, bu cinayetlere adeta çanak tutan taşeron (alt işveren)
uygulamasının yaygınlaşmasını sağlayacak yasa değişikliğine hazırlandığı görülmektedir.
“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma
ve yaşam koşulları, toplumda 4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal
düzenlemeler planlanması siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesidir.

Daha geçtiğimiz günlerde yaşanan kamu emekçilerine yönelik
saldırılar bütün toplumun gözünün önünde gerçekleşmiştir.
Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet
ile durdurulmak istendiği, hapishanelerdeki tecrit uygulamalarının
devam ettiği, kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, zorun ve baskının hakim olduğu,
ülkenin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği bir devlet
yönetiminin izlerini hissetmekteyiz.
Bu süreçte özellikle Kürt halkının demokratik taleplerinin, baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili mahkemeler ve
terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma talebinin suç
görülerek yaratılan baskı iklimi ortadadır.
Ortadoğu’da ve Suriye’de emperyalizmin işgal politikalarının
taşeronluğuna soyunmak, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru sürüklemektedir.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs 2012 Birlik,
Mücadele ve Dayanışma Günü’nü en geniş birlikteliği yaratarak
kutlamak için, başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak üzere ülkenin
dört bir tarafında tüm mağdurlarla, yoksullarla, dışlananlarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, mimar ve mühendislerle,
aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın
emekçileriyle, 1 Mayıs alanlarında olacağız.

1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin
kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle,
rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla Taksim 1 Mayıs Alanı’nda olacağız.

