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...ve teklif MESS’e verildi 
2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşme 

hazırlıkları Mart ayında baştemsilciler ve şube 
sekreterleri toplantısı ile Gönen’de başladı. Tüm 
bölgelerde üyelerimizle ve toplu sözleşme kurul-
ları ile yapılan toplantıların ardından Eylül ayı 
başında gerçekleştirilen Merkez TİS kurulu ve 
Başkanlar Kurulu toplantılarının ardından toplu 
sözleşme teklifimize son hali verildi.

2012 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı’nın yeni yasa çıkarma sevdası yüzünden 
toplu sözleşme yetkilerinin askıya alındığı bir 
yıl oldu. Yeni yasal düzenleme  eskisinin işçiler 
ve sendikalar karşıtı düzenlemelerini korumaya 
devam ettiği için, yasaya karşı mücadele toplu 
sözleşme teklifinin daha önce işveren sendikası 
MESS’e verilmesinin ertelenmesine neden oldu.

6 Kasım tarihinde Gebze Şubesin-
de Genel Yönetim Kurulu üyelerinin 
katılımı ile genel başkan Adnan Ser-
daroğlu grup toplu iş sözleşme teklifi-
ni kamuoyu ile paylaştı. Bursa, Eski-
şehir ve Kocaeli gibi metal işçilerinin 
yoğun bulunduğu diğer bölgelerde de 
açıklamalar yapıldı ve ardından 21 
Kasım 2012 tarihinde teklif MESS’e 
iletildi. 

Birleşik Metal-İş sözleşmenin zaferle so-
nuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada bir 
noktanın altını çizmiş ve şöyle demişti: ARTIK 
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Verilen mücadele sadece toplu sözleşmede 
daha fazla ücret zammı almakla sonuçlanma-
mıştı. Bu mücadele metal işkolunda işçi sınıfı ve 
sendikacılık hareketini denetim altına almak için 
12 Eylül faşizmi tarafından kurulmuş olan düze-
nin temel kolonlarının çatlamasına neden oldu.

Metal işçileri işbirlikçi dayatmacı sözleşme 
düzeninin sanıldığı kadar güçlü ve yıkılmaz ol-
madığını gördüler. Bunu sadece Birleşik Metal-
İş üyeleri değil diğer sendikaların üyeleri de 
gördüler.

2012 sözleşme süreci gerçekten de Mart ayın-
da başladı. İşbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme 
düzeninin kalesi olarak adlandırılan Bursa’da 
Bosch işçilerinin ayağa kalkarak sarı sendikadan 
istifa ve Birleşik Metal İş’e üyelik sürecini baş-
latmaları, tüm işkolunu yeniden sarsmış ve yapı 
biraz daha çatırdamıştır. 

Ardından Gebze’de Cengiz Makine işçi-
lerinin sarı sendikadan istifa ederek Birleşik 

Metal-İş’e 
geçmeleri 
ve hemen 
hemen tüm 
işyerlerinde 
Türk Metal 
üyelerinin 
sendikamızla 
ilişki kurma 
süreci başla-
mıştır.

Birleşik 
Metal-İş daha sözleşme masasına oturmadan 
metal işçilerinin gücünün ortaya çıkmasına, sü-
rece müdahale edebilmelerine ön ayak olmuştur. 
Mart ayında yaşanan gelişmelerin ardından, iş-
birlikçi sendika “bu yılın sözleşme yılı olacağı-
nı” söylemeye başlamış, salon toplantıları yap-
mak durumunda kalmıştır. Ayrıca işyerlerinde 
rakam telaffuz ederek üyelerinin tepkisini alma-
ya çalışmıştır.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öngö-
rümüz doğrulanmaya devam etmiştir. Birleşik 
Metal-İş 6 Kasım’da toplu sözleşme teklifini 
kamuoyuna açıklaması ile Türk Metal açısın-
dan bir ilk gerçekleşmiş ve apar topar ve hiçbir 
hazırlıkları olmadığı halde 9 Kasım’da Birleşik 
Metal-İş’in teklifinin kötü bir kopyasını, teklif 
diye açıklamışlardır.

2012-2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesi taslağı 6 Kasım 
2012 tarihinde Gebze Şube binasında yapılan basın toplantısı ile 
kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya basın mensuplarının yanısıra 
İstanbul 1 Nolu Şube ve Gebze Şubemize bağlı işyeri temsilcileri 
de katıldılar.

“Duruma hakim olduğunu zanneden Türk Metal, kendi tek-
lifini gündemden düşürmek amacıyla metal işçilerinin dikkatini 
Birleşik Metal-İş’in teklifine çekmeye çalıştı. “Bizimkine düşük 
diyorsunuz ama onlarınki bizden düşük” mesajı vermeye çalıştı.

Biz işbirlikçi sendika ile teklif yarıştırmıyoruz. Metal işçileri-
nin hak ve özgürlük mücadelesini veriyoruz. 

Metal işkolunda sendikal rekabet yoktur. Metal işkolun-
da sermayenin iki, işçi sınıfının tek örgütü vardır. Sermaye-
nin örgütleri MESS ve Türk Metal. İşçilerin örgütü ise Birleşik 
Metal’dir. Bunlar arasında rekabet değil sınıf mücadelesi vardır. 

Sorun teklifin düşük ya da yüksek olması değil, o teklifin 
nasıl hazırlandığı, işçilerin sürece ne kadar katıldığı, sendika 
yönetiminin teklifin arkasında ne kadar duracağıdır.”

Basın açıklamamızdan

Metal işçisi sürece müdahale etmeye başladı

Tis taslağı Gebze’de açıklandı

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci

2010 grup toplu sözleşmesi döneminde ve-
rilen büyük mücadele ve kazanılan zafer ile 
“metal işçilerinin tarih yazdığı” taraflı taraf-
sız herkes tarafından kabul edilmişti.
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İkinci toplantı Bursa’daydı
12 Kasım’da Bursa Şubemizde yapılan basın toplantısında, 

Bursa Bosch işletmesinde çalışan üyelerimiz için getirilen ek bir 
düzenleme de açıklandı.

Kendi tekliflerini açıklamak zorunda kalmalarının 
tek nedeni işyerlerinde Birleşik Metal-İş’in teklifinin 
tartışılmasının önüne geçmek, “toplu sözleşme yılı” 
diye adlandırdıkları yılda hiçbir hazırlıkları olmadığı-
nın ortaya çıkmasını engellemekti.

Ancak teklif açıklaması işyerlerine bomba gibi düş-
müş ve Türk Metal üyeleri resmen ayağa kalkmışlardır. 
Sendika yöneticileri fabrikalarda protesto edilmiş, pek 
çok fabrikaya girememişlerdir. En radikal çıkışlar ise 
Eskişehir Arçelik fabrikasında ve Bursa’da Renault 
fabrikasında gerçekleşmiştir.

Arçelik işçileri çok uzun yıllardan sonra 15 km.’lik 
bir yolu kitlesel olarak yürümüşler ve T. Metal’i isti-
faya çağırmışlardır. Renault işçileri yemekhanede, 
servislerde başladıkları protestolarını işyeri işgaline ve 
üretimi durdurma seviyesine taşımışlardır.

Üyesine tümüyle yabancı olan işbirlikçi yapı, tep-
kilerin nedenini teklifin düşük olması zannetmiş ve 
tepkileri bastırabilmek için taslaklarını değiştirecekleri 
yalanını söylemişlerdir. Ancak Renault’da muhalif iş-
çileri kapı önüne koydurduktan sonra tekliflerinin arka-
sında durduklarını genel başkanlarının ağzından söyle-

mişlerdir. Yaptıkları açıklamalarda Birleşik Metal-İş’in 
teklifini gündeme getirerek kendi tekliflerini unuttur-
maya çalışmışlardır.

Oysa tekliflerine yüzde yüz bile yazsalar sonuç de-
ğişmeyecekti.  Çünkü metal işçilerinin tepkisi öncelik-
le teklifin detaylarına değil, işbirlikçi sendikaya güven 
duymamaktan kaynaklanan bir tepkiydi.

İkincisi, Birleşik Metal-İş’in teklifinden kopya çek-
tikleri için teknik olarak büyük hatalar yapmışlar, iblağ 
ile yüzdeli zammı bir arada teklif ederek herkesin ağ-
zına bir parmak bal çalabileceklerini zannetmişler ama 
tam tersi olmuştur. İblağ kapsamında olan işçiler 40 
kuruşu az bulmuşlar. İblağ dışında bıraktıkları 8 ve 10 
yıllık işçilerin büyük tepkisini çekmişler ve yüzde 18 
oran ise işçilerin büyük çoğunluğu açısından inandırıcı 
bulunmadığı için tepki görmüştür. 

Ancak metal işçilerinin esas tepkisi, taslağın kendi-
lerinden habersiz hazırlanması ve sarı sendika tarafın-
dan yine satılacaklarına inanmalarıdır.

Metal işçisi bir hafta boyunca gösterdiği tepkiyle 
mesajı  vermiştir: “Bu sizin son sözleşmeniz, ayağı-
nızı denk alın!”

Türk Metal üyesi işçiler her dönem aynı tiyatroyu 
seyretmekten bıkmış durumdalar. Ancak kendi hatala-
rından da ders çıkarmak zorundalar. Geçtiğimiz söz-
leşme döneminde de Türk Metal işyerlerinde MESS’e 
verilen taslağa büyük tepki vardı. Bursa’da şubeler ba-
sıldı, pek çok fabrikada protestolar yapıldı. Sonuç ne 
oldu? Bayram öncesi ortalama 5,35’e atılan imza ve 
bayram tatili.

Metal işçileri işbirlikçi sendikanın yakasına ya-
pışmak zorundadır. İşçiler, toplu sözleşme görüşme-
lerinden haberdar edilmek ve kendi onayları olmadan 
sözleşmenin imzalanmaması konusunda işbirlikçileri 
zorlamalıdırlar.

Sıvaları dökülen, kolonları çatlayan işbirlikçi dayat-
macı toplu sözleşme düzeninin ancak Birleşik Metal-İş 
önderliğinde verilecek ortak mücadele ile yıkılacağını 
artık kavramalı ve bu sözleşme döneminde gözlerini ve 
kulaklarını sendikamıza çevirmelidirler.

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci

İşçiden öyle kopmuşlar ki 

Tepkinin nedenini bile anlamıyorlar

 Sadece tepki değil, 
yakaya yapışmak gerek

Geçtiğimiz sözleşme döneminde 
Birleşik Metal İş üyeleri 51 kuruş ücret 
zammı alırken, MESS Türk Metal itti-
fakı ile 24 kuruş zamma mahkum edil-
mişlerdi. Toplu sözleşme teklifimizde 
bu nedenle tüm ücret tamamlama ve 
zam işlemlerinin yanısıra, Bosch işçi-
lerinin ücretlerine 27 kuruşluk iyileş-
tirme talep ediyoruz.

Fransa’da Renault fabrikasında örgütlü CGT 
Metal sendikası, Renault CEO’su Carlos Ghosn ve 
Genel Müdürü Carlos Tavares’e gönderdiği mek-
tubunda, şirket yönetiminden atılan işçileri işe geri 
almasını ve işçilerin istedikleri sendikayı özgürce 
seçebilmeleri için genel merkezin müdahale etme-
sini istedi.

Fabrika’da şu anda örgütlü olan Türk Metal 
sendikasının işçilerce özgürce seçilmiş bir sendi-
ka olmadığı belirtilen mektupta, işçilerin şirket yö-
netimi tarafından kabul edilen “sendikal örgütün” 
dile getirmediği taleplerini duyurmak üzere eyleme 
gittikleri ve bunun işçilerin en doğal hakkı olduğu 
buna karşı girişilen çabaların hem “Renault Temel 
Haklar Bildirgesine”, hem de ILO Sözleşmelerine 
aykırı olduğuna da değinilmekte.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’daki Renault fabri-
kasında gece vardiyasında çalışan işçiler üretimi 
durdurarak, taleplerini karşılamayan Türk Metal 
sendikasını istifaya çağırdıkları bir eylem düzenle-
mişler, eylem sırasında desteğe gelen aynı bölge-
deki Bosch işçilerine saldırılmış ve sonucunda 3 
işçi yaralanmıştı. Eylemin ertesi günü ise, 22 işçi 
şirket yönetimi tarafından işten çıkarılmıştı.

Fransız sendikasından Renault 
Genel Merkezine sert mektup
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“Birleşik Metal’in teklifi etrafında ortak mücadele”

30 yıldır MESS ve işbirlikçi yapı aracılığıyla oluş-
turulan toplu sözleşme düzeni metal işçilerinin aleyhi-
nedir ve mutlaka değiştirilmelidir. 

Öncelikle aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret 
uçurumu işçilerin birliğini tehdit etmekte, ucuz işçili-
ğin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

İş gruplandırma sisteminin uygulandığı işyerlerinde 
bile aynı işi yapanlar aynı ücreti almamaktadırlar. 

Özellikle 2002 yılı öncesi ve sonrasında işe girenler 
arasında büyük bir ücret uçurumu oluşmuştur. 

Ücret zamları öncesinde işe giriş tarihine göre ücret 
iyileştirmelerinin yapılması bir zorunluluktur. 

Sorun bir anda değil süreç içinde çözülebilir. 

Nihai amacımız işyerlerinde aynı işi yapan işçilerin 
aynı ücretleri almasıdır. 

Birinci altı ay 
ücret zammının 

uygulanmasından 
önce 6 kademeli bir 
ücret tamamlaması 

(iblağ) 

Ücret esnekliğine son vermek 
için işe giriş ücretlerinin miktar 
olarak belirlenmesi önemli mü-
cadele başlığıdır. 

İş gruplandırması olmayan 
işyerlerinde 5,58 TL iş grupla-
rına göre ise aşağıdaki tabloya 
göre ücret ödemesi yapılması 
önerildi.

Enflasyona endeksli ücret zamlarına hayır!
İkinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık zam dönemle-

rinde yüzde 5 oranında ücret zammı. 
Ancak, aynı dönemlerin enflasyon oranlarının yüzde 5 

oranının üzerinde çıkması halinde aradaki farkın 1,5 misli 
yüzde 5’e oranına eklenecek ve çıkan oran kadar zam. 

Örneklemek gerekirse Mart 2013-Eylül 2013 dö-
neminde enflasyon yüzde 7 çıkarsa aradaki fark 2 ol-
duğu için ücret zammı yüzde 8 olarak uygulanacaktır.  
(2*1.5= 3. 3+5=8)

Ücret artışı olmadan vergi artışına son!
Vergi sistemi adil değildir. Dolaylı vergilerin oranı 

çok yüksektir ve gelirden alınan vergilerde tüm vergi 
yükü işçilere yıkılmıştır. 

Gelire göre artan oranlı bir vergi sistemine karşı deği-
liz. Ancak uygulama bu değildir. Bir işçinin aylık geliri hiç 
artmadığı halde yıl içinde vergi yükü değişebilmektedir. 

İşçi ücretlerinde vergi dilim artışları nedeniyle yaşa-
nan eksilmeleri işverenler karşılamalıdır. 

Bireysel emeklilik değil, çalışma süreleri-
nin kısaltılması

Sosyal Güvenlik sisteminde yapılan değişikliklerle 
metal işkolu gibi ağır çalışma koşullarının olduğu bir iş-
kolunda emeklilik yaşı sürdürülebilir değildir.

Metal işçileri emeklilik haklarına daha kısa yollardan 
ulaşmanın yollarını aramakta haklıdırlar ancak bilinmesi 
gerekir ki bu ancak sınıf mücadelesi ile gerçekleştirilebi-
lir. Bireysel tasarruflarla değil.

Sermaye iktidarları nasıl emeklilik yaşını işçi sınıfını 
yenilgiye uğratarak yükselttiler ise,  bunun düşürülmesi 
işçilerin insanca yaşama ve çalışma koşullarına ulaşabil-
mesi sermaye egemenliğinin işçiler tarafından geriletil-
mesi ile mümkündür.

Emeklilik yaşının uzatılmasının bir diğer alternatifi de 
çalışma sürelerinin kısaltılması ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesidir.

Bu nedenle:
• Ücret indirimi olmaksızın haftalık 37,5 saatlik çalış-

ma, 
• 2 günlük hafta tatili
• Yıllık ücretli izin sürelerinin uzatılması
• Yemek molalarının dışında çalışma süresinden sayı-

lan dinleme molaları istiyoruz.

Tüm işçilere yapılan sosyal ödemeler önemli bir 
ücret maliyetidir ve bu kalemler yıllar boyunca eritil-
miştir. 

Bu erimenin önüne geçmek için tüm sosyal ödeme-
ler asgari ücrete endekslenmelidir.

Teklifimiz şudur: 

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci

Ücret uçurumuna, ücret esnekliğine son!
Mevcut saat ücreti Tamamlama
4,50 TL.’nin altı 4,84 TL
4,51-4,98 TL arası 5,27 TL

4,99-5,20 TL 5,68 TL
5,21-5,70 TL 6,10 TL
5,71-6,31 TL 6,52 TL
6,32-6,94 TL 6,94 TL

I 5,58.-TL
II 5,63-TL
III 5,68.-TL
IV 5,73.-TL
V 5,78.-TL
VI 5,83.-TL
VII 5,88.-TL
VIII 5,93.-TL
IX 5,98.-TL

3. toplantı Eskişehir’deydi

“Genel başkanları hala kalkıp ‘benim teklifim en yüksek 
teklif’ diyerek teklifi daha da şişirmeye çalışıyor. Bizim tekli-
fimizden daha yüksek teklif etmeyi marifet sanıyor. 

Sorunu ‘daha fazla istemek’ noktasına sıkıştırmaya ça-
lışanlara sormak lazım? Yüzde 50 de yüzde 18’den büyük 
niye yüzde 50 istemiyorsun? Elini tutan mı var?

İşçi hak ve özgürlükleri konusunda sicilleri tescilli olan-
larla teklif yarıştırmak diye bir niyetimiz yok. 

Bizim teklifimiz metal işçilerin ortak teklifidir. Metal işçi-
leri iki sendikanın tekliflerini değil, iki sendikanın ilkelerini, 
duruşlarını ve mücadelelerini karşılaştırıyorlar. Doğrusu da 
budur. 

Toplu sözleşme süreci uzun bir süreçtir. Bugün söyle-

nenler değil, verilen mücadele;  teklifler değil sözleşme ile 
kazanılanlar önemlidir.

Biz daha düşük teklif ettiğimiz için mi Türk Metal üyeleri 
de dahil olmak üzere metal işçileri bizim teklifimizi destek-
liyorlar?. 

Metal işçileri, teklif düşük bile olsa Birleşik Metal-İş’in 
sermayenin karşısında işçilerin çıkarını sonuna kadar sa-
vunacağını, işçileri satmayacağını, kendi onayları olmadan 
sözleşme imzalamayacağını biliyorlar. 

Bunun için de bizim teklifimiz, onların teklifi gibi serma-
yeye karşı mücadelenin en sert yöntemleri olan işyeri iş-
galleri, kitlesel yürüyüşler vb. eylemlerle protesto edilmiyor.

Bu yüzden aramızdaki fark niteliksel bir farklılıktır.”

Evlenme 20 Günlük asgari ücret
Doğum 20 Günlük asgari ücret
Askerlik 20 Günlük asgari ücret
Öğrenim İlk öğrenim 5 günlük asgari ücret 

Orta öğrenim 7 günlük asgari ücret  
Yüksek öğrenim 10 günlük asgari ücret

Çocuk 17,90 TL 
Ölüm Üyenin ölümünde 30 

İş kazası nedeniyle ölümde 60 
Üyenin yakınlarının ölümünde 15 günlük 
asgari ücret

Ayakkabı 8 günlük asgari ücret
Vasıta 5,62 TL
Yemek 5,76 TL

Grup Bayram Harçlığı 
(Yılda 2 Kere) 
Brüt asgari ücret

Aylık Yakacak 
ödemesi

Yıllık Ücretli 
İzin ödemesi

1 10 günlük 3 günlük 11 günlük

2 8 günlük 3 günlük 9 günlük

3 5 günlük 2 günlük 6 günlük

Tüm sosyal ödemeler asgari ücrete endekslensin!

“Zam oranlarını yarıştıracaklarına işyerinde dü-
şük ücretli işçi çalıştırma, ücret uçurumunun kapa-
tılması, sosyal hakların her geçen gün eritilmesi, 
enflasyona endeksli zam sistemi konusunda ne 
teklif ettiklerini açıklasınlar!

8-10 yıllık kıdemi olan ve önemli bir çoğunluğu 
oluşturan işçileri niye ücret iyileştirmesi dışında bı-
raktıklarını açıklasınlar!

Ücret uçurumunun büyümesi, aynı işi yapanla-
rın farklı ücretlerle çalışması gibi işçilerin birliğini 
tehdit eden, ücret esnekliği sağlayan işe giriş üc-
retleri konusunda niye tek bir söz söylememektedir, 
bunu açıklasınlar! 

Aynı sözleşmeyi imzaladığımız halde niye Bir-
leşik Metal-İş esneklik ve işten çıkarmalara karşı 
mücadele ettiği için saat ücretleri ortalamasının 
Türk Metal’inkinden 1 lira daha yüksek olduğunu 
açıklasınlar!”

Basın açıklamamızdan

Atilla Atala
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Metal işçisinin  
sendikal bürokrasiye 

karşı mücadelesi
Özgür Müftüoğlu, 16.11.2012 / Evrensel

Renault işçileri, sendikalarının MESS ile yapılacak 
toplu iş sözleşmesi metninin açıklanmasıyla birlikte tep-
kilerini fabrikayı bir süreliğine işgal ederek ve iş bıraka-
rak gösterdi. Renault işçilerine destek için gelen Bosch 
işçileri de T.Metal Sendikası’nın adamları olduğu iddia 
edilen kişilerin saldırısına uğradı.

Renault işçisinin ve daha önce benzer bir eylemle 
gündeme gelen Bosch işçilerinin tepkileri patrona değil-
dir. Türkiye’de en yüksek katma değeri ve kârlılığı üreten 
metal sektöründe işçinin tepkisi örgütlü oldukları Türk 
Metal Sendikası’nın başındaki bürokrasiyedir. Çünkü 
sendika, her zaman olduğu gibi işçileri yok sayıp işveren 
sendikası MESS’le başa başa vermiş ve toplu sözleşme 
taslağını belirlemiştir.

MESS ile Türk Metal Sendikası arasındaki –işçi-
ye rağmen ve işçinin çıkarlarına karşı- işbirliği tavrının 
geçmişi 1970’li yıllara dayanmaktadır. 1950’li yılların 
sonlarında özel sermayenin metal sektöründe gerçekleş-
tirdiği yatırımlarla birlikte metal işverenleri Türkiye Me-
tal Sanayicileri Sendikası (MESS)’nı kurmuştur. 1960’lı 
yıllardan itibaren metal işçilerinin örgütlü olduğu Türkiye 
Maden-İş Sendikası, Kavel Grevi ve Sungurlar Direnişi 
başta olmak üzere metal sektöründe etkili bir mücadele 
yürütmüştür. Özellikle 1970’li yıllarda T. Maden-İş’in 
MESS işyerlerinde mücadelesinin yoğunlaşması üzerine, 
1973 yılında kurulan T.Metal Sendikası, MESS tarafından 
T. Maden-İş Sendikası’nın karşısına rakip olarak çıkartıl-
mıştır. 1975 yılından 2009 yılına kadar tam 34 yıl sen-
dikanın başında olan ve ancak Ergenekon Davası’ndan 
tutuklanmasının ardından başkanlığı bırakan Mustafa 
Özbek ile MESS uzun yıllar patron-sendika arasında ol-
maması gerektiği kadar “yakın” bir işbirliği içerisinde 
olmuşlardır(!) Özbek’in başkanlığı sonrasında da MESS 
ile yeni yönetim kadrosu arasındaki ilişki bozulmamış; bu 
ilişki MESS ile T. Metal Sendikası’nın işçilere sertifika 
sattığı bir ortak şirket kurulmasına kadar gitmiştir.

İşçinin sermayeye karşı emeğinin hakkını savunma 
mücadelesinin aracı olması gerekirken; işverenle işbirliği 
içerisine giren sadece T. Metal Sendikası değildir elbette. 
Bugün Türkiye’de ve dünyada birçok sendika, sahip ol-
dukları bürokratik yapı içinde üyelerinin iradesi olmadan 
işverenlerle işbirliği içerisine girmekte ve maalesef işçi 
sınıfından çok sermayenin çıkarlarına hizmet etmektedir. 
Bu durum karşısında işçilerin emek mücadelesinin ara-
cı olan sendikaları gerçek işlevlerine döndürmek üzere 
sendikal bürokrasiye karşı mücadelesi, sermayeye karşı 
mücadeleden de öncelikli hale gelmiştir.

Türkiye’de sendikal örgütlülüğün en yoğun olduğu 
metal sektöründe, önce Bosch sonra da Renault işçilerinin 
sendikal bürokrasiye karşı mücadelesi son derece anlam-
lıdır. Ancak daha önce Bosch’da olduğu gibi Renault’da 
da birkaç günlüğüne medyada yer alan ve heyecan uyan-
dıran eylemler şiddete varan baskılar ve öncü konumun-
daki işçilerin işten çıkartılmasıyla birlikte sonlanmıştır. 
Sınıf mücadelesinin sermayeyle de sendikal bürokrasiyle 
de mücadelesinin başarıyla sonuçlanabilmesi için sınıf 
perspektifine dayanan, işçilere güven verebilecek ve fark-
lı işyerleri ve işkollarındaki mücadeleleri birleştirecek 
örgütlenmelere ihtiyaç vardır. Aksi halde işçilerin işve-
rene ve sendikal bürokrasiye karşı mücadelesi kısa süreli 
heyecan yaratan ama sonuçlanamayan eylemlerle sınırlı 
kalacaktır(!)

İşbirlikçi sendika, Birleşik Metal-İş’in teklifi ile il-
gili bir ton yalan söylemektedir. Ücret iyileştirmesi ve 
ücret zammının bir arada yer aldığı bir sözleşme tekli-
finde toplam zam yükünü hesaplayabilmek için ücret 
iyileştirmesinin kapsamını ve yükünü bilmek gerekir.

 Bu da ancak ağırlıklı ortalama ücretler dikkate alı-
narak yapılabilir. Metal işçilerinin ücret tamamlaması 
ve zammı ile hangi oranda zam alacakları ve net olarak 
elde edecekleri gelir artışları tabloda gösterilmiştir.

2012-2014 grup toplu iş sözleşme süreci

4. toplantı Kocaeli’de

Ağırlıklı ortalamalara göre ücret tamamlaması  
ve ücret zammı

Ağırlıklı 
ortalama 

ücret

Tamamlama Zam Toplam 
fark 

(TL/saat)

Ağırlıklı ortalama 
Ücret+ikramiye  

Net Mevcut

Ağırlıklı ortalama 
Ücret+ikramiye Net 

Zamlı

Fark
TL/ay

Artış 
oranı

4,36 4,84 5,58 1,22 936 1198 262 28%
4,76 5,27 6,04 1,28 1022 1297 275 27%
5,1 5,68 6,48 1,38 1095 1392 296 27%
5,45 6,1 6,94 1,49 1170 1491 320 27%
5,93 6,52 7,39 1,46 1274 1587 314 25%
6,61 6,94 7,85 1,24 1420 1686 266 19%
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Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde kurulu ve Güney Kore sermayeli Daiyang-
Sk Networks Metal Sanayi fabrikasında işverenin, işçilerin sendikalı çalışması 
konusundaki uzlaşmaz tutumu, süreci grev uygulamasına kadar getirdi.

Sendikamız işyerinde işçilerin tamamına yakınını üye yaparak 2010 yılı ba-
şında örgütlenmiş, çoğunluk tespitini almıştı. İşverenlik gerek ilk örgütlenme 
döneminde üyelerimiz içinden bir grup işçiyi işten çıkararak, gerek çoğunluk 
tespiti ardından yetki itirazında bulunarak defalarca sendikalaşmayı engelleme-
ye çalışmıştı. 

Ancak Daiyang işçileri her türlü zorluğa rağmen birliklerinin bozulmasına 
izin vermedi ve kararlılıklarını sürdürdü.

Yetki mahkemelerinin sonuçlanmasının ardından hazırlanan toplu sözleşme 
taslağımızın görüşmelerinde de şirket yönetimimin uzlaşmaz tutumu devam etti. 
Sözleşme sürecinin tıkanmasının ardından aldığımız grev kararına karşı kapsam 
dışı personelden imza toplayarak grev oylaması talep eden şirket yönetimi, bu 
girişiminden de istediği sonucu alamadı.

4 Ekim 2012 tarihinde işyerinde yapılan grev oylamasına hiçbir üyemiz katıl-
madı. Grev kararının düşürülmesi için yapılan bu oylamada 211 kişinin çalıştığı 
işyerinde sadece 48 hayır oyu çıktı. Kapsam dışı personelin katılmak zorunda 
kaldığı oylamada 8 kişi de “evet” oyu kullandı. Yarıdan bir fazla “hayır” sayısı 
yakalanamayınca grev kararımız geçerliliğini korudu.

Daiyang işverenliğinin uzlaşmaz tutumu devam edince, 14 Kasım’da işçiler 
halaya durdu ve grev panklartı asıldı, 

Daiyang Metal’de grev...

Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Daiyang-
SK Networks Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde Sendikamız 
üyesi işçiler, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlana-
maması üzerine 14 Kasım 2012 Çarşamba günü greve çıktılar.

Tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri greve 
çıkan Daiyang-SK Networks işçilerinin başlattığı mücadeleye destek olmaya, 
dayanışmayı yükseltmeye davet ediyoruz…

Grevdeki üyelerimize yönelik saldırıları protesto et-
mek ve işçilerin haklı taleplerini kamuoyunu ile paylaş-
mak amacıyla, 23 Kasım 2012 tarihinde Çorlu Adliyesi’ne 
Sendikamız Genel Merkez yöneticileri ve üyelerimizin 
katılımıyla, ıslık ve alkışlarla bir yürüyüş eylemi gerçek-
leştirildi.

Çorlu Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasını 
DİSK Genel Sekreteri ve Sendikamız Genel Başkanı Ad-
nan Serdaroğlu yaptı. 

Adnan Serdaroğlu konuşmasında; “Bazı işverenler ne 
yazık ki bu ülkeyi işçilerin hiçbir haktan yararlanamayaca-
ğı, karın tokluğuna diledikleri sürelerde çalıştırabilecekleri 
bir muz cumhuriyeti olarak görmektedirler” diyerek, 3 yıl 
önce başlayan sendikal hak ve örgütlülük mücadelesini, 
işten atılmalara, işkolu ve yetki itirazlarına rağmen karar-
lılıkla sürdüren Daiyang-SK Networks işçilerinin grevle-
rinde de başarı kazanılacağını vurguladı.

 Basın açıklamasının ardından Koreli işverenler hak-
kında ÇORLU Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunuldu. 

İşveren saldırıları 
protesto edildi

Koreli işverenler hakkında, 
Cumhuriyet Savcılığı’na  

suç duyurusunda bulunduk
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İzmir’de kurulu Çukurova Jeneratör Sanayi 
ve Tic. AŞ. işyerinde çalışan işçiler sendikamı-
za üye oldular. İşyerinde yasanın aradığı çoğun-
luğu sağlayan sendikamız Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na toplu iş sözleşmesi için 
yetki başvurusunda bulundu.

Şirket yönetiminin örgütlenmeyi haber al-
masının üzerine sendikamızın görüşme girişim-
leri olumlu sonuç verdi.

İşyerinin yemekhanesinde yapılan toplantı-
da İzmir Şube Başkanımız üyelerimizle fabrika 
içinde bir araya geldi.

Gazetemiz yayına hazırlanırken Bakanlığın 
incelemesi sonucu çıkacak yetki tespitini bek-
leniyordu.

Çukurova Jeneratör  
işçileri artık  
sendikalı çalışacak

Kayseri’deki CEHA büro mobilyaları işletmelerin-
de işçilerin mücadelesi sürüyor. “Yeni yasa çıkarılacak” 
bahanesiyle 8 aydır çoğunluk tespitleri için başvurula-
rı bekletilen yüz binlerce işçi arasında yer alan CEHA 
işçileri, bu hukuksuzluğa Meclis’ten geçen yasanın 
kendilerine olumlu yansıyan hemen hiçbir maddesinin 
olmamasına tepkililer.

Bu bekleme süresiyle zaman kazanarak işçiler 
üstünde baskılarını artıran işveren ve temsilcilerin-
den sonra şimdi de devreye bir başka sarı sendika, 
Kayseri’de işçiler içindeki ünü hiç de iyi olmayan Öz 
Ağaç-İş girmeye çalıştı.

Öz Ağaç-İş’e cevap işçiden

Metal işkolunda olduğu mahkeme kararı ile ispat-
lanmış ve 2004 yılında resmi gazete yayınlanmış olan 
CEHA’da, Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası’nın 
patron temsilcileriyle birlikte üyelik baskısına Ceha 
işçileri, onları yanlarından kovarak yine en iyi cevabı 
verdiler.

Usulsüz şekilde ve zorla üyelik yapmaya çalışanlar, 
sendikamız üyesi ve işten atılan arkadaşlarımıza da fiili 
saldırıda bulundular. 

Elbette işçilerden gerekli yanıtı alan ve kendi işkolu 
olmayan bir işyerinde üyelik yapmaya çalışarak sendi-
kacılık tarihine adını kara harflerle yazdıran Öz Ağaç-

İş ve yöneticileri işverenlerle nasıl kol kola olduğunu 
da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Bayramda yine ikramiye yalanı

CEHA işçileri kurban bayramında da ikramiye şoku 
yaşadı. yüzde 100 oranında ikramiye verileceği söylen-
mesine rağmen yüzde 50 ve hatta üç yılın altında olan 
işçilere yüzde 30 oranlarında kurban ikramiyesi verildi. 
Ortalama asgari ücret düzeyindeki maaşlar düşünüldü-
ğünde CEHA işçilerinin aldığı parayla hangi kurbanı 
alması bekleniyor?

Sendikamızın amacı işçinin geleceğini kazan-
maktır!

CEHA’da maaşlarının düşük olması ve diğer sosyal 
haklarının olmaması işçilerin sendikamızı seçmesine 
neden olmuştu, bu biliniyor. Son olarak taahhüt edilen 
ikramiye oranlarının çok altında para verilmesi hala 
sendikalı çalışma düzenine ve sendikamıza olan ihtiya-
cı bir kez daha göstermiş oldu. 

Sendikamızın işçilerin en doğal haklarını almaları 
için sürdürdüğü mücadeleden geri adım atmayacağını 
artık tüm Kayseri biliyor. Tüm baskılara karşı omuz 
omuza yan yana duracağımız sendikamızda tüm iş-
çilerin birleşmesi için mücadelemiz kesintisiz devam 
edecek.

Ceha işçileri “Hak almak için 
mücadele edeni” bilir!

Güven Elektrik işyerinde üyelerimizin 10 Eylül 
günü başlattıkları direniş, işçilerin ödenmeyen kıdem 
ve ihbar tazminatlarının güvence altına alınması sonu-
cu kazanımla sona erdi.

Cankurtaran Holding’e bağlı Güven Elektrik iş-
yerinde, fabrikanın kapanma kararının ardından 265 
üyemizin kıdem ihbar tazminatları ödenmemiş, bunun 
üzerine işçiler sendikamızın öncülüğünde holding bi-
nası önünde çadır kurarak haklarını alabilmek için mü-
cadeleye başlamıştı.

Haklılıklarını kamuoyuna anlattılar

İşçiler, bir yandan Şişli’deki holding binası önün-
de direnişle kararlılıklarını sergilerken diğer taraftan 

mağduriyetlerini ve uğradıkları haksızlığı kamuoyuna 
duyurabilmek için çeşitli eylemlerde bulundular. 

Direnişin on yedinci gününde İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası’na yürüyüş ve ardından basın açıklama-
sı gerçekleştirildi. Holding bünyesindeki başka bir şir-
ketin işlem gördüğü Borsa’da gerçekleştirilen eylemde 
Konfederasyonumuz DİSK de yanımızdaydı.

4 Ekim günü ise Güven Elektrik işçileri işverenin 
Beykoz’daki evinin önünde idi. Burada da haklarını is-
teyen üyelerimiz seslerini duyurmaya çalıştılar.

Bu gelişmelerin üzerine şirket yönetimiyle sağlanan 
görüşme sonucunda anlaşma sağlandı. Üyelerimiz kı-
dem ve ihbar tazminatlarının bir kısmını nakit olarak 
alırken, kalan kısmı, karşılıkları bağlanarak güvence 
altına alındı.

Güven Elektrik’te 

Kararlılık sonuç verdi
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17.10.2012 tarihinde Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz M. 
Selçuk Göktaş ve şube yöneticilerimizin ka-
tılımıyla Anadolu Şubemizde örgütlü Çim-
sataş’taki üyelerimizle vardiya giriş ve çı-
kışlarında bilgilendirme toplantıları yapıldı. 

9.10.2012 tarihinde Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu, Genel Örgütlenme Sek-
reterimiz Özkan Atar, Genel Eğitim Sek-
reterimiz Seyfettin Gülengül, Anadolu Şu-
bemizde örgütlü Başöz Enerji işyerindeki 
üyelerimizle görüştüler.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğ-
lu, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan 
Atar ve şube yöneticilerimizle birlikte, 
20.09.2012 tarihinde İzmir Şubemizle ör-
gütlü olduğumuz ve sözleşmesi biten Mahle 
Motor ve Balatacılar işyerlerinde düzen-
lenen toplu iş sözleşmesi imza törenlerine 
katıldılar ve üyelerimizle sohbetler gerçek-
leştirdiler.

19.09.2012 tarihinde Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreterimiz M. 
Selçuk Göktaş ve Genel Örgütlenme Sekre-
terimiz Özkan Atar ile birlikte şube yöneti-
cilerimiz Schneider’ın İzmir Çiğli ve Mani-
sa fabrikalarını ziyaret ederek üyelerimizle 
görüştüler. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülen-
gül, 14.09.2012 tarihinde Kocaeli Şubemiz-
le örgütlü Erciyas Çelik Boru ve Termo Ma-
kine işyerlerindeki üyelerimizle tezgahları 
başında biraya geldi.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülen-
gül, 11.09.2012 tarihinde İstanbul 1 Nolu 
Şubemizle örgütlü Anadolu Motor işyerini 
ziyaret ederek üyelerimizle görüşmelerde 
bulundu.

Genel Merkez Yöneticilerimiz, çeşitli tarihlerde,  
işyerlerini ziyaret ederek, üyelerimiz ile  

tezgah başlarında,  yemeklerde birlikte oldular,   
karşılıklı sohbetler gerçekleştirdiler.

İşyeri ziyaretleri

ÇİMSATAŞ

ANADOLU MOTOR

BAŞÖZ

ERCİYAS BORU

TERMO MAKİNASCHNEİDER (Manisa)

BALATACILAR
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Yetki-İşkolu İtirazı Davalarında 

Son Gelişmeler
1. Sinter Metal İmalat San. A.Ş.’ işverenin 2009 

yılı Ocak ayı istatistiğine sendikamızın %10’luk iş-
kolu barajını geçemediği iddiası ile yaptığı itiraz da-
vası lehimize bitmiş olup dosya Yargıtay tarafından 
da onanmıştır. 

2. Konya’da bulunan Mahle Mopisan Konya 
Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. işyerinde gerekli ço-
ğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti 
yazısına işveren ve Türk Metal Sendikası tarafın-
dan yapılan itiraz davası lehimize bitmiş olup dosya 
Yargıtay’da inceleme aşamasındadır.  

3. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. işyeri 
için yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık yasa-
nın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu 
yetki tespiti yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık 
tespitinin iptali talebiyle açtığı dava aleyhimize bit-
miş olup karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Dos-
ya Yargıtay’dadır.

4. Mas Daf Makine San. A.Ş. işyeri için Bakan-
lığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda 
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek 
gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali tale-
biyle açtığı davada lehimize karar verilmiştir. Ancak 
Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yargılama devam 
etmektedir. Duruşması 20.12.2012 günüdür. 

5. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. işye-
ri için Bakanlığın başvurumuz üzerine tarafımıza 
verdiği olumlu yetki tespit yazısının iptali talebiyle 
işveren tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açı-
lan davanın duruşması ise 26.12.2012 tarihindedir. 

6. Procast Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde 
yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda, Bakanlı-
ğa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu 
yetki tespit yazısının iptali için işveren tarafından, 
İstanbul 7. İş Mahkemesi’nde açılan davada  aynı 
işyerinden çıkarılan üyelerimiz için açılan işe iade 
davalarının sonucu beklenmektedir. Bir daha ki du-
ruşması 04.12.2012’dir. 

7. Akdeniz Çivi Tel Nak. San. ve Tic. ltd. Şti. 
işyeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvu-
rusu sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazı-
sı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren yetki tespi-
tinin iptali talebiyle açtığı dava devam etmektedir. 

8. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 
yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından 
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık sendika-
mıza olumlu yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. 
İşveren yetki tespitinin iptali istemiyle Kartal 2. İş 
Mahkemesi’nde dava açmıştır. Yaptığımız yetki iti-
razı sonucunda mahkeme dosyanın yetkili İstanbul 
İş Mahkemelerine gönderilmesine karar vermiştir.

9. Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. işyeri için 
Bakanlığa yaptığımız çoğunluk tespiti başvurusu 
sonucunda, tarafımıza olumu yetki tespiti yazısı ve-
rilmiştir. Tespitin  iptali talebiyle işveren tarafından 
açılan davada, işkolu itirazı davasının sonucu bek-
lenmektedir. Duruşması 12.03.2012 günüdür. İşve-
renin başvurusu üzerine işyerinin “Ticaret, büro, 
eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda kurulu olduğuna 
dair Bakanlık kararına karşı yaptığımız itiraz redde-
dilmiş olup karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. 

10. D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve 
Tic. A.Ş. talebimiz sonucunda Bakanlığın işyerin-
de yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin 
olumlu yetki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. 
Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde görülen davada yerel 
mahkeme aleyhimize karar vermiştir. Temyiz tale-
bimiz üzerine Yargıtay tarafından bozulan karar so-
nucunda yerel mahkemede de davanın reddine karar 

vermiştir. Dosya temyiz aşamasındadır. 
11. Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. 

işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan 
yetki tespiti talebimiz sonucunda Bakanlık işyerin-
de yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin 
olumlu yetki tespiti yazısı düzenlemiştir. İşverenin 
Bakanlık tespitinin iptali talebiyle açtığı dava Bur-
sa 5. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Duruşması 
03.12.2012 günüdür.

12. MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile 
tarafımıza verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali 
için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde dava aç-
mıştır. Davada aleyhimize karar verilmiş olup tara-
fımızdan temyiz edilmiştir. Yargıtay kararı bozmuş 
ve dosyayı tekrar yerel mahkemeye göndermiştir. 
Duruşması 29.11.2012 günüdür.

13. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. işyerinde 
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın 
aradığı çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin ta-
rafımıza olumsuz yetki tespiti yazısı göndermiş-
tir. Bu tespit yazısının iptali talebiyle İstanbul 12. 
İş Mahkemesi’nde açtığımız davanın duruşması 
30.01.2013 günüdür.

14. Çorlu’da kurulu bulunana Metem Otomotiv 
San. Tic. Ltd. Şti. için yaptığımız başvuru sonucun-
da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerin-
de yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağladığımıza 
ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. 
İşveren anılan yetki tespitinin iptali istemiyle Edirne 
İş Mahkemesi’nde açtığı davada lehimize karar ve-
rilmiş olup dosya Yargıtay tarafından da onanmıştır. 

15. Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de 
yürüttüğümüz örgütlenme çalışma çalışmaları sonu-
cunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu 
sağladığımıza ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza 
göndermiştir. Anılan tespit yazısının iptali istemiyle 
işverenin açtığı dava aleyhimize bitmiş olup tarafı-
mızdan temyiz edilmiştir. 

16. GEA Klima San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yü-
rütülen örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlı-
ğa yetki tespiti talebi ile başvurulmuştur. Bakanlık 
işyerinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığımıza 
ilişkin olumsuz yetki tespiti yazısı düzenleyerek 
tarafımıza göndermiştir. Bu tespitin iptali talebiyle 
açtığımız davanın duruşması 15.01.2013 tarihinde 
görülecektir.

Asil Çelik’te davaları kazandık
Asil Çelik işyerinden çıkarılan üyeleri-

miz için açtığımız işe iade davalarını ka-
zandık

Asil Çelik San. A.Ş. işyerinden çıkarılan 32 
üyemiz için sendikamız tarafından açılan ve takip 
edilen davalardan 30’u lehimize sonuçlanmıştır. 
Yargıtay tarafından da onan mahkeme kararların-
da, fesih işlemlerinin geçersizliğine, üyelerimizin 
işe iadelerine, dört aylık boşta geçen sürenin ücret 
ve diğer haklarının ödenmesine ve işe başlatılma-
maları halinde işbaşı yaptırmama tazminatlarının 
ödenmesine karar verilmiştir.

Kalan iki üyemizin davalarında ise karar aşa-
masına gelinmiştir. Bu iki dosyanın duruşması 14 
Kasım 2012 günüdür.

Susmanın suç ortaklığı olduğuna inandığımız için sessizliğin 
utancını asla üzerimize giymedik ve giymeyeceğiz

Vakit geldi, gürültü yapmanın zamanıdır.  Sokaklara alışmak 
gerekecek artık belli oldu.

Belli oldu vicdan yok, utanmak yok, şirazesi patlamış bir hınç-
la geliyorlar üzerimize. Son düşünce kırıntısını yok edinceye, 
hepimiz boş gözlerle ve dilimiz dışarıda onların emirlerini bekler 
hale gelinceye kadar…..

Önümüze attıkları ekmek için tüm kalbimizle şükredinceye 
kadar….

Gözlerinin içine bakmaktan korkup boynumuzu bükerek du-
rana kadar…

Onurumuz, gururumuz, haysiyetimiz, omurgamız iyice bükü-
lene kadar.

Üzerimize gelecekler.
Vakit geldi, hazırlanın. 
“Yok artık, o kadarını da yapamazlar” dediğiniz şeyleri yapa-

caklar. 
Şakşakçılarını bile “Bu kadarı da fazla” dedirtecek şeyler ola-

cak. 
Belli oldu, bundan sonra iyi haber gelmez mahkeme kapıla-

rından. 
Vakit geldi. Şahlandılar. Yöneticilerin bile yönetmediği bir za-

mana girildi. 
KÜF GİBİ, PAS GİBİ…..
Bir garip organizma ele geçiriyor şimdi ülkeyi. Küf gibi pas 

gibi, rutubet gibi, için için…
Dizginleri yöneticilerin elinde olmayan başka türlü bir şey bu. 

Sinsiler, küf gibi, pas gibi, rutubet gibi sessizler.
Adlı adınca çıkmıyorlar ortaya yüzlerini göstermiyorlar.
Hayalet gibiler, etrafımız çoktan sarılmış. Kadrolarıyla, pusu-

larıyla, yosun tutmuş sabırlarıyla geliyorlar.
Allahın adını pis ağızlarında geveleyerek, gözyaşlarını geviş 

getirerek geliyorlar.
“BAŞBAKAN BİLE DURDURAMAYACAK ONLARI” Vakit gel-

di, sıkı durun. En büyük başkan bile durduramayacak onları. 
Çünkü yıllardır çevrelediler iktidar koltuğunu.
İktidar koltuğu hariç her yeri ele geçirdiler. 
Tahta kurtları gibi ağır ağır…
O iktidar koltuklarında oturanlar biliyorlar: Koltukları havada 

duruyor, onların omuzlarında.
Kıpırdasalar düşerler.
Delikanlılığın, kabadayılığın, bitirimliğin sınırı da buraya ka-

dar işte.
Vakit geldi, neyiniz varsa koyun ortaya. Beklediniz değil mi 

bunca zaman. Birileri, bir şeyler durdurur bu gidişi diye. 
Öyle olmayacak. Anlamıyor musunuz, denizin sonuna gelin-

di. Kara göründü hanımlar beyler, kapkara, en kara, zifiri kara 
göründü.

Vakit geldi, nefesinizi uzun yola göre ayarlayın. Artık şaşır-
mayın, dona kalmayın hayretten. 

Bundan sonra neler neler olacak. Şaka gibi olacak her şey 
her seferinde ve her seferinde çok ciddi olacak hepsi.

İnsanı güldürecek kadar saçma sorular soracaklar ve güldü-
ğünüzde suratınıza yiyeceksiniz tokadı. 

Tıpkı darbelerin küçük askerlerinin hep yaptığı gibi.
Her faşist her kahkahayı üstüne alınır çünkü.
Vakit geldi. Rakı bardaklarını kaldırıp içerideki arkadaşlarımız 

için içeceğiz. Dışarıda olduğumuz her günü suçlulukla yaşayıp, 
güldüğümüz her seferinde dudağımızı kırıp onları hatırlayacağız.

Telefon numaralarını çevirdiğimiz buz gibi bir kadın sesi “Ara-
dığınız numaraya şu an….” diyecek.

Artık arkadaşlarımıza ulaşamayacağız. 
Çünkü vakit geldi.
Vakit geldi. Artık bağır bağır bağırmanın zamanı. Çünkü hava 

kurşun gibi ağır. Yeter artık: Bağır bağır!

Susma...
                Bağır...
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7 Kasım 2012 tarihinde 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa genel olarak 
incelendiğinde sendikaların kuruluş ve faaliyetleri-
ni temel olarak sendika tüzüklerine bırakmış ve bu 
alanda olumlu düzenlemeler içermekte ise de, 2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanu-
nunda yer alan örgütlenme, toplu sözleşme görüşme-
lerinin yürütülmesi ve grev hakkının kullanılmasına 
ilişkin sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri aynen 
muhafaza etmiştir. 

Dolayısıyla işçiler özgürce sendika kurabilecek-
ler ama ne örgütlenme haklarını ne de grev haklarını 
özgürce kullanamayacaklardır.  

Bilindiği üzere yasa TBMM genel kurulundan 
geçmeden önce birçok değişikliğe uğramıştır.

İşkolları
Yasanın meclise sevkedilen halinde sendikaların 

sadece işkolu esasına göre kurulmaları hususunda 
değişiklik yapılmış, işyeri ve meslek sendikası ku-
rulmasının da öngörülmüşken Resmi Gazete’de ya-
yımlanan son halinde yine eskisi gibi sendikaların 
sadece işkolu esasına göre kurulacağı düzenlemesi 
yer almıştır.

Yasa’da 28 olan işkolu sayısı, 20’ye düşürülmüş-
tür. Birleştirilen işkolları aşağıda sayılmıştır:

• Gıda ve şeker işkolu, 
• Dokuma ile deri iş kolu,
• Ağaç ile kağıt işkolu
• Basın ve yayın işkolu ve gazetecilik işkolu
• Kara taşımacılığı işkolu, demiryolu taşımacılığı 

işkolu, hava taşımacılığı işkolu,
• Gemi yapımı, deniz taşımacılığı, ardiye ve ant-

repoculuk işkolu

İşkolu tespiti hususunda yapılan olumlu düzen-
lemeye göre artık sendikanın yetki tespiti başvuru-
sundan sonra talep edilen işkolu tespitleri veya bu 
tespitlere ilişkin açılan davalar, yetki prosedüründe 
bekletici mesele sayılmayacaktır. 

Sendika organları
Yasa’da konfederasyon ve sendikaların yöne-

tim, disiplin ve denetleme kurullarının, oluşumu, 
görevleri ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin Sen-
dika tüzüklerinde yapılması düzenlenmiştir. Yasada 
kurullara ilişkin sınırlama kurulların üye sayılarına 
getirilen asgari ve azami sınırlamalardır. Yasa’nın 
9. maddesine göre konfederasyonların yönetim ku-
rullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla 
olamayacağı, şube kurullarının üye sayısının üçten 

az beşten fazla olamayacağı, diğer kurulların ise üye 
sayısının üçten az dokuzdan fazla olamayacaktır.

Genel kurullar ve seçimlere yapı-
lacak itirazlar

Genel kurullar yine en geç dört yılda bir topla-
nacaktır. Ancak 2821 sayıl Yasa’da şubenin üye sa-
yısının 500’ü aşması halinde şube genel kurulunun, 
sendikanın üye sayısının 1000’i aşması halinde de 
merkez genel kurulunun delege esası ile toplanması 
zorunluluğu bulunurken yeni Yasa’da bu zorunluluk 
kaldırılmıştır. Yasa’nın 10. maddesine göre genel ku-
rulların üye veya delegelerden oluşup oluşmayacağı 
sendika tüzüğünde belirlenir.

Yasa’nın 12. maddesine olağanüstü genel kurul 
yapılmasına ilişkin talep dilekçesine alan yönetim 
kurulu 60 gün içinde olağanüstü genel kurulu top-
layacaktır.

Yine Yasa’nın 16. maddesine göre genel kurullar-
da yapılacak delege seçimlerinin yanı sıra genel ku-
rul dışındaki yeni işyerlerinde yapılan delege seçim 
sonuçlarına da itiraz hakkı getirilmiştir. İşyerlerinde 
yapılan delege seçimlerine ilandan itibaren iki gün 
içinde iş mahkemesine itiraz edilebilecektir. Seçim-
lerin mahkeme kararı ile iptali halinde 15 gün içinde 
seçimler yenilenecektir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri aynen muhafaza ediyor...

DİSK’liler 28 Eylül’de, Zalimin 
Zulmüne Karşı, Ankara’da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 
DİSK temsilciliğinin bulunduğu bütün 
bölgelerde, eylemdeydi.

Ankara’da Milli Kütüphane önünden 
bakanlığa yürüyen kortejde, sendikamız 
üyelerinin yoğun katılımı vardı.

Zalimin 
Zulmüne

Direneceğiz

Yapılan basın açıklamasında, 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı gün-
demdeyken, siyasi iktidar Anayasa 
ile güvence altına alınmış işçi hak-
larına saygı göstermeye ve 12 Eylül 
yasaklarına karşı çıkmaya davet edil-
di.

Açıklamanın ardından DİSK üye-
leri, bakanlık önünde yarım saatlik 
oturma eylemi yaptı.

F
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Üyelik ve istifa e-devlet sistemin-
den yapılacak

Yasa’nın yapım aşamasında en çok tartışılan hu-
suslardan biri de üyelik konusudur. Üyelik işlemle-
rinde noter koşulu kaldırılmıştır. İstifa yoluyla sendi-
ka üyeliğinden ayrılabilmek için noter şartını arayan 
düzenlemeye son verilmiştir. 

Üyelik yaşı 15’e düşürülmüştür. Üyelik ve isti-
fa işlemleri e-devlet sistemi ile gerçekleştirilecektir. 
Ancak Geçici madde 4’e göre e-devlet uygulaması 
kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren birinci 
yılın sonunda uygulanacaktır. 

Yani 7 Kasım 2013’e kadar noter yolu ile üyelik 
ve istifa işlemleri devam edecektir. 

Üyelik ve dayanışma aidatı miktarına kuruluşla-
rın tüzüklerine bırakılmıştır. Yalnız dayanışma aidatı 
miktarı üyelik aidatı miktarından fazla olamayacak-
tır. 

Yöneticilerin, temsilci ve sendikal 
özgürlüğün güvenceleri

Yasa’nın 23. maddesine göre sendika yönetici-
lerin iş sözleşmesi askıda olacaktır. Kurulda görev 
alan yönetici, işten ayrıldığı tarihte veya yöneticilik 
süresi içinde iş sözleşmesini feshederse kıdem taz-
minatı fesih tarihindeki emsal ücreti üzerinden he-
saplanarak ödenecektir. 

Yasa’nın 24. maddesine göre işyeri sendika tem-
silcilerinin iş sözleşmeleri ancak haklı bir nedenle, 
yazılı olarak, fesih nedeni açık ve kesin şekilde be-
lirtilmek suretiyle feshedilebilecektir. 

Sözleşmesi feshedilen temsilcinin açtığı işe iade 
davasının kabul edilmesi halinde,  fesih geçersiz sa-
yılarak, fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi ara-
sındaki ücret ve diğer hakları ödenecektir. 

Temsilcinin, kararın kesinleşmesinden itibaren 
altı işgünü içinde işe başvurması ve başvurudan iti-
baren altı işgünü içinde işe başlatılmaması halinde, 
iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek, ücreti ve 
diğer hakları ödenmeye devam edilecektir. 

Bu hüküm yeniden temsilci atanması halinde 
uygulanacaktır. Sendika temsilcilerinin belirttiğimiz 
güvencelerinden, işyerinde çalışmaya devam eden 
yani görevlerini amatör olarak yürüten yöneticiler 
de yararlanacaktır.

Yine Yasa’nın 25. maddesine göre sendikal ne-
denlerden dolayı feshedilen işçi, 4857 Sayılı İş 
Yasası’nda aranan otuz işçi ve altı aylık çalışma sü-
resi koşulları gerçekleşmişse işe iade davası açabi-
lecektir. 

Tasarı’da otuz ve daha az işçinin çalıştığı işye-
rinde çalışan ve kıdemi altı aydan az olan işçilere 
de sendikal fesih halinde işe iade hakkı tanınmışken 
meclis genel kurulunda bu madde önerge ile değiş-
tirilmiştir.   

Otuz ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerinde 
çalışan ve kıdemi altı aydan fazla olan işçilerin aç-
tıkları işe iade davalarında davanın kabulüne karar 
verilmesi halinde, mahkemece tespit edilen sendikal 
tazminat işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması 
ya da başlatmaması koşuluna bağlı olmaksızın öde-
necektir. 

Ayrıca işe iade davası açmayan işçiye salt sendi-
kal tazminat davası açma hakkı tanınmıştır. 

Yasada bir yenilik olarak, sendika tüzüğünde 
temsilcilerin seçimle belirleneceği esası getirilmişse, 
seçilecek üye temsilci olarak atanacağı hususunun 
düzenlenmesidir.

Mali müşavir denetimi      
Sendikal özgürlüklerin genişletilmesinin amaç-

landığının iddia edildiği Yasa’da eski yasada ol-
mayan bir düzenleme yapılarak, sendikaların mali 
denetiminin denetleme kurulunun yanında yeminli 
mali müşavirlerce yapılması hükmü getirilmiştir.

Devir
Yasa’da işyerinin devri  düzenlemesine yer veril-

miştir. 38. maddeye göre işletme toplu iş sözleşmesi 
kapsamında olan veya toplu iş sözleşmesi bulunan 
işyerinin veya bir bölümünün, işyeri ya da işletme 
toplu iş sözleşmesinin tarafı işverence devralınma-
sı halinde , devralınan işyerinde uygulanan TİS’ten 
doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak 
devam edecektir. 

Devralan işverenin işyeri veya işyerlerinde toplu 
sözleşme yok ise devralınan işyerindeki toplu iş söz-
leşmesi yeni bir toplu sözleşme yapılıncaya kadar 
toplu sözleşme hükmü olarak devam eder. 

Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin iş-
letme toplu iş sözleşmesinin tarafı olan bir işverence 
devralınması halinde devralınan işyeri işletme toplu 
sözleşmesi kapsamına girer. 

Meclis’e yürüdük
DİSK, 3 Ekim Çarşamba günü saat 

12:00’da Meclis Dikmen Kapısı’nda 
bir basın açıklaması yaptı, yasa hak-
kında görüşlerini dile getirmek üzere 
Meclis’te görüşmelerde bulundu...

TOBB’u protesto
“Sendika düşmanlığını” yasal dü-

zenleme haline getirmek için her çeşit 
engelleme-baskı-yanlış bilgilendirme 
çalışmalarını yürüten ve ILO norm-
larına uygun bir yasanın çıkarılma-
masını hedefleyen 
TOBB’u protesto et-
mek amacıyla, DİSK 
8 Eylül 2012 Pazar-
tesi günü TOBB İs-
tanbul Hizmet Bina-
sı önünde bir eylem 
gerçekleştirdi.

9 Ekim’de Ankara^da yaptığımız yürüyüşte, polis engeli ve gaz bombaları ile karşılaştık..

F
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Barajlar
Yasa’nın yapılması sırasında en çok tartışılan 

nokta barajlar olmuştur. Yasa’nın 41. maddesinde 
toplu iş sözleşmesi yetkisi için aranan işkolu barajını 
yüzde üç olarak belirlenmiştir. 

Yasa’da işyeri barajı da korunmuştur. İşyeri için 
yarıdan fazla işçinin üyeliği şartı aranırken, işletme-
lerde ise baraj %40’ının üyeliği olarak tespit edil-
miştir. 

Yasa’ya göre işletmelerde birden çok sendikanın 
%40 veya daha fazla üyesinin olması halinde en çok 
üyesi olan sendika yetki alacaktır. Ancak bu sendi-
kaların üye sayısının eşit olması durumunda her iki 
sendikaya da yetkisizlik verilecektir.

2822 Sayılı Yasa’da olduğu gibi yüzde üç işko-
lu barajının tespitinde, Bakanlığın her yıl Ocak ve 
Temmuz aylarında yayınladıkları istatistikler esas 
alınacaktır.

Yasa’ya konulan Geçici 6. madde ile işkolu ba-
rajında kademeli bir düzenlemeye yer verilmiştir. 
Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonla-
ra bağlı işçi sendikaları için 1/7/2016 tarihine kadar 
işkolu barajı yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar ise 
yüzde iki olarak uygulanacaktır.

Temmuz 2009 istatistiğinin yayımlandığı tarih 
ile 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik 
ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye ol-
muş işçi sendikalar için Ocak 2013 istatistiklerinin 
yayımlanana kadar işkolu barajı uygulanmayacaktır.

Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe 
kadar, Bakanlığa yapılmış olan yetki tespit başvuru-
ları ise 2822 Sayılı Yasa’ya göre sonuçlandırılacak. 

Olumlu ve olumsuz yetki tespitine itiraz prose-
dürü yürürlükteki yasadaki şekliyle aynen korun-
muştur. 

Toplu görüşme prosedüründe 
esaslı değişiklik yapılmamıştır

Toplu görüşme prosedüründe toplu görüşmenin 
süresi yürürlükteki yasada olduğu gibi ilk toplantı 
tarihinden itibaren altmış gün olarak sınırlandırıl-
mıştır.  

Toplu görüşmelerde uyuşmazlığın yansıtıldığı 
görevli makam altı işgünü içinde taraflardan en az 
birinin katılımı ile veya katılım olmazsa res’en bir 
arabulucuyu  görevlendirecektir. 

Yapılan değişiklikle, mahkemenin arabulucuyu 
seçmesi prosedürü kaldırılmıştır. 

Toplu sözleşmeden yararlanma hususunda yapı-
lan olumlu değişikliğe göre toplu iş sözleşmesinin 

imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında işyerinden ay-
rılan üyeler de iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe 
kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklar. 

Greve ilişkin yasaklar devam et-
mektedir

Grev hakkının kullanılması hususunda sadece 
uyuşmazlık tutanağının alındığı tarihten itibaren altı 
işgünü geçmesi beklenmeyecek, altmış günlük süre 
içinde kalmak koşuluyla grev kararı ve uygulama 
kararı alınabilecektir. 

Bunun dışında hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
Anayasa değişikliğine rağmen siyasi grev, dayanış-
ma grevi veya genel grev yapılması halen yasaktır.

Yasa’da yapılan değişikliğe göre grev ilanının 
yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt ço-
ğunluğunun greve hayır oyu kullanması halinde gre-
vin uygulanmayacağı hükmü, oylamaya katılanların 
salt çoğunluğunun hayır oyu kullanması şeklinde 
değiştirilmiştir.  

Grev yasakları Yasa’da aynen muhafaza edilmiş-
tir. Sadece noterlik hizmetlerinde, eğitim ve öğretim 
kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevle-
rine ilişkin grev yasağı kaldırılmıştır. 

Hava ulaşımı alanında faaliyet gösteren işyerle-
ri veya işletmelerde uygulanan grev yasağı Yasa’da 
yer almadığından bu işlerdeki grev yasağı Yasa’nın 
yayımı ile birlikte ortadan kalkmıştır. 

Grevin uygulanmasında engelleyici hükümler 
değiştirilmediği gibi daha önce 2822 Sayılı Yasa’da 
yer almayan ancak Yargıtay kararlarında belirtilen,  
grev başlamadan önce üretilen ürünlerin satılabile-
ceği ve işyeri dışına çıkarılabileceğine ilişkin düzen-
leme yeni Yasa’da hüküm altına alınmıştır.

Grev gözcülerinin sayısı ve yetkilerinde değişik-
lik önerilmemiş, sadece grev uygulanan işyeri önün-
de kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtalarının 
kurulamayacağına dair düzenleme çıkarılmıştır. 

Grevin uygulanmasına ilişkin kısıtlayıcı hüküm-
lerin kaldırılmasından ziyade Yasa ile bu düzenle-
meler arttırılmıştır. Yeni değişikliğe göre başvuru-
su üzerine, grev uygulayan sendikanın yetki tespit 
başvuru tarihinde üyesi olan işçilerin dörtte üçünün 
üyelikten ayrıldığının belirlenmesi halinde grev, 
mahkeme kararı ile sona erdirilecektir. 

2822 Sayılı Yasa’da Yetki tespit başvuru tari-
hinden, grev uygulanma aşamasına gelinceye kadar 
geçen uzun süreçte, sendikanın başvuru tarihindeki 
üyelerinin çalışmaya devam etmesi, özellikle yeni 
örgütlenilen işyerleri için mümkün olmadığından, 
yapılan düzenleme grev hakkının kullanılmasının 
önünde önemli bir engel oluşturacaktır.

Toplu sözleşme düzenini ve sendikal hakları düzenleyen, 
fakat bir sosyal sınıfın başka bir sosyal sınıf üzerinde tahak-
kümünü kurmaya yönelik içerik taşıyan yasa Meclis'te görü-
şülürken, Ankara'da Meclis önünde yaşanan saldırılara tepki 
için işyerlerimizde de yürüyüşler yapıldı..

İşyerlerinde tepki yürüyüşleri

DİSK Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
görüşerek "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu"nu 
hakkında DİSK’in görüşlerini aktardı ve konuyla ilgili ha-
zırlanan dosyayı sundu... 

DİSK’ten Cumhurbaşkanına
yasayı “veto” talebi

SB. ANTALYA İL SAĞLIK MD.
Baştemsilci: Mehmet Karakaş 

BAYSAN TRAFO RADYATÖR. SAN. VE TİC.A.Ş. 
Baştemsilci: Serdar Arslan 
Temsilci: Murat Çelebi 

ÖZARAR KALDIRMA MAK.SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Dinçer Albayrak

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Güvencesiz çalışmaya Hayır!

IndustriALL Küresel Sendika, bütün üyelerini 7 Ekim 2012 İnsanca İş İçin Dünya Eylem Günü’nde 
dünya çapında eylemler düzenleyerek güvencesiz çalışmaya karşı verilen küresel kavgaya katılmaya 
çağırmıştı. Sendikamız 7 Ekim’de bu çağrıya katılarak, güvencesiz çalışmaya dikkat çekti..
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Çeşitli sektörlerden 12 Küresel Sendika Federasyonu, Cumhurbaşka-
nına gönderdikleri bir ortak mektupla, kendisinden yeni “Sendikalar ve 
Toplu Sözleşme Yasasını” veto etmesini istedi. 

Mektupta daha önce Küresel Sendika Federasyonları ve Türkiyeli sen-
dikalar tarafından, kısıtlayıcı işkolu, işyeri ve işletme barajlarını sürdür-
düğü; grev hakkı üzerindeki kısıtlamaları devam ettirdiği; toplu sözleşme 
sürecine devlet müdahalesini ve sendika üyeliği ve toplu sözleşme süre-
cinde bürokratik bariyerleri koruduğu gerekçesiyle yeni yasa taslağının 
defalarca eleştirildiğine değinildi. 

Aynı zamanda otuzdan az işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal güven-
cenin kaldırılması ile 6,5 milyon işçinin sendikal nedenlerle işten çıkartıl-
maya karşı korumasız kalacağı ve baraj nedeniyle ise toplamda 3,3 milyon 
işçinin çalıştığı çeşitli işkollarında herhangi bir yetkili sendika kalmaya-
cağı belirtilerek. Bu yeni yasayla birlikte 12 milyon işçinin sadece 2,7 
milyonunun örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını kullanabileceği, bu 
durumun ise aralarında ILO’nun 87 No’lu “Örgütlenme Özgürlüğü ve Ör-
gütlenme Hakkını Koruma Sözleşmesi” ve 98 No’lu “Örgütlenme ve Top-
lu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi” de olan temel ILO Sözleşmelerini, Avrupa 
Sosyal Şartını ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlal ettiği vurgulandı.

Mektubu yazan Küresel Federasyonlar, Anayasa’nın, Cumhurbaşkanı-
na yasaların Anayasaya ve uluslararası hukuka uygunluğunu denetleme 
sorumluluğunu yüklediğini ve bu sorumluluğun bir gereği olarak kendi-
sinden yeni yasa taslağını Meclis’e geri göndermesini istediklerini belirt-
tiler.

Mektubun altında imzası olan Küresel Sendika Federasyonları;

BWI, İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali; EI, Eğitim Enternasyo-
nali; IAEA, Uluslararası Aktörler Federasyonu; IndustriALL; IFJ, Ulus-
lararası Gazeteciler Federasyonu; ITF, Uluslararası Taşımacılık Federas-
yonu; ITUC, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu; IUF, Uluslararası 
Gıda Federasyonu; PSI, Kamu Hizmetleri Enternasyonali; TUAC, OECD 
Sendika Danışma Komitesi; UNI, Uluslararası Sendikalar Ağı ve ETUC, 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu.

140 ülkede enerji, madencilik ve imalat 
sektörlerinde, 700 sendikadan 50 milyon işçiyi 
temsil eden IndustriALL sendikası Genel Sek-
reteri Jyrki Raina, Başbakan’a Meclis’de görü-
şülen “Toplu İş İlişkileri Yasa Taslağı” ile ilgili 
bir mektup gönderdi. Türkiye’de sendikalaşma 
oranının yüzde 5, özel sektörde ise yüzde 2 do-
laylarında olduğunun hatırlatıldığı mektupta 
yeni yasanın bu haliyle geçmesi durumunda 
pek çok sendikanın da toplu sözleşme yap-
ma yetkilerini kaybedeceğine de değinilerek, 
Başbakan’dan Türkiye sendikal hareketiyle gi-
rişilecek anlamlı bir diyalog sonucunda yasada 
gerekli değişikliklerin yapılması talep edildi. 

Mektubunda daha önce tüm küresel sendi-
ka federasyonlarının Başbakan’a gönderdiği 
yasa taslağına dair eleştirileri ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nun hazırladığı ve tas-
lak yasanın Örgütlenme ve Toplu Sözleşme 
Hakkı ile ilgili Türkiye’nin de imzaladığı 87 
ve 98 No’lu ILO sözleşmelerini ihlal ettiğine 
dair bilgi notunu hatırlatan Raina, bu kaygıla-
rın taslak yasada yer almamış olmasından de-
rin üzüntü duyduklarını belirtti. 

Örgütlenme hakkının kullanımına dair di-
ğer sıkıntıların yanı sıra uzun süren yetki tespit 
sürecinde yaşanan sıkıntılara bu yasa taslağın-
da herhangi bir çözüm önerilmediğine dikkat 
çekilerek, grev hakkının kullanımına dair kısıt-
lamaların grev yasakları ve grev erteleme ile 
genişletilerek devam ettiği de belirtildi. Mek-
tupta aynı zamanda bu yıl içinde on aydan uzun 
bir süredir Türkiye sendikalarının toplu sözleş-
me haklarının kullanmalarının engellendiği ve 
bu konuyla ilgili IndustriALL tarafından Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti hakkında ILO’ya 
bir şikayette bulunulduğu da hatırlatıldı. 

Hükümetin insan hakları ve demokrasi 
konusunda çeşitli ilerlemeler kaydedildiğini 
iddia etmesine rağmen işçi hakları konusunda 
herhangi bir adım atmamış olduğunu belirten 
Raina, bu taslak yasanın ILO ve AB normla-
rını ihlal ettiğini de söyleyerek eğer gerçekten 
bir ilerleme olacaksa bunun için sendika üye-
liği ve toplu sözleşme yetki sürecine dair tüm 
bürokratik süreçlerin kaldırılması gerektiğine 
değindi.

Küresel sendikalardan, 
Cumhurbaşkanına veto isteği

IndustriALL’dan 
Başbakan’a Sert Mektup

Yeni sendika yasası geçtiğimiz hafta mecliste onaylandı. Hazırlık 
aşamasında uzun süre 'Toplu İş İlişkileri Yasası' adını taşıyan, başlığında 
ne 'sendika' ne 'grev' ne de 'toplu iş sözleşmesi' sözcükleri yer almayan 
ismiyle müsemma bu metin 'hayır mı şer mi?' anlamakta zorlanıyoruz.

Bu anlaşılmazlığın nedeni hükümetin basın bülteni haline gelen 
medya ve sessiz kalıp 'iyi halden' yararlanmak isteyen sendikalar. Mad-
deler arasındaki Ali Cengiz oyunları da işimizi zorlaştırıyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, ILO Sözleşmeleri ve Avrupa 
Sosyal Şartı'na aykırı olan bu yasayla 9 milyon işçi, zaten kullanamadı-
ğı, toplu sözleşme hakkını kaybedecek. Grev hakkı kullanılamayacak ve 
işçi çıkartmak kolaylaşacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulan metin; toplu sözleşme ve grev 
hakkını kullanılamaz hale getirirken işçiler üzerindeki baskıyı arttırıyor. 
Yasa, sendika faaliyetlerini önceden tanımlanmış işkollarıyla sınırlıyor, 
sendikalara sözleşme imzalamak için işkolundaki işçilerin yüzde 3'ünü 
ve işyerindeki işçilerin yüzde 50'sini üye yapma zorunluluğu getiriyor, 
sendikaların iç işleyişine müdahale ediyor, üye ilişkilerine ağır bir de-
netim getiriyor, toplu sözleşme sürecini zorlaştırıyor, grev hakkını kul-
lanılamaz hale getiriyor.

Bitti mi? Bitmedi! 30 veya daha az işçi çalıştıran işyerlerinde sen-
dikal faaliyetler yüzünden işten çıkartılmayı kolaylaştırıyor. Bağımsız 
sendikalara özel ayrımcılıklar uyguluyor. Hükümet dostu sendikalara 
ayrıcalıklar getiriyor.

Medya bu olayı "İşçilere Bayram Müjdesi" başlığıyla yayımlıyor. 
"250 bin işçinin Toplu İş Sözleşmesi belirsizliği sona eriyor. yüzde 
10'luk baraj yüzde 3'e düştü. Noter şartı kalktı" diye aktarıyor. Milyon-
larca işçinin toplu sözleşme "ihtimalini" bile ortadan kaldıran olayı bu 
başlıkla vermek, ölen hasta için "sıtmadan kurtuldu" diye sevinmektir.

Hepimiz Harranlıyız!
Barajınyüzde 10'dan yüzde 3'e indirilmesinin bir iyileşme olduğu 

vurgulanıyor. Pek çok kişi bu barajı seçim barajına benzetiyor. Ancak 
durum bir partinin seçime girebilmek için seçmenlerin yüzde 3'ünü üye 
yapmasına denk geliyor. Elbette üç matematikte 10'dan küçük bir sayı. 
Ama işkollarında yapılan düzenlemeler ve işçi sayısının belirlenme yön-
temindeki değişiklikle, bir hafta önce yüzde 10 barajını aşan 27 sendika 
yeni sistemle yüzde 3 barajının altında kalıyor ve yetkisini kaybediyor.

Yeni durumda işçilerin yüzde 58'i toplu iş sözleşmesi imzalayacak 
sendika bulamayacak. Artık hepimiz Kemal Sunal gibi Harranlıyız!

Ticaret, büro, eğitim, ağaç, kâğıt, sağlık, ulaştırma,  turizm, inşaat, 
basın, liman, ardiye ve depoculuk ve denizcilik işkollarında sözleşme 
yetkisi olan sendika kalmayacak. İletişim, savunma ve güvenlik, enerji, 
tekstil, petro-kimya işkollarında tek sendika dayatması olacak ve sen-
dika seçme özgürlüğü kullanılamayacak. Yasa maddelerinin arasına 
gizlenmiş püf noktalarıyla hükümet dostu sendikalar kısa süre içinde 
büyüyebilecek. Sendikaların talepleri ve uluslararası kurumların öneri-
leri dikkate alınmazken yeni kurulmuş bazı sendikalara özel avantajlar 
sağlanmış durumda.

Yasanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı olduğunu 
belirttik. Bu durum Napolyon'un "barut bittiyse gerisini anlatmayın!" 
hikâyesine benziyor. Beyanname'nin 23. Maddesi "Herkesin çıkarını 
korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır" 
diyor. Ancak emeklilerin, öğrencilerin, işsizlerin, çiftçilerin, ev işçileri-
nin sendika hakları yine düzenlenmemiş. Emekli-Sen'in kapatma davası 
AİHM'de devam ediyor. Genç-Sen dosyası temyizde, bir yanda Çiftçi-
Sen bir yanda Yargı-Sen... Yasa görüşmeleri devam ederken yapılan 
Güvencesiz İşsiz İşçiler Sendikası Umut-Sen'in başvurusu tıpkı Evid-
Sen'inki gibi keyfi bir şekilde kabul edilmedi.

Bütün bunlar günlük hayata nasıl yansıyacak? Daha düşük maaşlar, 
daha uzun çalışma süreleri... Kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimleri... 
Mezarda emeklilik, işsizlik ve paralı sağlık hizmeti...

Yasanın esas kaybedeni: İşverenler
İşverenlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan yasa, 12 Eylül 1980 

Askeri Darbesi'nin bile atmaya cesaret edemediği kadar işçi düşmanı 
bir adım.

Peki, bu yasanın hiç mi iyi yanı yok? Kısa vadede kazanılmış hakla-
rın ve kurumsal sendikacılığın sonuna tanık olacağız. Toplu sözleşme ve 
güvenceli çalışma ortadan kalkacak. Ama uzun vadede bu yasanın esas 
kaybedeni işverenler olacak.

Şaşırtıcı ama patronlar işçilerle yaşadıkları anlaşmazlıklarda karşı-
larında diyalog kurmasını bilen, uzlaşmaya alışmış, kongre kaybetme 
ihtimali olan kravatlı sendikacılar yerine kızgın işçiler bulacaklar. Hu-
kuktan bahseden arabulucular yerine 'hakkını isteyen' öfkeli işçi kitleleri 
fabrika önlerini dolduracak.

Madem yasaları 100 yıl geriye götürüyorsunuz. Buyurun size Lu-
dizm, buyurun sabotaj, buyurun Celali İsyanları...

Bir kuyruklu yalanın anatomisi
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10.09.2012 tarihinde Anadolu Şube Baş-
kanımız Rasim Gündal ve toplu iş sözleşme-
si uzmanımız İrfan Kaygısız’ın katılımıyla, 
Mahle Mopisan Konya’da üyelerimizle geniş 
katılımlı bir toplantı yapıldı.  Yine 23.09.2012 
tarihinde Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin 
Gülengül, Şube Başkanımız ve Şube Sekrete-
rimizin katıldığı toplu iş sözleşmesine yönelik 
üyelerimizle geniş katılımlı bir toplantı yapıl-
dı. Bu toplantılar sonrasında, işverenle yapılan 
görüşmeler sonucu bayramda Mahle işçilerine  
TİS’ten sonra mahsup edilmek üzere, avans 
olarak bir ödeme gerçekleştirildi. 

15.10.2012 tarihinde şube yöneticilerimiz 
ve Genel Merkez yöneticilerimizle birlikte 
Çimsataş işyerindeki vardiya giriş ve çıkışla-
rında bilgilendirme toplantıları yapıldı. 

9.10.2012 tarihinde şube yöneticilerimiz 
ve Genel Merkez yöneticilerimizle birlikte 
Başöz Enerji işyerine ziyaret edildi. 

18.10.2012 tarihinde; Şube Başkanımız 
Rasim Gündal, Yücel Boru (Hatay) işyerinde-
ki üyelerimizi ziyaret etti.

22.10.2012 tarihinde; Şube Başkanımız ve 
Şube Sekreterimiz Çemaş Döküm (Kırşehir) 
işyerini ziyaret ederek üyelerimizle toplu iş 
sözleşmesi süreci hakkında bilgilendirme gö-
rüşmeleri yaptılar.

Şube Sekreterimiz Satılmış Yılmaz ve ör-
gütlenme uzmanlarımız Şubat 2012 tarihinde 
örgütlendiğimiz ve yetki için bakanlığa başvu-
ru yaptığımız Kayseri CEHA Mobilya’daki iç 
örgütlenme faaliyetlerine Eylül ve Ekim ayla-
rında da devam ettirdiler.

Ayrıca Anadolu Şubemiz yeni çıkartılacak 
olan Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası’na 
karşı Ankara’da Konfederasyonumuz DİSK’in 
yapmış olduğu kitlesel eylemlere katılım sağ-
ladılar.

İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde kurulu bu-
lunan MAHLE MOTOR PAR. SAN. VE TİC. 
A.Ş işyerinde Sendikamızla MESS arasında 
yürütülen toplu iş sözleşmesi 07 Eylül 2012 
Cuma günü imzalanmıştır. İmzalanan Sözleş-
me Mahle işçilerinin iki yıldan bugüne inançla 
mücadelesi sonrasında sektördeki en iyi söz-
leşme olmuştur. Çelik yürekli Mahle işçileri, 
20.10.2012 günü yapılan Şube Temsilciler 
Kurulu’nda temsilcileri aracılığı ile Şubemize 
bir televizyon armağan etmişlerdir. Kendileri-
ne Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ede-
riz

Ülkemizi 12 Eylül 1980’de karanlığa gö-
türen Faşist Darbenin 32. Yıldönümü’nde 
DİSK’e bağlı sendikalar ve diğer kurumlarla 
beraber Basmane Meydanı’nda toplanıp daha 
sonra AKP İl Binası önünde yapılan basın 
açıklaması ile protesto edilmiştir. Protesto ey-
lemine fabrikalarımızdan yoğun katılım sağ-
lanmıştır.

İşveren örgütlerinin hükümetle kolko-
la girerek canla başla çıkardıkları Sendika-
lar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanun’una karşı 

Ankara’da Konfederasyonumuz DİSK tara-
fından protesto edilmiştir. Aynı gün İzmir’de 
yapılan protesto yürüyüşüne Şube olarak çok 
yoğun bir katılım sağlanmıştır.

Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren, 
Çukurova Holding’e bağlı Çukurova Jeneratör 
işyerinde yaptığımız örgütlenme çalışmaları 
sonucunda, 01 Ekim 2012 tarihinde çoğun-
luğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yetki başvurusu yapılmıştır. Çu-
kurova Jeneratör işçileri aramıza hoş geldiniz.

16.10.2012 tarihinde, Schneider Elektirk 
(Manisa) fabrikasındaki İşyeri Komitesi ile 
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme te-
sislerinde eğitim çalışması yapılmıştır. 

Genel Merkez Eğitim Dairemizin koor-
dinasyonu ile şubemizde örgütlü FCMP, ZF 
Lemförder, Schneider (Çiğli-Manisa) işyerle-
rinde üyelerimize yönelik Eğitimcimiz Gök-
han Düren eğitim vermişlerdir. Ve 21.10.2012 
tarihinde Delphı İşyeri Komite toplantısına 
Gökhan DÜREN katılarak bir sunum yapmış-
tır. 

Anadolu Şubemizden

İzmir Şubemizden
Balatacılar’da ilk sözleşme

Sarı sendikanın yıllardır sürdürdüğü engellemelere rağmen, İzmir 
Mahle işçileri, kendi onaylarıyla imzalanan toplu sözleşmelerine ka-
vuşmanın sevincini, bir kez de 20 Eylül'de düzenlenen imza töreninde 
yaşadılar..

İzmir Mahle’de imza töreni

İzmir Balatacılar işçileri, 20 Eylül'de düzenlenen imza töreninde ilk 
sözleşmenin coşkusunu yaşadılar.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in çağrısı ile 
“alt işveren uygulamasında karşılaşılan sorunları ve çözüm öneri-
lerini” görüşmek üzere ilk toplantı 1 Kasım 2012 tarihinde, ikinci 
toplantı ise 15 Kasım 2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda yapılmıştır.

Basına yansıyan bazı haberlerde, bu toplantılar ile taşeron iş-
çilerin sorunlarına çözüm arandığı öne sürülmüş, kamuda çalışan 
taşeron işçiler başta olmak üzere Türkiye’de artık sayıları milyon-
larla ifade edilebilecek taşeron işçiler beklenti içine sokulmuştur. 

Ancak 15 Kasım 2012 tarihinde yapılan toplantıda, bu çalış-
maların asıl amacının taşeron işçilerin sorunlarına çözüm bulmak 
değil, taşeron uygulamasının önündeki tüm yasal sınırlamaları 
kaldırmak olduğu görülmüştür. 

Konfederasyonumuz DİSK, iki toplantıya da katılmış, taşeron 
uygulamasının esnek, güvencesiz çalışma ve vahşi emek sömürü-
sünden başka bir anlam taşımadığını ifade ederek, taşeron uygu-
lamasının tümüyle kaldırılmasını, gerek kamu gerek özel sektörde 
taşeronda çalışan tüm işçilerin asıl işverenin işçisi haline getiril-
mesini savunmuştur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron uy-
gulamasından vazgeçmeyeceklerini açık biçimde ifade etmiştir. 
Öte yandan Bakan Çelik, İş Yasası’nın 2. maddesinde yer alan asıl 
işlerin taşerona verilebilmesi için aranan “işletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenle uzmanlık gerektirme” koşulunun değiştiril-
mesini tartışmaya açmıştır. Öte yandan Bakan Çelik, “muvazaa”lı 
yani hileli taşeron uygulaması ile ilgili olarak, taşeron işçilerinin 
asıl işverenin işçisi haline gelebilmesine dayanak sağlayan düzen-
lemenin kaldırılması yönünde görüş bildirmiştir. 

İşveren örgütlerinin temsilcileri, söz konusu koşulun tümüyle 
kaldırılmasını, asıl işlerin taşerona verilmesine ilişkin herhangi bir 
yasal sınırlama olmamasını talep etmiştir. Konfederasyonumuz 
DİSK ve diğer işçi sendikaları konfederasyonları, İş Yasası’nın 2. 
maddesinin değiştirilerek, asıl işlerin taşerona verilmesinin önün-
deki yasal sınırlamaların kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu 
ifade etmiştir. Bakan Çelik, 2. maddedeki değişikliğin ihtiyaçtan 
kaynaklandığını öne sürerken, sendika temsilcileri, böyle bir ih-
tiyaçtan söz edilemeyeceğini, değişikliğe ihtiyaç olmadığını dile 
getirmiştir. 

Sonuç olarak toplantıda bir mutabakat sağlanamamıştır. Ancak 
açık ve net bir biçimde görülmektedir ki, amaç, taşeron uygula-
masına ilişkin tüm engelleri, sınırları yok etmek, hâlihazırda bir 
kanser gibi tüm Türkiye’yi sarmış olan taşeron uygulamasını daha 
da yaygınlaştırmak, istisna olan “taşeron ilişkisi”ni çalışma ilişki-
lerinde kural haline getirmektir.   

Amaç, taşeron işçilerin derdine çare bulmak değil, Türkiye işçi 
sınıfını taşeron sistemine mahkûm etmektir. Gerek Bakan Çelik’in 
açıklamaları, gerekse kamuoyuna sızmış bulunan yasa tasarısı tas-
lağı bu durumu şüphe götürmeyecek biçimde gözler önüne ser-
mektedir. 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni Taşeron Cumhuriyeti’ne dönüştürecek böyle bir 
değişikliği hiçbir şart ve koşulda kabul etmeyecektir. Öyle ki, Ulu-
sal İstihdam Stratejisi’nin bir parçası olan bu değişikliği, kiralık 
işçilik, kıdem tazminatının fona devredilmesi, esnek ve güvence-
siz istihdam modellerinin yaygınlaştırılması gibi yeni saldırılar 
izleyecektir. Sonuç olarak, Türkiye işçi sınıfı, tarihindeki en bü-
yük saldırı ile karşı karşıyadır. AKP hükümeti ve işveren örgütleri, 
böyle bir saldırı karşısında Türkiye işçi sınıfının gereken yanıtı 
vereceğini bilmelidir. 

Sonuç olarak, Taşeron Cumhuriyeti ve modern köleliğe geçit 
vermeyeceğimizi ilan ediyor, üyelerimiz başta olmak üzere, örgüt-
lü ya da örgütsüz tüm işçileri ve emekçileri, tüm işçi örgütlerini, 
emekten yana olan tüm güçleri, Türkiye işçi sınıfı tarihindeki en 
ağır saldırıya karşı en güçlü mücadeleyi örmeye davet ediyoruz.

DİSK: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Taşeron Cumhuriyeti’ne Dönüşmesine 

İzin vermeyeceğiz!”Merkez Kadın İşçiler Bürosu’nun yaptığı  
bazı çalışma ve faaliyetleri sizlerle paylaşıyoruz.

Kadın İşler Bürosu etkinlikleri

Sevgili arkadaşlar, kadın komisyonumuz 
dört yıldan bu yana işçi kadın arkadaşların 
çalışma koşullarını iyileştirme ve mücadeleye 
kadınları daha fazla katabilmek için çalışmalar 
yapıyor. Çalışmalarımızı sendikamızın gazete-
si aracılığıyla sizlerle paylaşmak istedik.

31 Ekim 2012 tarihinde Merkezi Kadın 
Komisyonumuz Yürütmesi sendikamız Ge-
nel Merkezinde üç gündem maddesiyle ola-
ğan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantımızda 
önümüzdeki kısa dönemin çalışma programını 
yaptık. 

25 Kasım etkinliği
Toplantının ilk gündem maddesi olarak 

bu toplantıda bir kez daha 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dola-
yısıyla yapılacak etkinlikler üzerinde duruldu. 

İstanbul Kadın Platformunun 25 Kasım’da 
ortak bir eylemlilik örgütlemesi durumunda 
oraya katılımımızın nasıl olacağı üzerinde so-
mut olarak konuşuldu. 

Sendikamızın Gebze Şubesinde 25 Kasım 
günü kadın işçilere yönelik bir toplantı ya-
pılması planlandı. Bu toplantının sunumu ve 
örgütlenmesi ile ilgili görev dağılımı yapıldı. 

2-7 Aralık 2012 Gönen’de 
Kadın Eğitim Semineri 

2-7 Aralık 2012’de Gönen’de yapılacak 
Kadın Eğitim Semineri üzerine konuşuldu. 

Eğitimde yapılacak sunumların içeriği bir 
kez daha gözden geçirildi. Bir dahaki toplan-
tıya, görev alan her arkadaş yapacağı sunu-
mu getirecek ve bu sunumların yer aldığı bir 
dosya hazırlanıp eğitime katılan kadın işçilere 
dağıtılacak. Eğitimde sunum yapmak üzere 5 

kadın arkadaş görev aldı. 

Bu gündem maddesinde ayrıca kadın iş-
çilere yönelik çalışmalar bağlamında sendika 
gazetesinin kadın sayfası üzerine de konu-
şuldu. Her sayı düzenli olarak gazeteye yazı 
yazılmasının önemi vurgulandı. Bununla ilgili 
görev dağılımı yapıldı. 

Kadın Komisyonu için seçim yapılmayan 
bölgelerde bir an önce seçim yapılması gereği 
üzerinde görüşüldü. 

Bir sonraki toplantı tarihi belirlenerek top-
lantı sona erdirildi. 

Birleşik Metal İş 
Merkez Kadın İşçiler Bürosu

KTAMS 
56 

yaşında
KTAMS (Kıbrıs Türk Amme Memurları 

Sendikası) 56. kuruluş yıldönümünü kutladı.

14 Kasım Çarşamba günü, sendika lokalin-
de uluslararası konukların da katılımı ile, çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.

“İnsanlık tarihinde sendikacılığın gelişimi 
ve sınıf sendikacılığı”  konulu panele konuş-
macı olarak katılan genel başkanımız Adnan 
Serdaroğlu, Türkiye’deki sendikal hareketin so-
runlarını konu alan bir tebliğ sundu.. 

Genel başkanımız, etkinliklerin akşamında, 
Kıbrıs hükümetinin ekonomik politikalarını 
protesto için düzenlenen yürüyüşe de katıldı. 
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8-11 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan ve 
Genel Merkez ile Şube profesyonel yöneti-
cilerinin katıldığı eğitimde Ekonomi, Hukuk, 
İletişim ve İSİG konuları işlendi.

Eğitimin birinci gününde ilk bölümde 
Prof. Dr. Erinç Yeldan Dünyada ve Türkiye’de 
ekonomik göstergeler, gelişmeler ve beklenti-
lere ilişkin bir sunum yaptı. Sunumunda bir-
çok yeni göstergeyi paylaşan ve bunlara iliş-
kin değerlendirmeler aktaran Yeldan, özellikle 
Avrupa’da bazı ülkelerde belirginleşen krizle-
rin hangi nedenlerden kaynaklandığını açıkla-
dı. Türkiye’deki kriz beklentilerine değindi. 
Yeldan, daha sonra gelen soruları yanıtladı.

Öğleden sonraki bölümde ise Avukat Mu-
rat Özveri yeni çıkan Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu ile ilgili bir sunum yap-
tı. Yeni yasanın farklı yanlarını ortaya koyan 
ve icazetçi sendikal anlayışın devam ettiğini 
çarpıcı örneklerle aktaran Özveri, daha sonra 
soruları yanıtladı.

Eğitimin ikinci gününde Psikolojik Danış-
man ve İletişim Uzmanı Kadir Akbulut İleti-
şim ve İletişim Engelleri başlıklı bir sunum 
yaptı. Eğitimin üçüncü gününde ise İş Müfet-
tişi ve İSİG uzmanı Şerif Özcan konuyla ilgili 
bir sunum yaptı ve ardından da gelen soruları 
yanıtladı.

Yöneticilerimiz eğitimde
Profesyonel ve amatör yöneticilerimiz iki farklı tarihte  

Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesinde eğitime katıldılar

Tüm şubelerimizden amatör yöneticilerimi-
zin katıldığı eğitim 4-7 Kasım 2012 tarihlerin-
de yapıldı.

Birinci gün psikolojik danışman ve iletişim 
uzmanı Kadir Akbulut, İletişim ve İletişim En-
gelleri başlıklı bir sunum yaptı. Akbulut, sunu-
munu farklı uygulamalarla ve grup çalışmala-
rıyla da renklendirdi.

İkinci gün ise Sendikamızın avukatlarından 
Olcay Yanar yeni çıkan Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununu ve değişiklikleri aktardı. 
Sunumu esnasında gelen soruları da yanıtlayan 
Yanar’ın eğitimi son derece faydalı oldu.

Öğleden sonraki bölümde ise sendikamızın 
toplu sözleşme uzmanı Mehmet Beşeli, Ekono-
mi ve MESS grup toplu sözleşmelerin yönelik 
bir sunum yaptı. Yöneticilerimizin son derece 
aktif katlımı ve soru-cevaplarıyla hareketlenen 
eğitim özellikle MESS TİS teklifinin aktarı-
mıyla daha da canlı bir hale geldi.

Eğitimin son gününde İşçi Sağlığı ve İş gü-
venliği Meclisinden mühendis, doktor ve uz-
manların ortak sunumu ile İSİG konusu işlendi. 
Son olarak Hasan Arslan örgütlenme konusun-
da oluşturduğu gruplarla ortak bir çalışma ger-
çekleştirdi.

Eğitimin kapanışında Genel 
Başkan Adnan Serdaroğlu ve 
Eğitim Sekreteri Seyfettin Gü-
lengül eğitim ile ilgili değerlen-
dirmeleri aldılar, görüş ve öneri-
leri değerlendirdiler.
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Gönen Kemal Kürkler Eğitimi ve Tatil Sitesinde 9-14 
Eylül tarihleri arasında yapılan yeni temsilci eğitimine 
sendikamız ve Tekstil  sendikasından toplam 24 yeni tem-
silci arkadaşımız katıldı.

Dünyada Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi, Sendikal 
Anlayışlar ve İlkelerimiz, Örgütlenme, TİS Politikaları, 
Kapitalizmin İşleyişi ve İşçi Sınıfı, Kıdem Tazminatı ve 
Bordro Hesaplaması, İnternet ve Medya, Temsilcinin Gö-
rev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı konular işlendi. 

Eğitimin başından sonuna kadar son derece disiplin-
li, aktif ve coşkulu bir katılım sağlayan temsilcilerimiz, 
akşamları da sosyal anlamda son derece güzel etkinlikler 
sergilediler.

Ayrıca çeşitli başlıklarda uygulamalı dersler yapıldı. 
Temsilci arkadaşlarımız uygulamalı derslerde oldukça 
başarılı çalışmalar sergilediler ve yaratıcı örneklemelerde 
bulundular.

Temsilci andının ardından son gün kapanış bölümü-
ne katılan Genel Mali Sekreter Erdoğan Özer temsilci 
arkadaşlarımıza yaptığı konuşmada özetle şunları söy-
ledi:” Yeni temsilciler olarak aldığınız bu eğitim sadece 
bir başlangıçtır. Eğitim bir süreçse eğer sizler göreviniz 
boyunca kendinizi sürekli geliştirmek, eğitmek durumun-

dasınız. Birleşik Metal-İş Sendikasının temsilcisi 
her zaman aktif ve bilgili olmalıdır. Bu sorumlulu-
ğu taşımak elbette çok kolay değildir. Ancak siz-
ler genç ve yeni kadrolarımız olarak önümüzdeki 
günlerde, böylesine zorlu bir süreçte kendinizi en 
iyi şekilde hazırlamalısınız. Bu eğitimi bir başlan-
gıç olarak görüp daha ileri adımlar için hazırlıklı 
olmalısınız.”

Temsilci arkadaşların eğitimle ilgili değerlen-
dirmeleri ve sorularının ardından her zaman oldu-
ğu gibi kursiyerlere sertifikaları verildi ve topluca 
çekilen fotoğrafın ardından eğitim resmen bitmiş 
oldu. 

Gönen’de yeni temsilci eğitimi

Gelen talep ve ihtiyaçlara göre farklı şubele-
rimize bağlı çeşitli işyerlerinde üyelerimize veya 
işyeri komitelerine yönelik eğitimlerimiz artarak 
devam ediyor.

Genellikle şube salonlarında yapılan “Temel 
Sendikal Eğitim”in yanısıra, bazı işyerlerimize 
yönelik “Grev” ve “Toplu iş Sözleşmesi” eğitim-
leri de yapıldı.

İşyeri eğitimlerimiz yoğunlaştı

SCHNEİDER (Manisa)SCHNEİDER (İzmir)

PENTA

10.09.2012 Mahle ( Konya) Anadolu Şube
15.09.2012 Nema Makina Kocaeli Şube
18.09.2012 Daiyang Trakya Şube 
19.09.2012 DİSA Trakya Şube 
20.09.2012 EPTA Trakya Şube 
22.09.2012 AR-YILDIZ Trakya Şube 
30.09.2012 PENTA 1 nolu şube
1-2.10.2012 Crown (Osmaniye) Anadolu Şube
04.10.2012 Tecasa Bursa Şube
07.10.2012 Daiyan Trakya Şube 

11-12.10.2012 Schneider (Manisa) İzmir Şube
17.10.2012 FCMP İzmir Şube
18.10.2012 ZF Lemförder İzmir Şube
19.10.2012 Schineider (İzmir) İzmir Şube
20.10.2012 Çukurova Jeneratör İzmir Şube
21.10.2012 Baysan Kocaeli Şube
21.10.2012 DELPHİ İzmir Şube
03.11.2012 Bemka Gebze şube
16.11.2012 Mert Akışkan 1 nolu şube
19.11.2012 DELPHİ İzmir Şube
20.11.2012 Mahle İzmir Şube
21.11.2012 Balatacılar İzmir Şube
22.11.2012 Totomak İzmir Şube
22.11.2012. Ergun Hidrolik İzmir Şube
24.11.2012 İmpo Motor İzmir Şube
24.11.2012 Polkima İzmir Şube
25.11.2012 HMS Makine İzmir Şube

MERT AKIŞKAN

MAHLE ERGUN HİDROLİK
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Almanya’da İşçi Sağlığı-Güvenliği eğitimi başarılı şe-
kilde sonuçlandırıldı.

DGB Eğitim Merkezi ve IG Metal Sendikası ile yapı-
lan ortak eğitim 30 Eylül – 5 Ekim 2012 tarihleri arasında 
geçekleştirildi. Seminer sendikamızın DGB Eğitim Mer-
kezi ile yaptığı ortak proje çerçevesinde gerçekleşti.

Eğitime toplam 13 kursiyer katıldı. Seminere Tekstil 
sendikamızdan 3 kursiyer katıldı.

Seminerin ana hedefi İş Sağlığı ve Güvenliği konusun-
da Almanya’daki Sendikacı arkadaşlarımızın deneyimle-
rinden öğrenmek ve bu çerçevede kendi çalışmalarımızı 
daha nitelikli bir duruma getirmek olsa da, Almanya’daki 
sendikaların yapısı, işlerliği, mücadele biçimleri, toplu 
sözleşmelerdeki talepleri ve Almanya işçi hareketinin ta-
rihsel deneyimlerini öğrenmek de bir başka görevdi.

Tabii ki tüm bunlar yapılırken aynı zamanda onlara 
kendi mücadelemizi anlatmak ve evet onlara da bir şeyler 
öğretmek gibi bir görevimiz de vardı.

Bu çerçevede ilk gün IG Metal Sendikasının Frank-
furt’taki merkezinde bir günlük eğitim yapıldı. Daha son-
raki günlerde iki ayrı metal fabrikası ziyaret edilerek, o 
işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulandığı, 
hangi olumlu ve olumsuz yanların olduğu hem İş sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarından hem de IG Metal’in işyerin-
deki temsilcilerinden öğrenmeye çalıştık. 

Fabrikalar gezile-
rek işçi arkadaşlarımı-
zın çalışma koşulları 
yerinde incelendi.

Yine şimdi kapatıl-
mış bulunan bir bakır 
maden ocağına gidildi 
ve orada geçmişte ço-
cukların hangi koşul-
larda çalıştırıldığı, o 
dönem işçilerin çalış-
ma koşulları hakkında 
gözlem yapma imkanımız oldu. Almanya 
işçi sınıfının tarihi incelenirken Alman fa-
şizminin işçi ve sendika hareketine verdiği 
zarar üzerine de kimi kez tartışıldı.

Ayrıca Aschaffenburg’da Halk Evi’ne 
gidilerek Türkiye kökenli işçi arkadaşları-
mızla sendikal hareketin sorunları ve gele-
ceği üzerine tartışıldı.

Bir bütün olarak ele alındığında verim-
li bir eğitim yapıldı.

Şimdi sıra kendi çalıştığımız işyerle-
rinde bu konuda işçi arkadaşlarımızın ça-
lışma ve yaşam koşullarını iyileştirmekte!

Almanya’da İSİG eğitimi

11-16 Kasım 2012 tarihinde Gönen’de yapılan işçi 
sağlığı-iş güvenliği semineri başarılı geçti.

Seminere Tekstil sendikamızdan 
da kursiyerler katıldı. Dr. Heiner 
Köhnen’in ilk üç gününde sağlık ha-
ritalaması (Gesundheits Mapping) 
konusunda önceki seminerin devamı 
niteliğinde tekrardan konuya vurgu 
yapması kursiyerlerin bilgilerini taze-
lemelerine yardım etti. Ayrıca eksik 
kalan yerler birlikte çalışma gruplarında ele alındı ve 
forumda üzerine tartışıldı.

Kursiyerlerin çoğunluğu Haziran ayında yaptığı-
mız seminere de katılmışlardı. Bu kursiyerlerimizin 
büyük çoğunluğu çalıştıkları işyerlerinde öğrendikle-
rini uygulama yönünde belli adımlar atarak yeni tec-
rübeler edinmişlerdir. 

Bu çalışmalarını forumda üzerinde çalışma yap-
tıkları vücut haritalaması üzerinden anlattılar. Birlikte 
daha iyi bir çalışmanın nasıl olacağı üzerine tartışıldı.

İşçi sağlığı iş güvenliği meclisinden arkadaşlar da 
kendi çalışmaları ile bu seminere katıldılar.

Seminerin son gününde yeni çıkan İSİG yasası üze-
rine sunum yapıldı. Bu sunum sürecinde yeni yasanın 
uygulanmasında nelere dikkat edileceği ve işyerlerinde 
işçilerin sağlığı ve güvenliği konusunda hangi adımların 
atılması gerektiği üzerine bilgi alış-verişi yapıldı.

Haziran ayında yapılan seminerimizin bir devamı olan 
bu seminerle kursiyerlerimiz daha da yetkinleşerek işyer-
lerine geri döndüler.

Şimdi onları önemli görevler beklemektedir. Çalıştık-
ları işyerlerinde gerek sağlık haritalaması gerekse yeni 
İSİG yasasının uygulanması konusunda daha etkin bir ça-
lışma yapmaları, bu çalışmaların sonuçlarını sendikamız-
la paylaşarak tecrübelerden karşılıklı olarak yararlanma 
ve daha da güçlenerek ileriye doğru yol alma sağlanmış 
olacaktır.

Gönen’de seminer

İşyerlerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği çalışmaları

Almanya’dan IG Metall Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Helga 
Schwitzer ve beraberindeki 12 kişilik heyet 1 Kasım’da sendikamızı zi-
yaret etti.

Merkez yöneticilerimizin katılımıyla yapılan toplantıda, gündemdeki 
“Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” ve Almanya’daki göçmen 
işçileri de ilgilendiren “Kiralık işçilerin işkolu zammı ve toplu sözleşme 
kazanımları” görüşüldü.

Toplantının ardından heyet Legrand işyerini ziyaret etti.

IG Metall'den 
Genel merkezimize ziyaret
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• 2 yıl 9 ay çalıştığım işyerinden ekonomik kriz ge-
rekçesi ile 01.02.2011 tarihinde işten çıkarıldım. 

• İşveren kıdem ve ihbar tazminatlarım ile kullan-
dırılmayan yıllık izin ücretimi ödedi. 

• İşe iade davası açtım kazandım. Yargıtay’da 
beni haklı buldu. 

• Mahkeme bana 4+5 tazminat verdi. 

Soru 1: Şimdi ne yapmam lazım?

Cevap: Açtığınız işe iade davası sonucunda feshin 
geçersizliği ile işe iadenize, 4 ay boşta geçen sürenin 
ücret ve diğer haklarınızın ödenmesine, işe başlatılma-
manız halinde 5 aylık ücretiniz tutarında işbaşı yap-
tırmama tazminatınızın ödenmesine karar verilmiş ve 
Yargıtay onamasıyla da karar kesinleşmiş. Bu durumda 
mahkemeden kesinleşme kaydını içeren kararı almanız 
gerekiyor. 

Kararı aldığınız tarihten itibaren 10 işgünü içinde 
işverene işbaşı yapma talebinizi içeren bir dilekçe ile 
başvurmanız ve sizde kalacak dilekçe örneğine işveren 
tarafından tarihli alındı kaydını koydurmanız gerek-
mektedir. İşverenin alındı kaydı koymama ihtimalini 
ortadan kaldırmak için işbaşı yapma başvurunuzu noter 
aracılığı ile göndermeniz en sağlıklı yöntemdir. 

10 işgünlük süreyi geçirmeniz halinde işe iadenize 
ilişkin kararla ilgili hiçbir hak talebinde bulunamazsı-
nız. İşveren işbaşı talebinize ilişkin dilekçenizi aldığı 
tarihten itibaren bir ay içinde sizi işe davet ederse işbaşı 
yapmanız gerekiyor. Bu durumda 4 aylık boşta geçme 
ücretinizi ve diğer haklarınızı size ödemekle yüküm-
lüdür. 

Eğer işveren sizi işe almayacağını bildirirse veya 
bir aylık süre içinde sessiz kalırsa bu durumda 4 aylık 
boşta geçme ücretiniz ve diğer haklarınız ile birlikte 5 
aylık işbaşı yaptırmama tazminatınızı da talep edebili-
risiniz.

Soru 2: İşveren işbaşı yaptırırsa haklarım 
nelerdir?

Cevap: İşvereniniz sizi eski işinize, eski işinizde 
boş kadro yok ise emsal bir işe işbaşı yaptırmak zo-
rundadır. Eğer sizi emsallerinizden daha vasıfsız bir işe 
verir veya emsallerinizden daha düşük ücretle işbaşı 

yaptırmak isterse bu durumda, işverenin gerçek niyeti-
ni sizi işe almak olmadığını iddia ederek işe iade kararı 
sonucunda verilen işbaşı yaptırmama tazminatınız ile 
4 aylık boşta geçen sürenin ücreti ve diğer haklarınızı 
talep edebilirsiniz.

İşvereniniz sizi işbaşı yaptırırken iş sözleşmenizin 
feshedildiği 01.02.2011 tarihinden itibaren dört ayda 
size ödemesi gereken ücret ve sosyal haklarınızı öde-
mekle yükümlüdür. Bu dört aylık süre içinde örneğin 1 
Mart’ta emsal işçilere zam yapılmışsa veya işyerinizde 
toplu iş sözleşmesinden kaynaklı zam uygulanmışsa 
bu durumda, 2011 Şubat ücretinizi fesih tarihinde ki, 
2011 Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait ücretinizi zamlı 
ücretle ödemek zorundadır. Ayrıca dört aylık sürede iş-
yerinde uygulanan sosyal haklarınıza da çalışıyormuş-
sunuz gibi aynen ödemekle yükümlüdür.

İşe iade kararıyla 1 Şubat 2011 tarihinde yapılan fe-
sih işlemi ortadan kalktığından, size ödenen kıdem ve 
ihbar tazminatınız ile fesih sırasında tarafınıza ödenen 
kullandırılmayan yıllık izin ücretinizi faizsiz olarak iş-
verene ödemeniz gerekmektedir.  

İş Kanunu’nun 21. Maddesine göre dört aylık ücret 
ve diğer haklarınızdan, size ödenen kıdem ve ihbar taz-
minatı mahsup edilir, bakiye alacağınız kalmışsa kalan 
miktar size ödenir. Örneğin kıdem ve ihbar tazminatı 
olarak size 2.000,00 TL. ödenmişse dört aylık ücreti-
niz ve diğer haklarınızda 3.000,00TL. ise  işveren size 
1.000,00 TL. ödemelidir. 

Ancak kıdem ve ihbar tazminatınız, dört aylık ve 
diğer haklarınızdan fazla ise aradaki farkı siz işvere-
ne ödemekle yükümlüsünüz. İşveren sizi aradaki farkı 
ödemeniz halinde işbaşı yaptıracağı şartını ileri süremez. 

Soru 3: İşveren işbaşı yaptırmazsa hakla-
rım nelerdir?

Cevap: İşvereniniz sizi işbaşı talebinize ilişkin di-
lekçenizi aldığı tarihten itibaren bir ay içinde işe alma-
yacağını bildirir veya bu süre içinde işe davet etmez ise 
bu durumda, 4 aylık boşta geçen sürenin ücret ve diğer 
haklarınız ile 5 aylık ücretiniz tutarında belirlenen işba-
şı yaptırmama tazminatını ödemekle yükümlüdür. 

Yukarıda ikinci soruda 4 aylık boşta geçen sürenin 
ücret ve diğer haklarınızın hesabının nasıl yapılacağını 
anlatmıştık. 5 aylık ücretiniz tutarında belirlenen işbaşı 

yaptırmama tazminatı, işverenin sizi işe başlatmayaca-
ğını bildirdiği veya bir aylık sürenin sonunda iş sözleş-
meniz feshedilmiş sayılacağından bu tarihteki emsalle-
riniz dikkate alınarak ödenmesi gerek çıplak ücretiniz 
üzerinden hesaplanacaktır. 

Her ne kadar 01.02.2011 tarihinde işten çıkarıl-
mış olsanız da örneğin işbaşı yaptırılmadığınız tarih 
1 Ağustos 2012 ise artık sizin işbaşı yaptırmama taz-
minatınız 1 Ağustos 2012 tarihinde emsallerinize göre 
veya TİS hükümlerine göre almanız gereken çıplak üc-
retiniz tespit edilerek hesap yapılmalıdır. İşbaşı yaptır-
ma tazminatından gelir vergisi ve SGK pirimi kesintisi 
yapılmaz.

İşe başlatmama tazminatınız yanında, kullanmadı-
ğınız yıllık izin ücreti 1 Ağustos 2012 tarihi esas alına-
rak ödenmelidir. Yine kıdem ve ihbar tazminatınız da 
bu tarihte ki ücret ile yararlanılan sosyal haklara göre 
hesaplanmalı ve işe iade davası kararının kesinleşmesi-
ne kadar geçen dört aylık sürenin de çalışma süresine 
eklenerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile izin hakkı bakı-
mından çalışılmış gibi değerlendirilmesi gerekir.

İşyerinde 2 yıl 9 ay çalıştığınızı belirtmişsiniz. Bu 
durumda 4 aylık boşta geçen süre kıdem sürenize ek-
lendiğinde, kıdeminiz 3 yıl 1 aydır. Kıdem tazminatınız 
3 yıl 1 ay üzerinden ve 1 Ağustos 2012 tarihinde olması 
gereken ücretiniz ve sosyal haklarınız dikkate alınarak 
yeniden hesaplanıp, daha önce yapılan ödeme mahsup 
edilmek suretiyle arada ki fark ödenmelidir. 

Ayrıca 2 yıl 9 ay kıdem süresine göre 6 haftalık bil-
dirim süresi üzerinden tarafınıza ihbar tazminatı öden-
miştir. 4 aylık boşta geçen süre eklendiğinden kıdem 
süreniz 3 yıl 1 ay olacağından ihbar öneline ilişkin bil-
dirim süreniz de 8 haftadır. 

Bu durumda işveren, ihbar sürenizi 8 hafta olarak 
ve işbaşı yaptırılmadığınız tarih olarak kabul ettiğimiz 
1 Ağustos 2012’deki ücretiniz ve sosyal haklarınız üze-
rinden hesaplayıp, daha önce yapılan ödeme mahsup 
edilmek suretiyle aradaki farkı ödemelidir. 

Yine 4 aylık boşta geçen süre eklendiğinde 3. yı-
lınızı doldurmuş ve üçüncü yıl iznine hak kazanmış 
olacaksınız. İş sözleşmenizin feshedildiği 01.02.2011 
ödenen yıllık izin ücreti ile 1 Ağustos 2012 tarihindeki 
ücretiniz üzerinden hesaplanacak yıllık izin ücretiniz 
arasındaki fark ücretine de hak kazanmış olmaktasınız. 

İşçiler Soruyor...

İşe iade davası açtım, kazandım
Şimdi ne yapmalıyım?

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafın-
dan ülkemizde sosyal politika disiplininin öncülerinden Prof. Dr. 
Cahit Talas anısına tesis edilen ve sosyal politika alanında yazıl-
mış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilecek olan "Prof. Dr. 
Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü"nün değerlendirme sonuçları 
belli olmuştur. 

Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Prof. Dr. Mesut 
Gülmez, Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan ve Doç. Dr. Aziz Çelik'ten olu-
şan jüri, "Doktora" kategorisinde Dr. Murat Özveri'nin, "Türkiye’de 
Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Siste-
min Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)" başlıklı tezini  

oybirliğiyle ödüle değer bulmuştur. 
Özveri'nin tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü'nde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim 
Dalı'nda, Prof. Dr. Sedat Murat'ın danışmanlığında tamamlanmış 
olan bir çalışmadır. 

Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapan Dr. Murat 
Özveri, Sendikamızca yayınlanan Çalışma ve Toplum dergisinin 
Genel Yayın Yönetmeni'dir ve Kocaeli Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde "Sendikalar Hukuku" ve 
"Sosyal Güvenlik Hukuku" dersleri vermektedir.

Çalışma ve Toplum dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Özveri’ye ödül
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Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta

Çalışan kadının yeri

1. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

Uluslararası hukuki düzenlemeler dendiğinde akla ilk 
gelen belge İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir.  Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 
1948'de hazırladığı beyanname 10 Aralık 1948'de, Genel 
Kurulun Paris'te yapılan oturumda kabul edilmiştir. 30 
maddeden oluşan beyannamenin imzalandığı 10 Aralık, 
Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 

Beyannamede, insanların doğuştan sahip olduklarına 
inanılan temel insan haklarının (yaşam hakkı, işkenceye 
ve diğer zalimane muamelelere tabi olmama hakkı, ör-
gütlenme hakkı, kanun önünde eşitlik…) sözleşmeye ta-
raf devletler tarafından benimsenip, iç hukuk sitemlerini 
buna uygun düzenlemeleri ve bu hakların korunup geliş-
tirilmesi için çalışmaları temel alınmıştır. Beyannamenin 
önsözünde Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, 
“erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere 
daha ilan etmiş olmaları” temel şartlardan biri olarak be-
lirtilmiştir. 

Bildirinin 2. maddesinde herkesin ırk, renk, cinsiyet, 
dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir sebeple ayrı mua-
meleye tabi olamayacağını düzenlemektedir. Buna paralel 
olarak 7. maddede herkesin kanun önünde eşit olduğu dü-
zenlemesine yer verilmiştir. 

Beyannamede herkesin hiçbir fark gözetilmeksizin, 
eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı olduğu husus ise 23. 
maddede düzenlenmiştir.  

16. maddede ise erkek ve kadın evlenme konusunda, 
evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara 
sahip oldukları vurgulanmıştır. 

Beyannamenin kadın hakları açısından ülkemizde ne 
kadar etkili olduğunu merak ediyor isek beyanname de 
yer alan düşünce özgürlüğü hakkının Türkiye’de ne kadar 
hayat bulduğuna bakmak yeterli olacaktır sanırım.

2. KADILARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILI-
ĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ 
(CEDAW)

Birleşmiş Milletlerce 1979’da kabul edilen “Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne  
(CEDAW) Türkiye 1985 yılında imza atmıştır. 

Taraf devletler dolayısıyla Türkiye, erkeklerle kadınlar 
arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için kadınlar ile 
erkeklerin toplumdaki geleneksel rollerinde bir değişiklik 
ihtiyacı bulunduğunun farkında olarak, Sözleşmede yer 
alan ilkeleri uygulamaya ve bu amaçla bu tür ayrımcılığın 
her şekli ve oluşumunun ortadan kaldırılması için gerek-
li önlemleri almaya kararlı olduklarını beyan etmişlerdir. 
Sözleşme bütünü ile kadınların erkekler karşısında eşit ve 
uygulanabilir haklara sahip olmaları amaçlanmıştır. 

Sözleşmenin 1. maddesinde kadınlara karşı ayrım ta-
nımlanmıştır. Bu tanıma göre kadınların medeni durum-
larına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı 
olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve 
diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin 

tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını 
engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan 
ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mah-
rumiyet veya kısıtlama ayırım anlamına gelecektir.

Yine sözleşmenin 2. maddenin “a” bendinde taraf dev-
letlerin kadın ile erkek eşitliği ilkesini kendi anayasaları-
na dahil etmeyi taahhüt ettikleri ifade edilmiştir. Türkiye 
bu sözleşmeye 1985 yılında taraf olmasına karşın ancak 
yoğun kamuoyu baskısı ile 2004 yılında bu metni Anaya-
saya işlemiştir.  

Sözleşme yasal düzenlemelerin kağıt üzerinde kal-
maması için 5. , 7.  ve 10. maddelerinde aşağıda sayılan 
hususlarda taraf devletleri önlem almaya zorlamaktadır: 

• Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fik-
rine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön 
yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların orta-
dan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin 
sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek; 

• Anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını ve 
çocukların yetiştirilmesi ve gelişiminde kadın ve erkeğin 
ortak sorumluluğunun tanınmasını öngören ve her durum-
da çocukların çıkarlarını her şeyden önce gözeten anlayı-
şa dayanan bir aile eğitimini sağlamak. 

• Bütün seçimlerde ve halk oylamalarında oy kullan-
mak ve halk tarafından seçilen organlara seçilebilmek; 

• Hükümet politikasının hazırlanmasına ve uygulan-
masına katılmak, kamu görevinde bulunabilmek ve hükü-
metin her kademesinde kamu görevleri ifa etmek; 

• Ülkenin kamu ve politik hayatı ile ilgili hükümet dışı 
kuruluşlara ve derneklere katılmak. 

• Meslek ve sanat yönlendirilmesinde kırsal ve kent-
sel alanlarda bütün dallardaki eğitim kurumlarına girişte 
ve diploma almada okul öncesi, genel, teknik, mesleki ve 
yüksek teknik eğitimde ve her çeşit meslekte eğitimde eşit 
şartların sağlanması; 

• Kadınların erkeklerle aynı ders programlarından ya-
rarlanmaları, aynı sınavlara katılmaları, aynı seviyedeki 
niteliklere sahip eğitim görevlilerine, okul, bina ve malze-
mesine sahip olmaları; 

• Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kav-
ramların eğitimin her şeklinden ve kademesinden kaldırıl-
ması ve bu amaca ulaşılması için karma eğitimin ve diğer 
eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, özellikle ders kitapla-
rının ve okul programlarının yeniden gözden geçirilmesi 
ve eğitim metotlarının bu amaca göre düzenlenmesi; 

• Burs ve diğer eğitim yardımlarından faydalanmaları 
için kadınlara erkeklerle eşit fırsatların tanınması; 

• Özellikle kadın ve erkekler arasında mevcut eğitim 
açığını en kısa zamanda kapatmaya yönelik olarak, yetiş-
kin ve fonksiyonel okuma-yazma programları dahil sü-
rekli eğitim programlarına katılabilmeleri için erkeklerle 
eşit fırsatların verilmesi; 

• Kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşü-
rülmesi ve okuldan erken ayrılan kız çocukları ve kadınlar 

için eğitim programları düzenlenmesi;

• Spor ve beden eğitimi faaliyetlerine aktif olarak ka-
tılmaları için erkeklerle eşit fırsatlar tanınması; 

• Kadınların, ailelerin sağlık ve refahını sağlamaya 
yardım edecek, aile planlaması bilgisi dahil, özel eğitici 
bilgiyi sağlamaları. 

Sözleşmenin 11. ve 12. maddelerinde ise istihdam ala-
nında kadınlara karşı ayrımı önlemek eşitliği sağlamak 
amacıyla taraf olan devletlerin aşağıda belirtilen hususla-
ra göre uygun önlemleri almaları benimsenmiştir: 

• İstihdam konularında eşit seçim kıstaslarının uygu-
lanması da dahil erkeklerle eşit istihdam imkanlarına sa-
hip olma hakkı;

• Serbest olarak meslek ve iş seçme hakkı, terfi, iş 
güvenliği, hizmetin tüm şartları ve avantajlarından fayda-
lanma hakkı, çıraklık ileri mesleki eğitim ve bilgi yenile-
me eğitimi dahil, mesleki eğitim ve sürekli eğitim görme 
hakkı; 

• Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki 
işte eşit muamele ve işin cinsinin değerlendirilmesinde 
eşit muamele görme hakkı; 

• Ücretli izinle birlikte, özellikle emeklilik, işsizlik 
hastalık, sakatlık, yaşlılık ve diğer çalışamama hallerinde 
sosyal güvenlik hakkı; 

• Güvenli şartlar içinde çalışma hakkı ve sağlığın ve 
bu arada doğurganlığın korunması hakkı;

• Hamilelik ve analık izni sebebiyle veya evliliğe bağlı 
olarak işten çıkarma ayrımını yasaklamak, bu ayrımı ya-
panları cezalandırmak; 

• Önceki iş, kıdem ve sosyal haklar kaybedilmeksizin, 
ücretli olarak analık izni veya benzeri sosyal içerikli taz-
minatlar vermek; 

• Özellikle çocuk bakımevleri ağının tesisi ve geliş-
tirilmesi yoluyla anne ve babanın aile yükümlülüklerini; 
görev sorumlulukları ve kamu hayatına katılma ile bir-
leştirmeyi mümkün kılan destekleyici sosyal hizmetlerin 
sağlanmasını teşvik etmek; 

• Hamilelik süresince zararlı olduğu kanıtlanan işlerde 
kadınlara özel koruma sağlamak. 

• Bu maddede yer alan konulara ilişkin koruyucu ya-
salar bilimsel ve teknik bilgi ışığı altında periyodik olarak 
yeniden gözden geçirilecek ve gerekirse değiştirilecek, 
kaldıracak veya uzatılacaktır. 

Ayrıca sözleşmede siyasi, ekonomik, sosyal ve mede-
ni haklar da dahil olmak üzere bir çok alanda kadın erkek 
eşitliğinin sağlanması ve kadına karşı ayrımcılığın önlen-
mesi amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. 

Sözleşmeye taraf olan devletlerin sözleşmeyi daha 
etkin uygulamasını sağlamak ve denetlemek amacıyla 
ihtiyari bir protokol hazırlanmıştır. Protokol; sözleşme-
de bahsedilen hakların ihlali durumunda kişisel başvuru 
hakkı tanımakta ve oluşturulan komiteye ilgili ülkelerde 
inceleme hakkı vermektedir. 

Yazı dizisi halinde yayınlamayı planladığımız yazılarımızın konusunu, yasal dü-
zenlemelerde kadın hakları esas itibarıyla çalışan kadınların hakları oluşturacaktır. 
Öncelikle Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle başlayacağız. 

Tüm uluslararası sözleşmeleri irdeleme şansımız olmayacağından Türkiye’nin de 
taraf olduğu ve kadın hakları açısından önem taşıyan beş sözleşmeyi inceleyeceğiz. 

BÖLÜM 1
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Katliamcı İsrail ordusunun Filistin’e ve Filistinlilere 
yönelik artırdığı saldırılar sonucunda onlarca insan ya-
şamını kaybetti. 

İsrail, bir kez daha sivilleri hedef aldı, ağır can ve 
mal kayıplarına yol açtı. Aradan geçen on yıllara rağ-
men İsrail bölgedeki saldırgan ve insanlık dışı tavırla-
rına son vermediği gibi, ABD ve İsrail’deki seçimlere 
endeksli olarak da saldırılar sürekli artırıldı. 

Filistin halkı paramparça olmuş durumda. Filistin 
nüfusunun yüzde 20’si İsrail sınırları içinde yaşıyor. 4.5 
milyon Filistinli dünyanın çeşitli ülkelerinde mülteci 
olarak yaşamakta ve dönüş hakları da bulunmamakta.

Dönseler de artık sığınabilecekleri bir ülkeleri yok! 
Batı Şeria ve Gazze’de 3.5 milyon insan yoksulluklarla 
dolu ve her türlü haktan yoksun yaşıyorlar. Filistinlilerin 
yüzde 60’ı işsiz, iş alanları da yok. Yüzde 50’si ise tam 
bir sefalet içinde yaşıyorlar. Günde 2 dolardan az gelire 
sahip insanlar nüfusun yarısından fazlasını oluşturuyor. 
Kontrol noktalarında insanlar aşağılanarak bekletiliyor, 
işkence yapılıyor, kurşunlanıyorlar.

ABD desteğiyle yıllar yılı süren İsrail işgalinin blan-
çosudur bu.

Filistin’de acı hiç bitmedi, Afganistan ve Irak ABD 
işgali, Golan Tepeleri ise yıllardan beri İsrail siyonizmi-
nin işgali altında. Şimdi sırada Suriye.

Ve biliyoruz ki, İran da hedef tahtasında.
Bu nedenle, Filistin’de İsrail’e “dur!” demek, bölge-

deki emperyalist saldırganlığa “hayır” demektir. Onur-
lu Filistin halkının yanında olmak, emperyalizme karşı 
yoksul Ortadoğu halklarının safında olmaktır.

Filistin nerededir? Kimi dünya haritalarında Filistin 
devleti yer almaktadır. Kimi haritalara göre Filistin Or-
tadoğu’dadır. Ancak Filistin bir toprak parçasından çok, 
bir anlayış ve bir duygudur. 

ABD’de derisinin rengi yüzünden baskı gören Af-
rikalıların yaşadığı mahalleler Filistin’dir. Filistin, Gü-
ney Amerika’da ağaçları kesilen ırmakları kurutulan 
dağ köyleridir. Asya’nın uzak bir köşesinde dini öz-
gürlükleri kısıtlanan Müslümanların yaşadığı kasabalar 

Filistin’dir. Ve Türkiye’de hak ettiği maaşı alamazken 
evine ekmek götürmeye çalışan işçilerin çalıştığı fabri-
kalardır Filistin. 

Nerede bir ezilen varsa, hakkını alamayan, hakkını 
arayan birileri varsa orası Filistin’dir. İnsan onuruna ve 
insan vicdanına sahip çıkan herkes Filistinlidir. O yüz-
den Filistin halkına sıkılan her kurşun, atılan her bomba 
bize atılmış demektir. 

Her Yer Filistin! Hepimiz Filistinliyiz!
Bugün Türkiye’de sormamız gereken önemli bir 

soru var. Filistin halkının dostları kimlerdir? Bugün 
hükümet kameralar karşısında İsrail’e karşı tavırlar ser-
gilemekte adeta şov yapmaktadır. Ama bir yandan da 
ABD ve İsrail ile dostluğunu sürdürmektedir. Hükümet 
ABD ve İsrail’i savunmayı amaçlayan füze üslerine ev 
sahipliği yapmaktadır. İsrail’i korumak adına ülkemizi 
savaş hedefi haline getirmektedir. Emperyalizme karşı 
tek bir somut adım atmazken nutuk atarken mangalda 
kül bırakmamaktadır.

Türkiye’deki emek ve demokrasi güçleriyle Filistin 
halkının mücadele örgütleri arasında uzun yıllara da-
yanan bir dostluk vardır. DİSK, bedeller ödenerek ko-
runmuş bu dostluğu sürdürmektedir. Filistin Sendikalar 
Konfederasyonu başta olmak üzere bölgedeki demokra-
si güçleriyle dayanışma içindedir. Bugün “Filistin Hal-
kıyla Dayanışma Günü” kapsamında DİSK üyelerinin 
çalıştığı bütün işyerlerinde Filistin’le dayanışma bildi-
rileri okunuyor ve sendikalarımız Filistin bayraklarıyla 
donatılıyor.

Birleşmiş Milletler’e çağrı yapıyoruz… İsrail sal-
dırganlığını ve işgalini durdurun. Filistin’i eşit haklara 
sahip özgür bir devlet olarak tanıyın… 

İsrail’i uyarıyoruz. Yıllardır ABD emperyalizmi ve 
bölgedeki kukla rejimlerle işbirliği içinde uygulamadı-
ğınız zulüm, yapmadığınız baskı, kullanmadığınız silah 
kalmadı. Yine de Filistin halkının direnişini bitiremedi-
niz. Artık Filistinlilerin özgürlüğüne saygı gösterin. İş-
gale ve zulme son verin.

AKP Hükümetini uyarıyoruz; İsrail ve ABD ile bü-
tün askeri anlaşmaları feshederek, Kürecik’teki füze 
kalkanını kaldırarak, emperyalizmin çıkarlarının değil, 
Ortadoğu halklarının yanında yer alın. 

İsrail ile ticaret yapan Türkiyeli şirketleri de uyarı-
yoruz; işgale daha fazla ortak olmayın!

Filistin Halkına sesleniyoruz. Yalnız değilsiniz. 
Türkiye’de işçiler, emek ve demokrasi güçleri özgür ve 
demokratik bir Filistin kurulana kadar sizinle birlikte 
olacaktır.

Kahrolsun Emperyalizm! 
Yaşasın Özgür Filistin!
Yaşasın İşçilerin Birliği ve 
Halkların Kardeşliği!

Kahrolsun Emperyalizm!  
                      Yaşasın Özgür Filistin!

KESK, DİSK, TMMOB  ve TTB, “Zamlara, İşsizliğe, 
Yoksulluğa, Savaşa Son” sloganıyla eşitlik, adalet, demok-
rasi, barış ve insanca bir yaşam için 20 Ekim'de ülkenin her 
yerinde alanlara çıkarak, ortak tepkilerini ortaya koydular.

“Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak, emekçilerin ve 
daha da yoksullaştırılan halkların sesi olmaya, insanca yaşam 
için insanca ücretlerin olduğu ve ülke kaynaklarının halkın 
yararına kullanıldığı, eşit ve adil bir ülke için, şimdi sesimizi 
daha da fazla yükseltmeye kararlıyız! Savaş çığırtkanlığı ya-
panlara inat, ülkede, bölgede ve dünyada barış için, kardeşlik 
ve özgürce bir arada yaşamak için, şimdi her zamankinden 
daha fazla mücadele etmeye kararlıyız! Bu kararlılığımızda 
Suriye’de emperyalist müdahaleye hayır diyoruz! Zaman, 
ekmeğimizi ve geleceğimizi çalanlara artık dur deme zama-
nıdır! Zaman, emperyalist müdahalelere ve AKP’nin içeride 
ve dışarıda savaşçı politikalarına karşı ülkede barış, bölgede 
barış çığlığını yükseltmenin zamanıdır!”

Düzen

İnsanlar değişmiş bozulmuş düzen
Askeri ücretle fakiri ezen
Çok çileler çekmiş hayattan bazen
Çöpten ekmek toplayanlar gördüm

Kimi diskodadır kimisi bar da
Zengini ne bilsin fakirler darda
Geçirir ömrünü ah ile zarda
Bu daldan o dala hoplayan gördüm

Edepli erkanlı aza yok oldu
Sanatın soytarısı şimdi çok oldu
Zamane diziler şimdi çok oldu
Avantadan para katlayan gördüm

Kıvırtarak üç günde 450 alasın
Gece gündüz çalışıp kiraya veresin
Halk ozanı deryadır bunu bilesin
Bu ülkede obezlikten çatlayan gördüm

Aşık Gürhan farkındadır neylesin
Doğruları çıkıp kime söylesin
Gün gelecek ki hesaplar sorulsun
Edepsizce ekranda zırlayan gördüm

GÜNHAN TAPARI  
Yücel Boru

Sizden Gelenler
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Hyundai Motor Hindistan işçileri dördüncü 
kez grevde

Hyundai Motor Hindistan işçileri, 2008’de işten çıka-
rılan 27 HMIEU sendikası üyesi işçinin işe geri dönmesi, 
HMIEU sendikasının işverence tanınması veya işyerinde 
yetkili sendikayı belirlemek için bir referandum düzen-
lenmesi ve ücretlerin yeniden görüşülmesi talebiyle 4. kez 
greve gitti. 

2008’deki bir grevin ardından şirket yönetimi 87 işçiyi 
işten çıkarmıştı, bu işçilerin bir kısmı uzun süren görüş-
melerin ardından işe geri dönmesine rağmen yönetim ha-
len daha 27 işçiyi geri almamakta direniyor. 

Yunanistan’da sendikalar 48 saatlik grevde
Yunanistan sendikaları, bütçede 18,5 milyar Euroluk 

kesintiye neden olacak yeni kemer sıkma politikalarının 
oylanacağı 6 ve 7 Kasım’da 48 saatlik genel greve gitti. 

Yunanistan’da 17 Ekim’de bir günlük genel grev sı-
rasında yapılan gösterilerde de 65 yaşındaki liman işçisi 
Xenophon Lougaris, polisin sert müdahalesi sırasında bi-
ber gazının sebep olduğu kalp krizi sonucunda yaşamını 
yitirdi

Meksika sendikaları gerici iş yasasına karşı 
direniyor

Meksika’da çeşitli işkollarından bir düzineden fazla 
sendika bir araya gelerek neoliberal iş yasasına karşı için-
de genel grevi de barındıran bir ortak eylem planı oluştur-
dular. Hazırlanan taslak iş yasası, iş güvencesini ortadan 
kaldırıyor, işçilerin herhangi bir yasal bildirim olmaksızın 
e-mail ile işten çıkarılmasına imkan veriyor, taşeron ça-
lıştırmayı yaygınlaştırıyor, işverenlere sendikaya danış-
madan ücretleri belirleme imkanı sağlıyor, haksız nedenle 
işten çıkarılma durumunda verilecek tazminatı bir yıllık 
maaş karşılığıyla sınırlandırıyor.

Kore: Hyundai fabrikasında çalışan taşeron 
işçiler yüksek gerilim hattını işgal ettiler

Güney Kore’de ana 
hizmetlerde ve üretimde 
taşeron işçi çalıştırma ya-
sak olmasına rağmen ya-
saya aykırı olarak Hyun-
dai Motor fabrikasında 
taşeron firmada güven-
cesiz olarak çalıştırılan 
iki işçi fabrikanın yüksek 
gerilim hattına çıkarak, 
Hyundai’nin çalışma ko-
şullarını protesto etti. İş-
çiler, bir haftadan uzun 
süre yüksek gerilim hattı 

direğinde kaldılar. Eylemci işçilere fabrikadaki arkadaş-
ları her gün direğin önünde eylem yaparak destek verdi. 
Aksi yönde mahkeme kararları olmasına rağmen Hyundai 
Kore fabrikasında çalışan 40 000 işçinin 8 000’i taşeron-
da çalışıyor ve taşeron işçileri aynı işi yapan ana firmaya 
bağlı bir işçinin maaşının yarısından daha az maaş alıyor.

Meksika: Honda’da işçi kıyımı devam ediyor
STUHM sendikasının Honda’nın Jalisco fabrikasın-

daki çoğunluğu 13 Eylül’de sonuçlanan bir mahkeme 
kararıyla tanınmış olmasına rağmen, fabrika yönetimi 
sendika ile görüşmeye yanaşmıyor ve sendika üyelerine 
sendikadan istifa etmeleri için baskı yaparak, kabul etme-
yen işçileri işten çıkartmaya başladı. 

STUHM, fabrikadaki yetki sorunun çözülmesi için 
işçiler arasında bir oylama yapılmasını ve işten çıkarılan 
işçilerin işe iadelerini talep ediyor. 

Güney Afrika: Anglogold ve Gold Fields, 
grevdeki 20 000 işçiyi işten çıkardı

Güney Afrika’da maden şirketleri grevdeki işçilere işe 
dönmeleri aksi halde işten çıkarılacakları çağrılarının ar-
dından işçileri topluca işten çıkarttılar. Önce Anglogold 
Ashanti madeninde grevde olan 12 000 maden işçisini 
işten çıkartıldı ardından Gold Fields madeninde grevde 
olan 8 500 işçi işten çıkartıldı. 

Kolombiya: Petrol işçilerine ölüm tehdidi
Kolombiya’da Puerto Gaitán petrol yatağında grevde 

olan USO üyesi petrol işçilerine istihbarat ve güvenlik 
güçlerinden gelen ölüm tehditlerinin ardından Industri-
ALL tarafından yapılan açıklamada Kolombiya Hükü-
metinden işçilerin ve sendika temsilcilerinin güvenliğinin 
sağlanması için gereken önlemlerin alınması istendi.

Hindistan: Gemi Söküm tesislerinde 6 işçi 
daha hayatını kaybetti

Hindistan’ın Gujarat bölgesinde Alang Gemi Söküm 
Tesislerinde yaşanan bir iş cinayetinde 6 işçi hayatını kay-
betti, 1 işçi ise yaralandı. Bölgede aktif olan gemi söküm 
işçileri sendikasının verilerine göre Ocak 2009’dan bu 
yana 54 işçi Alang gemi söküm alanında çalışırken yaşa-
mını yitirdi.

Pakistan: Tekstil fabrikasında çıkan yangında 
300 işçi yaşamını yitirdi

Karaçi’de bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 300 
işçi hayatını kaybetti. Acil çıkışlar dahil fabrikanın tüm 
kapılarının kilitli olması ve camlarda da demirler olması 
nedeniyle işçilerin çoğu fabrikanın içinde dumandan bo-
ğularak yaşamını yitirdi.

Rusya: Alüminyum fabrikasının kapatılmasına 
karşı 1000 işçi eylemde

Rusya’da Rusal grubuna ait bir alüminyum fabrikası-
nın kapatılması kararının ardından 1000 metal işçisi ka-
patma kararına karşı eyleme geçti. 

Avrupa çapında FIAT IVECO eylemi
İspanya, Polonya, Avusturya, Almanya, Fransa ve İtal-

ya’daki FIAT IVECO (Iveco, Irisbus ve Magirus) işçileri 
ve sendikaları, Torino’daki Fiat genel merkezinin önünde 

gerçekleştirdikleri bir eylemle, Fiat’ın 1000 işçiyi işten 
çıkarma ve Fransa, Avusturya ve Almanya’daki beş tesisi 
kapatma kararını protesto ettiler. 

İspanya: Kemer sıkma politikalarına karşı 
kitlesel gösteri

İspanya’da CC.OO ve UGT sendikalarının başı çekti-
ği ve yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde başta eği-
tim, sağlık ve diğer sosyal harcamalarda kesintiye neden 
olacak olan kemer sıkma politikaları protesto edildi. 

2014’e kadar sosyal harcamalarda 102 milyar Euro 
kesinti yapılması planlanan kemer sıkma politikaları kap-
samında son olarak kamu çalışanlarının yıllık maaşlarının 
yüzde yedisine tekabül eden “yılbaşı” primleri kesilmişti.

IndustriALL 
Otomobil Grubu Toplantısı Yapıldı

IndustriALL Otomobil Grubu Toplantısı, 11-13 
Eylül tarihleri arasında Saint-Petersburg’da altmış-
tan fazla delegenin katılımıyla yapıldı. Krizden ya-
vaş yavaş çıkmaya çalışan bir sektörde örgütlenme, 
küresel çerçeve anlaşmaları, güvencesiz çalışma ve 
sendikal hak ihlalleri toplantının ana gündemleri 
oldu. Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Selçuk 
Göktaş ve Sinem Derya Çetinkaya toplantıya katıl-
dılar.

Sendika ağları ve küresel çerçeve anlaşmaları 
üzerine bir sunumla başlayan toplantı iş konseyleri 
üzerine bir tartışmayla devam etti. Burada Almanya 
gibi bazı ülkelerde iş konseylerinin sendikalar için 
oldukça faydalı bir yasal araç olduğu ancak Rusya 
gibi bazı ülkelerde şirketlerin iş konseylerini sendi-
kalara karşı kendi kontrollerindeki bir araç olarak 
kullanabildiği tartışıldı. 

Brezilya, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, 
İngiltere, İtalya, Belçika, ABD, Rusya, Avustralya, 
Finlandiya, Güney Kore ve Türkiye’den sendika 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 
katılımcılar kendi ülkelerindeki otomobil sektörünün 
durumunu aktardı. Ardından küresel ölçekte otomo-
tiv endüstrisinin geleceğine dair yapılan iki sunumla 
toplantı sonlandı. 
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12 Eylül bir kaç kötücül generalin ve şürekâsının mari-
feti olarak ele alınamaz. 12 Eylül sadece işkence ve zulüm 
manzumesi de değildir. Sadece bunlar konuşulursa, 12 Ey-
lül ile inşa edilen yeni rejim; bugün de devam etmekte olan 
toplumun örgütsüzleştirilmesi süreci, emeğe giydirilen deli 
gömleği, toplumun hücre yapısının değiştirilmesi gerçeği 
atlanmış olur.

Öncelikle 12 Eylül askeri darbesi 24 Ocak 1980 karar-
larından ayrı ele olarak kavranamaz, sosyal ve iktisadi bo-
yutundan soyutlanarak ele alınamaz. 12 Eylül olmasaydı 24 
Ocak kararları uygulanamazdı. Bunu sadece 12 Eylül kar-
şıtları ve mağdurları söylemiyor.  24+12 budur. Dönemin 
muktedirleri ve sermayedarları da aynı fikirdeler:

Şu ifadeler Rahmi Koç’a ait: “12 Eylül harekatından 
önce her şeyi demokratik bir sistem altında yapmak zorun-
daydık. Bu da karar almak, yasa ya da yönetmelik çıkarmak 
için aylar geçmesini gerektiriyordu. Yani her şey güç ve 
uzun zaman içinde gerçekleşebiliyor, her şeye politik açıdan 
bakılıyordu. Ekonomik yaklaşım hep arkadan geliyordu. As-
keri yönetim altında fark, alınan kararların parlamentodan 
geçmesi gibi bir zorunluluk olmadığından çok hızlı hareket 
edebiliyor ve üstelik askeri yönetim yanlış yapsa bile bunu 
kısa sürede düzeltebiliyor. (...) En büyük fark askeri yöne-
timin zamanında ve doğru kararlar almasıyla çok değerli 
zaman tasarrufumuzun olmasıdır.” Bu değerlendirmeler ve 
daha fazlası 26 Ocak 1982 tarihli Cumhuriyet’te yer alıyor.

 Emeğe giydirilen deli gömleği
12 Eylül’ün ardından yapılanlara bakılınca, sermaye 

çevrelerinin bu değerlendirmeleri daha bir anlam kazanıyor. 
12 Eylül ile sendikal faaliyet askıya alındı ve yüz bine yakın 
işçinin grevi sona erdirildi. DİSK yöneticileri hapse atıldı ve 
idamla yargılandı. DİSK 1991’e kadar faaliyet gösteremedi. 
Sadece DİSK değil diğer sendikalar da 1984’e kadar top-
lu sözleşme bağıtlayamadı ve sendikal faaliyet yürütemedi. 
2364 sayılı yasa ile özgür toplu pazarlık düzeni askıya alın-
dı. Toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu (YHK) adlı 
tahkim kuruluna devredildi. Aslında hükümete devredildi 
demek daha doğru. Çünkü YHK demek hükümet demekti. 
Kurulda çoğunluk darbe hükümetindeydi. YHK 4 yıl bo-
yunca, sendikaların 12 Eylül öncesinde elde ettikleri hakları 
tek tek toplu iş sözleşmelerinden ayıkladı.

Sendikal faaliyetler, toplu sözleşmeler ve grevler askıya 
alınırken Türkiye’nin en büyük işveren örgütünün (MESS) 
eski başkanı Turgut Özal darbe hükümetinin başbakan yar-
dımcısı oldu. Böylece 24 Ocak kararları dikensiz bir gül 

bahçesinde uygulanma olanağı buldu. Bu arada, Evren’i 
yargılamakla övünen AKP’nin Özal’a sahip çıkması mani-
dar değil mi?

Toplu çalışma ilişkilerindeki bu otoriter düzenlemeler 
yanında işçilerin bireysel hakları konusunda da inanılmaz 
sınırlamalar gündeme geldi. 12 Eylül öncesi işverenlerin en 
önemli şikayet konusu olan kıdem tazminatı ve ikramiyeler 
de darbeden nasibini aldı.

Darbeden sadece 35 gün sonra kıdem tazminatı hakkı 
budandı. 17.10.1980 tarih ve 2320 Sayılı Kanunla kıdem 
tazminatı tavanı asgari ücretin 7.5 katı ile sınırlandı ve bu 
hükme aykırı davrananlar için hapis ve para cezası getirildi. 
Ardından 11.12.1982 tarih ve 2762 Sayılı Kanun ile yapılan 
başka bir değişiklik sonucunda kıdem tazminatı tavanının 
asgari ücretle bağı koparıldı. Kıdem tazminatı tavanı en 
yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami 
emeklilik ikramiyesi ile sınırlandırıldı.

6772 sayılı işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin ka-
nunda 17.4.1981 tarihinde yapılan değişiklik ile işçilerin 
toplu iş sözleşmeleri ile en çok dört ikramiye alması hükme 
bağlandı. Böylece 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu gibi sen-
dikaların toplu iş sözleşmesi ile ikramiye sayısını artırması-
nın önüne geçilmiş oldu.

Ardından 1982 Anayasası ve 2821 ve 2822 sayılı sen-
dikal yasalar gündeme geldi. 1982 Anayasasının ve sendi-
kal yasaların işveren örgütlerinin (TİSK) talepleri doğrul-
tusunda hazırlandığı belgeleriyle ispatlı. Böylece 12 Eylül 
ile sindiren sendikal harekete ve emeğe bir deli gömleği 
giydirilmiş oldu. Sendikalaşmayı değil sendikasızlaştırmayı 
hedefleyen bir mevzuat yürürlüğe girdi. Toplu sözleşme ve 
grev hakkı budandı.

Peki sonuçta ne oldu? Birincisi, ücretler ciddi biçimde 
bastırıldı. 1980-1990 dönemine ilişkin neredeyse bütün üc-
ret serileri reel ücretlerde yüzde 40-50 oranında bir gerile-
meye işaret ediyor. Böylece 24 Ocak ile hedeflenen yeni ser-
maye birikimi modeli güvence altına alınmış oldu. Daha da 
vahimi sendikaların gücünde yaşandı. 1980’lerde yüzde 22 
civarında olan sendikalaşma oranları aradan geçen 32 yılda 
yüzde 6 düzeyine geriledi. Kuşkusuz gerileme sadece nicel 
değil nitel açıdan da yaşandı. Sendikalar uysallaştırıldı.

Bugün 12 Eylül ile kurulan çalışma rejiminin temel di-
rekleri dimdik ayakta. 24 Ocak ile başlayan esnekleşme,  
güvencesizlik ve sendikasızlaşma süreci çalışma hayatının 
her alanında devam ediyor. 

12 Eylül’ün sorumlularından, hayattaki iki “elebaşı” 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren ile üyesi 
Tahsin Şahinkaya’nın ortaoyununa dönüşen yargılama-
ları sürüyor. 

12 Eylül’ün bugün de geçerli olduğunun en rafine 
delilleri, halka yıllarca kan kusturan, insanlıktan na-
sibini almamış, “Tarafsızlığımızı göstermek için, bir 
sağdan, bir soldan astık” diyebilecek kadar iflah olmaz 
vicdansızlığa sahip diktatörlerin dudaklarından sarfedil-
mektedir: “Biz ihtilale teşebbüs etmedik, ihtilal yaptık! 
Bizi yargılayamazsınız.”

Görünen o ki zaten yargılanmıyorlar ve 12 Eylül’ün 
üzerinde yükselen bu “düzende” yargılanamazlar da! 12 
Eylül faşist darbesi Türkiye’yi siyasal, sosyal, hukuksal 
ve bilimsel alanlarda büyük tahribata uğrattı. Hukuk, 
adalet, bilim, emek ve çalışma hayatı yok edildi. Emek-
çilerin kazanılmış bütün hakları zorla ellerinden alındı. 

Üç insanın bile sokakta yanyana yürümesinin yasak-
landığı bu dönemde binlerce insan işkenceden geçirildi, 
yüzlercesi sakat kaldı, sürek avlarında kurşuna dizildi, 
işkencede öldürüldü, 50 kişi idam edildi, binlerce insan 
yıllarca cezaevlerinde tutuldu, gazeteler dergiler topla-
tıldı, yasaklandı, binlerce kitap yakıldı. Sendikalar, der-
nekler, partiler kapatıldı, mallarına el kondu. 

Ülkesinin mutluluğu ve esenliğinden başka birşey 
istemeyen sendikacılar, yazarlar, aydın ve sanatçılar ce-
zaevlerine dolduruldu, haklarında idam cezaları istendi. 
Her mahalle karakolu bir işkencehaneye dönüştürüldü, 
yetmedi, stadyumlar ve okullar kitlesel toplama kamp-
ları haline getirildi ve çeşitli yaş gruplarından binlerce 
insana burada akıl almaz işkenceler yapıldı, 1961 Ana-
yasası ortadan kaldırıldı! 12 Eylül’de 650 bin kişi gö-
zaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi sıkıyönetim 
mahkemelerinde yargılandı. 21 bin 764 kişi örgüt üyesi 
olma suçundan hüküm giydi. 14 bin kişi vatandaşlıktan 
çıkarıldı. 23 bin 700 derneğin faaliyetine son verildi. 9 
bin 962 adet işkence soruşturma ve davası açıldı. 

Bu etkiler siyasal, sosyal, toplumsal veya kültürel 
anlamda yalnızca bu kuşaktan değil, bütün bir toplum-
dan pek çok şey götürdü. 

Bunların sonuçlarını ve devamını günümüzde de 
yaşamaktayız. 12 Eylül hala güncelliğini koruyor. 12 
Eylül hukuku hala geçerlidir. 12 Eylül askeri yönetimi 
tarafından hazırlanan Anayasa temel hükümleriyle hala 
yürürlükte olduğu gibi, çıkarılan yasalar ve kurumlar 
da yürürlüktedir. 12 Eylül’ün siyasi ve sosyal sonuçları 
hala geçerlidir.

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi; 12 Eylül 
sürecinin yargılaması emperyalizme bağımlılık ve sınıf-
sal tahakkümü üzerinden yapılmadığı, 12 Eylül Faşist 
Darbesi tüm sonuçları ve sorumlularıyla birlikte soruş-
turulmadığı ve 12 Eylül kurumları, hukuku, zihniyeti 
devam ettiği sürece gerçek bir yargılamaya da asla dö-
nüşmeyecektir. 

12 Eylül’ün uygulamalarından ve sonuçlarından 
muaf tutularak, faşist darbecilere “bir daha olsa yine 
yapardım” deme cesareti verilerek yapılan bu “göster-
melik dava” ancak ve ancak onları kendi koydukları ve 
bugün de geçerliliği süren hukuk karşısında “aklamaya” 
yarayacaktır.

Ama onlar, halkın ve emekçilerin vicdanında zaten 
yargılanmış, tarihin çöp sepetindeki yerlerini çoktan al-
mışlardır!

Diktatörleri 
12 eylül sürdürücüleri 
Yargılayamaz!

Basından24 +12 rejimi ayakta
Aziz Çelik, 13.09.2012 / Birgün

HAK KAYIPLARI 12 EYLÜL DONEMİ AKP DONEMİ

Grev yasakları Petrol, bankacılık, ulaşım 

işkollarına grev yasağı geldi
Mevcut yasaklara havacılık 

işkolu dahil edildi

Emeklilik yaşı Yaş yükseltilmedi Kademeli olarak 65’e çıkarıldı

Prim gün süresi 5.000 gun artırılmadı 7.200 güne çıkarıldı

Taban emekli aylığı %70’ten %60’a indirildi % 50’ye düşürüldü

Emekli aylığı hesabı Son 5 yılın ortalaması Tüm sigortalılık süresinin ort.

Sağlıkta katkı payı İlaca % 20 katkı bedeli Mua. ve tedavi üc.% 30-70 ilave

Taşeronlaşma Yok
Kiralık işçilik dahi yasalaştı

Stajyer çalıştırma 20 işçinin çalıştığı işyerlerinde 5 işçinin çalıştığı işyerlerinde

İş ve işçi bulma Kamu görevi Özel ist. büroları ile özelleşti

Kıdem tazminatı Sınırlama (tavan) getirildi Fona devriyle tasfiye gündemde

Hak grevi Yasaklandı Yasak devam ediyor

Memura grev hakkı Yasak getirildi Yasak devam ediyor

Lokavt Anayasal hak oldu Aynen duruyor

Sendikacının mv.olması Yasak getirildi Yasak devam ediyor

İşyeri ve işkolu barajı % 50 1 ve % 10 baraj Aynen duruyor

Sendika kapatma DİSK, Hak-Iş ve MİSK’in 

faaliyetleri durduruldu
Çiftçi-Sen, Genç-Sen,Yargı-Sen 

ve Emekli-Sen kapatıldı

Hasta yatağına düşene kadar  
32 yıl boyunca vergilerimizle beslenen

Onlar halkın ve emekçilerin vicda-
nında zaten yargılanmış, tarihin çöp se-
petindeki yerlerini çoktan almışlardır!..
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Vergisiz asgari ücret 
kime yarar?

Son günlerin en çok konuşulan konulardan 
biri de asgari ücretin vergiden muaf tutulması. 
Tamamına erdirilecek mi bilinmez, ama konu 
Anayasa uzlaşma komisyonunda ele alınmış. 
Medyaya yansıyan haberlere göre, tüm parti-
ler, dar gelirlinin mağduriyetini gidermek için 
Anayasa'nın sosyal güvenlik ve adil ücret mad-
desine "Asgari ücretten vergi alınamaz" şartını 
getirmişler. BDP’lilerden duydum, “Bizim gay-
retimizle oldu” diyorlar.

Uzatmadan soruyu doğrudan soralım: Matah 
bir şey mi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması? 
Büyük bir vergi reformu, adaletsizliği giderici bir 
adım mı? İlk elde kulağa öyle geliyor. AKP’liler 
de üstüne atlamış zaten. AKP’nin yarı-resmi ya-
yın organı Sabah’ta(5 Ekim) şöyle yer aldı haber; 
“ İşçinin yanında olduğunu vurgulayan Bakan 
Çelik, bir çalışanın 750 lirayla geçinmesinin ne 
demek olduğunu çok iyi bildiğini ifade etti. Çe-
lik, "Yükümüz ağır, 200 TL bize verilmeli" di-
yen iş dünyasını üzecek bir haber verdi. Asgari 
ücretin vergi dışı bırakılmasına olumlu baktığını 
belirten Bakan Çelik, şunları söyledi: ‘Biz de sı-
cak bakarız. Mali politikalar açısından başka ba-
kanlıkları da ilgilendiren bir durum var. Maliyeti 
3-3.5 milyar lira civarında. Bundan vazgeçilmesi 
için başka kaynak bulunmalı.’

Öylesine yanlı,yanlış bir imalat ki…Bir kere 
kesilen vergi 200 TL değil, 53 TL.

Şu an bir asgari ücretliye ödenen net aylık 
740 TL iken devlete vergi ve sigorta primi olarak 
ödenen 356 TL. Yani 2 işçiye, 1 devlete…Ama 
devlete kesilenin ağırlığı vergi değil. Sabah, ver-
giyi 200 TL yazmış, Bakan da ayıp etmiş, üstüne 
atlamış. Ne 200 TL’si? Vergi, 53 TL. Asıl kesin-
ti SGK’ya…İşçi ve işveren adına yapılan prim 
kesintisi 268 TL’yi buluyor. İşsizlik Sigortası 
Fonu’na da 30 TL’ye yakın aylık prim yatırmak 
gerekiyor. 300 TL’ye yakın bu prim kesintisinin 
yanında 53 TL verginin esamesi okunmuyor el-
bette. Birçok işveren, bu kesintileri ödememek 
için işçiyi kaçak çalıştırıyor. Kayıt dışı çalışma 
adıyla yumuşatılan bu büyük ahlaksızlığa maruz 
işçi sayısı 3 milyona yaklaşıyor.

Asgari ücretin brütünün ve netinin ayrıntısını 
bilmeden kulağa gayet hoş gelen “vergiden mu-
afiyet” , bu durumda matah bir şey değil elbette. 
Zaten kendisi matah bir şey olmayan asgari üc-
retten 53 TL’yi almasanız ne olur? Pek bir derde 
derman olmaz. Zaten, o 53 TL de işçinin cebine 
girmez, işverenin “yükü” azalır. Belki bir yıla 
mahsus, şan olsun diye, o kaldırılan vergi asgari 
ücrete yansıtılır, o kadar. İzleyen yıl, eski tas, eski 
hamam, çarpıklık devam eder.

***

Burada “ücretten vergi” tartışması tuzağına 
düşmemeye dikkat etmek gerekir. İşçi dahil ol-
mak üzere tüm alt-orta sınıfların maruz kaldıkları 

yük esasta dolaylı vergiler, yani KDV,ÖTV’ler…
Çalışanların itiraz etmeleri gereken ücretten 
vergiden önce, tüm vergi yükündeki adaletsiz-
lik. Çünkü, ücretin de dahil olduğu “gelirden 
alınan vergi”, uzun zamandır, tüketirken öde-
nen vergilerin gerisinde. 2011 vergilerini örnek 
alalım. Yaklaşık 254 milyar TL’lik vergi girmiş 
Maliye’nin kasasına. Peki bu verginin ne ka-
darı ücret, kar, faiz gelirlerinden alınmış? Yüz-
de 19’u…Bunun da ağırlığı yine ücretlilerden. 
Ama bakın şirketler,bankalar Kurumlar Vergisi 
adı altında sadece yüzde 10’unu ödemişler. Bü-
yük haksızlık!...Yine mülkiyetten alınan vergiler 
6 milyar TL’den ibaret yani yüzde 2 dolayında. 
Şirketler,bankalar, mülk sahipleri, kar,faiz,rant 
geliri sahipleri vergiden bu kadar muaf kalır-
larken bakın tüketimden alının vergiler ne bo-
yutta…2011 vergilerinin yüzde 62’si KDV ve 
ÖTV’den alınmış. Bu ne demek? Asgari ücretli, 
ücretliler, beyaz yakalısından mavi yakalısına 
kadar çalışan sınıf, ücretlerinden kesilen vergi-
den daha yüksek vergiyi tüketirken ödüyorlar. 
Gıda, giyim, ısınma, sağlık,eğitim,ulaşım için 
harcarlarken ödüyorlar. Asgari ücretliyi vergiden 
muaf tutsanız bile, tüketirken ödüyor vergiyi. 
Bazı ürünlerde yüzde 18, bazı ürünlerde yüzde 8 
oranlarında olsa da, aldığı net 740 TL’lik ücret, 
tüketirken vergilendiriliyor. Hem de insafsızca…

***

Buradan şu sonuca ulaşıyoruz; vergi yükünün 
dağılımındaki eşitsizlik, adaletsizlik çıkış nokta-
mız olmalı. Bu büyük fotoğraftaki adaletsizliği 
sorgulamadan, ücretin üstündeki verginin azal-
tılmasını istemek yetmiyor. Vergiyi ücretten kal-
dırırlar, tüketime yıkarlar, yine aynı vergiyi öde-
tirler size…KDV,ÖTV gibi dolaylı vergiler en 
adaletsiz vergilerdir, özellikle ücretliler için. Çün-
kü, ücretliler, gelirlerinin tamamını , hatta borç 
olarak aldıklarını tüketmek zorundalar,geçinmek 
için. Tüketirken de tüm gelirleri ve borçlandık-
larıyla satın aldıkları mal ve hizmetin vergisini 
öderler.

Oysa yüksek geliri olanlar için öyle mi? Ka-
zançlarının hepsini tüketemedikleri için, tükete-
medikleri gelir, vergiden muaf kalır.

Tartışmaya ücrette vergiden girmek, mevcut 
vergi sisteminde bir tuzaktır ve sonuçta hükü-
meti hiç rahatsız etmemiştir. Doğru talep, ver-
gi yükünde adaletle başlamalı. Bunun için de 
Anayasa’ya, dolaylı vergilerin, toplam vergilerin 
yüzde 25’inden fazla olmaması gerektiği, ver-
ginin herkesten kazancına göre alınması pren-
sibi yazılmalı. Kar,faiz,rant geliri elde edenler, 
şirketler,bankalar, büyük mülk sahipleri verginin 
ağırlıklı kısmını ödemelidirler. Çünkü gelirin 
ağırlıklı kısmına onlar el koyuyorlar,vergisini de 
ödemelidirler. 

Mustafa Sönmez, 15.10.2012 / CumhuriyetBir baba...   Oğlunu şehit vermiş, “Ben de Kürdüm” diye 
feryat ediyor.

Haberler, hep bu detaya dikkat çekiyor.
Oysa asıl belirleyici fark, şehitlerin etnik kimliği değil ki...
İçlerinde Türk de var Kürt de...
Asıl ortak nokta, hepsinin yoksul halk çocukları olması...
Görüyoruz cenazelerin çıktığı yerleri:
Yıkık dökük gecekondular, nasipsiz varoş evleri...
Dövünen kasketli köylüler, ağıt yakan başörtülü anneler...
Terhis olup iş bulabilmek, bir yuva kurabilmek için şafak 

sayan şehit öyküleri...
Han hamam sahiplerinin çocuğu yok içlerinde...
Askeri-sivil iktidar elitinden, “Bu bayrak inmez” nutku çe-

kenlerden, habire ahkam kesen bizlerden birinin oğlu yok.
Asıl dikkat çekilesi detay, asıl “yaman çelişki” bu...
Etnik sanılan sorunun, “şehitlik” payesiyle gizlenen sınıf-

sal özü burada...
* * *
Madalyonu ters çevirip gizlenen yüze bakalım:
Beytüşşebap’taki çatışmada öldürülüp sokak ortasına bıra-

kılan PKK’lıların başında bekleyenlere dikkat ettiniz mi?
Onlar da aynı profilden insanlar:
Doğu’nun fukaralığında büyümüş, devlet diye sadece aske-

ri görmüş, isyanı kimlik, dağı çare bilmiş işsiz gençler, öfkeli 
erkekler, asi kadınlar...

Bir kısmı PKK’lı diyelim; içlerinde “Acaba orada yatan 
oğlum mu” diye soran, cenazesini almaya gelmiş olan, savaş-
tan yüreği kavrulan ana babalar yok mu?

Örgüt ve devlet, farklı rakamlar veriyor ölü sayısına dair...
İkisi de kayıplarına “şehit” diyor.
Ama “şehit”lerin ana babası için onlar birer rakam değil, 

birer isim, kokladıkça nemlenen birer resim...
Evlat acısının dengi yok ki...
Gözyaşının rengi yok.
* * *
Savaş, kentteki, dağdaki korunaklı karargahlara uzak...
Savaşa karar verenin, çatışma emredenin canı yanmıyor.
Onlar “Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız” dese 

de, akanın kendi kanı olmayacağını biliyor.
Şehidini uğurlayan ana babalarsa, düşmanı sevindirmemek 

için yegane sermayesinden, gözyaşından da feragat ediyor, ağ-
lamamaya zorluyor kendini:

“Öbür oğlum da feda olsun, yeter ki vatan sağolsun” diyor.
Vatan, evlatlarımızın en kıymetlisi bizim...
Karşılıksız sevdamız.
Ama bu insanlar bir gün sormayacak mı:
“Vatan hepimizin eviyse, neden hep biz yoksulların yavru-

ları ölüyor?
“Neden savaş kararı verenler, en önde cepheye gitmiyor ya 

da kendi oğullarını sürmüyor mayınlı yollara?
“Neden fidanlarımıza hayat vermesini beklediğimiz bu va-

tan, ancak onların kanıyla sulandıkça sağ oluyor?
“Çocuklarına şehitlik dışında unvan, paye, mertebe vere-

memiş bu nizam, uğruna dökülen bunca kanı, yitirilen onca 
canı, çekilen hudutsuz acıyı hak ediyor mu?”

* * *
Uludereliler, üzerlerine “yanlışlıkla” bomba yağdıran ve 

kendilerinden bir özrü esirgeyen ordunun aracı kaza yaptığın-
da, akrabasına koşar gibi Mehmetçik’e yardıma koştu geçen-
de...

Bizi kurtaracak şey, iki tarafın savaş davulcusu değil, bu 
kadim kardeşlik duygusudur.

Türk ya da Kürt, birbiriyle derdi olmayan, ekmeğinin pe-
şinde koşan, aynı fukaralığın emzirdiği bu halk, savaştan ne-
malananların, etnik husumet yayanların, şahsi ikbal hesabını 
şehit bayrağına sarıp saklayanların, yoksul halk çocuklarını 
birbirine kırdırma oyununu anlayıp dur dediğinde, çözüm de 
ufukta görünecektir.

O gün, çok uzakta değil.

Yoksul halk  
çocuklarının savaşı

Can Dündar, 06.09.2012 / Milliyet
Basından



Birleşik Metal-İş
Kasım 2012 25

1) Mevsimsel etkiden arındırılmış işsizlik geçtiğimiz 
aya göre  % 0,2 artışla, % 9,1’e yükseldi. İşsiz sayısı bir 
önceki aya göre 97 bin arttı. Geçtiğimiz yılın aynı ayı ile 
karşılaştırdığımızda ise iş gücüne katılım oranındaki dü-
şüş, 216 bin işsizi sakladı. 

2) Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden biri 
çalışmıyor. İşgücüne katılım oranı Temmuz 2012 döne-
mi için %50,8 düzeyinde. İşsiz sayılmayan umudu kesik 
işsizlerin sayısı ve ev içi emeğin görünmez olmasının so-
nucunda açığa çıkan bu durum Türkiye’de işsizliği oldu-
ğundan düşük gösteriyor. Geçen yıl aynı dönem için işgü-
cüne katılım oranı % 51,2 düzeyindeydi. İşgücüne katılım 
oranı % 0,4 puan düşmeseydi, İşsiz sayısı geçen yıldan 30 
bin fazla olacaktı. Bu kadar az bir oran işsizlik verilerinde 
216 bin kişi fark ettiriyor. 

3) AB ülkeleri için Eurostat 2011 yılı verilerine göre 
işgücüne katılım oranı %68,6 düzeyinde. Türkiye’de iş is-
teyenlerin (işgücüne katılım) oranı AB-27 ortalaması ka-
dar olsaydı işsiz sayısı 12 milyon 67 bin olacaktı. Geçen 
ay bu sayı 11 milyon 933 bin düzeyindeydi.  Aynı hesapla-
maya göre işsizlik oranı ise yüzde 32,1 düzeyine çıkacaktı 
(geçtiğimiz ay bu oran 31,8’di). 

4) Şu anda 27 AB ülkesi ile karşılaştırıldığında Tür-
kiye işsizlik oranları bakımından geçtiğimiz aya göre 
% 9,1 oran ile 14. Sıraya geriledi. Avusturya, Almanya, 
Romanya, Belçika gibi pek çok ülke için işsizlik oranı 
Türkiye’den düşük. Kentsel yerlerde işsizlik oranına bak-
tığımızda Türkiye’de işsizlik AB ortalamasının yalnızca 
% 0,1 oranı ile altında kalıyor (Türkiye’de kent için işsiz-
lik % 10,4, AB genelinde işsizlik ortalama % 10,5).

5) Umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 ay-
dır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz 
sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı %8,4 değil, 
%14,21, işsiz sayısı da 2 milyon 373 bin değil, 4 milyon 
223 bin oluyor. Gizli işsiz olarak görülen eksik istihdam 
da ilave edildiğinde işsizlik oranı %16,6 düzeyinde.

6) Gençler için ise durum daha da kötü. Her iki genç-
ten biri kayıtdışı çalışırken, umudu kesik işsizlerle birlikte 
her 4 gençten biri işsiz. Resmi olarak %16,3 olan işsizlik, 
umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş 
arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz sayıl-
mayan gençler dahil edildiğinde % 25,75’e ulaşıyor (geç-
tiğimi ay bu oran % 24,4’tü). 759 bin işsiz gence karşı 594 
bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk başta olmak üzere 
çeşitli nedenlerle iş aramayan genç var. Geçtiğimiz aya 
göre işsiz genç sayısı 47 bin artmış durumda. Geçtiğimiz 
yıla göre ise istihdamdan çekilen genç sayısı 214 bin. İş-
gücüne katılım oranı düşmeseydi genç işsiz sayısı 759 bin 
değil, 985 bin olacaktı.

7)  Kadınlar için çalışma yaşamına katılmak son dere-
ce zor. İşgücüne katılım oranı kadınlar için %30,3 düze-
yinde. Çalışma çağındaki her üç kadından yaklaşık olarak 
sadece biri çalışıyor. Lise ve üzeri eğitime sahip kadınlar 
erkeklere göre 2 kat daha fazla işsizlik gerçeği ile yüzle-
şiyor. Erkeklerde işsizlik oranı lise mezunları için % 8,4, 
mesleki ve teknik lise için % 6,8, yükseköğretim için % 8 
iken bu oran kadınlarda sırası ile % 17,7, % 18,2, %15,5 

seviyesinde. Lise ve üzeri eğitime sahip olanlarda kadın-
lar için işsizlik % 16, erkeklerde %8. Üniversiteli kadın-
larda işsiz sayısı bir önceki aya göre 55 bin arttı. İşsizlik 
oranı % 12,9’dan 15,5’e fırladı.

8) Kayıtdışı oransal olarak gerilese de hala kriz öncesi 
değerlerin üzerinde. 2008 Temmuz dönemi ile karşılaş-
tırıldığında kayıtdışı istihdam 202 bin artmış durumda. 
Erkekler için aynı dönemde kayıtdışı 348 bin azalırken 
kadınlar için 550 bin artmış görünüyor.

9) Tarım sektörü kriz öncesine göre 1 milyon 31 bin 
artmış durumda. Buna göre toplam istihdam artışının % 
31’i tarım kesiminde gerçekleşti. 

10)  Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor. 2009 yılı 
Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların 
sayısı % 31 artarak, 1 milyon 687 binden, 2 milyon 193 
bine yükseldi. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükü-
metin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak değer-
lendiriliyor. Geçici işçiler için işsizlik oranı 21,8.

Sonuç olarak işsizlik verilerinin mevsimsel olarak en 
düşük olduğu yaz döneminde işsizlik verilerinin yüksel-
mesi, bu yükselişe işgücüne katılım oranında yaşanan dü-
şüşün eşlik etmesi, işsizlik konusunda tehlike çanlarının 
artık duymak istemeyenlerin bile duyacağı şekilde çalma-
ya başladığını göstermektedir.

Türkiye’de işsizlik sorunu kriz koşullarında kadınla-
rın ve gençlerin çalışma hayatında karşılaştıkları engeller 
üzerinden ağır bir biçimde yaşandı. İşsizlikte ekonomide 
yaşanan yavaşlamanın eşlik ettiği yükselişin devamı muh-
temeldir. Bu süreçte Türkiye’yi küresel sermayenin ucuz 
işgücü deposu olarak şekillendirmeye çalışan ucuz istih-
dam stratejisi gibi temelde çalışma yaşamının yapısını 
tahrip etmeye odaklanan anlayışlardan uzak durulmalıdır. 
İşsizlikle mücadeleyi emeğin kazanılmış haklarını ortadan 
kaldırmak amacıyla kullanmaya çalışan her türlü anlayışa 
karşı, işçiler, işsizler, emekçiler alternatifsiz değildir. 

İşsizlikle mücadele için;    

 1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 
37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat 
sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

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

uygulanmalıdır.
4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alın-

malı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin 
sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır

5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yarata-
cak şekilde yeniden ele alınmalıdır

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

İşsizlik Verilerinde 
             Tehlike Sinyalleri

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 
Dört kişilik ai-
lenin gıda har-
camalarının 
yanı sıra konut, 
ulaşım, giyim, 
sağlık, eğitim 
gibi ihtiyaçları 
dikkate alınarak 
hesaplanan yoksulluk sınırı, Ekim ayında da 3 bin  
335 TL olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise, Ekim ayında 1052 TL oldu.

Asgari Ücret 
1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:     886,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için:  760,50 TL.

1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında

16 yaş üstündeki çalışanlar için:     940,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için:  805,50 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı :       940,50 TL.
 Aylık kazanç üst sınırı :    6.113,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren

                     3.033,98 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

Ekim 2012 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   1,96
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   5,36
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,80
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   9,53

Ekim 2012 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %    0,17
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   0,90
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    2,57
Oniki aylık ortalamalara göre: %    7,80

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü 
(DİSK-AR) TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Temmuz 

2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
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SOLDAN SAĞA: 
1) Ünlü bir halk ozanımızın adı-soyadı./Ünlü bir mizah yazarımızın soyadı. 2) Kimyasal 
çözümlemeyle araştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde./Tepsi. 3) 
Afrika’da bir ülke./Tarık adlı bir sinema sanatçımızın soyadı. 4) Bir sanatı yapmaya, uygu-
lamaya yarayan özel araç./İri, kart tavuk. 5) Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştır-
ma sonucu düşünce veya gözlemleri yazıyla bildirmek. 6) Çok olmayan./Çanakkale’nin bir 
ilçesi./Bir bağlaç. 7) Ekmek./Argoda hapishane./Tarz, üslup. 8) Bir akademik unvan./Kız 
evlat. 9) Karesi olan. 10) Bir uzunluk ölçüsü birimi./Delikli bir tür kumaş. 11) Yapma, etme. 
12) Veysel adlı halk ozanımızın soyadı./Beyaz leke. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Halk oylaması. 2) Muğla’nın bir ilçesi./Paylama./Eski dilde bağırsaklar. 3) Ödenecek 
ücretin tutarı, aritmatik./Kıtanın kısa yazılışı. 4) İşaret./Bir peynir çeşidi./Bir şeyin, bir ye-
rin bir kimsenin önü, esas tutulan yüzü. 5) Eşek oturağı./İki dağ arasındaki uzun çukur. 6) 
Tahıl tozu./Birşeyi önleme tedavi yolu, deva./Molibdenin simgesi. 7) Uzaklık ifade eder./
Gebe, yüklü. İki canlı. 8) Bir erkek adı./Yüzsüz yorgan. 9) Bitkilerden türlü yollarla veya 
kimyasal yöntemlerle çıkarılan kokulu ve uçucu sıvı. 10) Bir balık adı./Dolaylı anlatma. 11) 
Mağara./Su verilmiş demir parçası. 12) Mısır’da bir nehir./Telgraf kelimesinin kısaltılması./
Kedi-köpek yavrusu.

Hazırlayan: Şahin Karayılan
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Rıza Kuas’ı 
Andık 
Türkiye işçi sınıfı hareketinin unu-

tulmaz önderlerinden, DİSK kurucusu 
ve Lastik-İş Sendikası Onursal Genel 
Başkanı Rıza Kuas, ölümünün 31. yı-
lında,  31 Ekim 2012’de Edirnekapı 
Hava Şehitliği’ndeki mezarı başında 
düzenlenen bir törenle anıldı.

1926, Adapazarı doğumlu olan Rıza 
Kuas, Derby’deçalışken, İstanbul Las-
tik ve Kauçuk İşçileri Sendikası işyeri 
temsilciliğine seçildi. Ardından sendi-

kanın Kazlıçeşme Şube Başkanı oldu. 1954 yılında genel başkanlığa seçildi. 

1961’de Türkiye İşçi Partisi (TİP)’nin kurucuları arasında yer aldı ve 
1963’te partinin Genel Sekreterliği’ne getirildi. 1965 ve 1969 seçiminde mil-
letvekili seçilerek iki dönem TBMM’de görev yaptı.

1967’de DİSK’in kurucularından biri oldu ve izleyen yıllarda yürütme ve 
yönetim kurulu üyeliklerini üstlendi. Hastalığına rağmen, sendikal mücadele-
den kopmayan Rıza Kuas, 29 Ekim 1981’de yaşama veda etti.

Tevfik Çavdar’ı 
kaybettik
İşçi sınıfı, dostlarından birini yi-

tirdi. Yakın dönem tarih ve iktisat 
alanında değerli çalışmalar yapmış 
önemli aydınlarımızdan Tevfik Çav-
dar 16 Ekim 2012’de aramızdan ay-
rıldı.

1931, İzmir doğumlu olan Tev-
fik Çavdar, akademisyen ve iktisatçı 
kimliğiyle, sadece yazıları ve kitap-
ları ile değil sendikaların eğitimleri-
ne aktif olarak katılımıyla da, işçi sınıfının hocası olmuştur.

O’nun yaşam öyküsünü kaleme alan gazeteci Gamze Erbil, şöyle 
tanımlıyor Tevfik hocayı: “Tevfik Çavdar Türkiye’nin en üretken aydınla-
rından. Emekçi halka ve ülkesine karşı sorumluluk bilinciyle bir iktisatçı 
olarak üstlendiği görevlerin yanı sıra, sürekli yazan, konferanslar veren, 
panellere katılan birisi... Çok insan tanıdı, çok gözledi, dolaştı, muhabbet 
etti, okudu. Aslında bir kitaba sığmayacak kadar dolu dolu yaşadı.” 

Sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı, serma-
ye tarafından iktidarın da desteği ile göz ardı 
edilmeye devam ediliyor. 

Çıkarılan ve çıkarılmaya çalışılan yasalar 
işçileri maliyet ve üretimin bir nesnesi yapıp, 
onların en başta yaşam hakkı olmak üzere, 
haklarını hiçe sayıyor. Ankara’da galvaniz iş-
çileri, İstanbul’da dizi seti işçileri, Hayat’da 
sağlık emekçileri seslerini duyurmaya çalış-
tılar, kötü uzun sağlıksız çalışma koşullarının 
onları öldürdüğünü haykırdılar…

İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği 
Meclisi’nin Ekim ayı raporuna göre, iş ci-
nayetleri  en çok ilkesiz, güvencesiz ve zor 
çalışma koşullarına sahip iki sektörde yani  
inşaat ve maden sektöründe can aldı. 27 in-
şaat işçisi ve 10 maden işçisi iş cinayetinde 
hayatını kaybetti.

İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclis’i 
raporuna göre ölümlerin şehirlere göre dağı-
lımı şöyle:

Ankara’da 9 işçi, İstanbul’da 8 işçi, Sivas 
6 işçi, Bursa 5 işçi, Muğla ve Zonguldak’ta 
4’er işçi, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Sa-
karya, Samsun ve Trabzon’da 3’er işçi, 
Kocaeli, Mersin, Rize, Siirt ve Tekirdağ’da 
2’şer işçi, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, 
Çankırı, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Ha-
tay, Isparta, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve 
Ordu’da da 1’er işçi  hayatını kaybetti. 

Meclis açıkladığı raporda; patronların işçi 
sağlığı ve güvenliğine önem vermediğini, en 
temel işçi sağlığı, iş güvenliği ilkelerinin bile 
maliyet yükü olarak görülüp hiçe sayıldığını 
vurguladı.  

Meclis üyeleri; farklı görüş ve düşünce-
lerden iş cinayetlerini önlemek amacıyla bir 
araya gelen işçi, kamu çalışanı, doktor, mü-
hendis ve işçi aileleri olduklarını, ancak so-
mut adımlarla ölümlerin önlenebileceği gö-
rüşünde olduklarını, mücadelenin büyütülüp, 
sermaye ve iktidara karşı yoğunlaştırılması 
gerektiğini belirttiler. 

Eylül ayında  özellikle inşaat mevsimlik tarım maden 
ve enerji sektörlerinde çalışan en az 83 işçi hayatını kay-
betti. Ekim ayında da ölümlerin sayısı 78 oldu...

Samsun’da kurulu Eti Bakır fabrikasında 
meydana gelen iş kazasında, taşeron şirket 
bünyesinde çalışan 5 işçi öldü, 14 işçi yara-
landı. 2 işçiden de haber alınamıyor.. 

Eti Bakır’ın sahibi Cengiz Holding’in 
Adana’da sürdürdüğü HES inşaatında da, bu 
yılın Şubat ayında meydana gelen iş kazasın-
da, 10 işçi yaşamını yitirmişti.

İş Cinayetleri Durmak Bilmiyor !

Bir teşeron  
cinayeti daha

Samsun’daki patlamada 
 5 işçi yaşamını yitirdi
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Anadolu Şubemizde ör-
gütlü Mahle Konya’dan Ah-
met Demirci’nin babası vefat 
etti. Çimsataş’tan Mehmet 
Mazlum’un babası, Nusret 
Çevik’in babası, Abdurrah-
man Karadamar’ın babası, 
Şahin Çelik’in babası vefat 
etti. Başöz Enerji’den Müğ-
min Taşkıran, Ali Doğan 2, 
Ragıp İmrenk, Hakan Çetiner 
amaliyat oldu. Ali Yenilmez, 
Murat Yenilmez, Yener Ye-
nilmez ve İsmet İncedayı’nın 
enişteleri vefat etti. Yücel 
Boru (Hatay) Rutnettin De-
mir ameliyat oldu. Erdoğan 
Ünal iş kazası geçirdi.

Eskişehir Şubemizde ör-
gütlü Hapalki’den Süleyman 
Yılmaz ve Yüksel Çay iş ka-
zası geçirdi. Özcan Türkel’in 
babaannesi, Ahmet Kesgin’in 
babası, Celal Özdağ’ın amca-
sı, Tunay Doğan’ın annanne-
si, Muammer Çiftçi’nin an-
nesi, Yavuz Çelik’in Yengesi 
vefat etti. Vahdeddin Yıldız 
ve Ali Ören ameliyat oldu. 
Demisaş’tan Zafer Gürses’in 
babası vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemiz-
de örgütlü Isuzu’dan Orhan 
Özdemir’in annesi, Hüse-
yin Ertük’ün babası, Fatih 
Alpkılıç’ın babası vefat etti. 
Anadolu Motur’dan Serkan 
Türkyılmaz’ın babası vefat 
etti. AKS Otomotiv’den Tem-
silcimiz Ahmet Eren’in ka-
yınvalidesi vefat etti. 

Kocaeli Şubemizde ör-
gütlü Anadolu Döküm’den 
işyeri temsilcimiz Metin 
Dağlı ve üyemiz Serkan Or-
han geçirdiği rahatsızlık so-
nucu hastanede tedavi oldu. 
Ferhat Öztürk, Hasan İnan, 
Mustafa Özgür iş kazası ge-
çirdiler. Elkim Radyatör’den 
İmdat Bulca iş kazası geçirdi. 
Termo Makine’dan Temsilci-
miz Erdoğan Aktaş’ın babası 
vefat etti. Cem Bialetti’den 
Serkan Göçer, Süleyman 
Soysal ameliyat oldular. Ha-
san Şahin’in annesi vefat etti. 
Trakya Sanayi’den Sezen 
Taşdan iş kazası geçirdi.

İzmir Şubemizde ör-
gütlü Polkima’dan Yaşar 
Kaya’nın babası, Metin 
Çakal’ın babası vefat etti. 
Schneider (Çiğli)’den Hüse-
yin Sığırcı’nın babası, Özkan 
Turhal’ın babası vefat etti. 
Delphi’den Sebati Caner’in 
babası, Yusuf Ballı’nın baba-
sı, Erkan Seyhan’ın babası, 
Zeki Ergün’ün babaannesi 
vefat etti. Ergun Hidrolik’den 
Zeliha Şen’in dedesi, Ebru 
Halimler’in anneannesi vefat 
etti. Jantsa’dan Murat Boz’un 
babası, Ramazan Pınar’ın ba-
bası, Soner Pınar’ın babası 
vefat etti. Emre Bozkurt ve 
Mehmet Özdemir iş kazası 
geçirdiler. Totomak’tan Baki 
Şappazoğlu’nun babası vefat 
etti.

Gebze Şubemizde örgütlü 
Bosal’dan Muharrem Aydın 
rahatsızlık geçirdi. Makine 
Takım’dan Orhan Kızmaz, 
Bosal’dan Yunus Peskılıç, 
Cafer Polat iş kazası geçirdi. 
Bosal’dan Fethi Yiğit’in an-
nesi, Sarkuysan’dan Sunay 
Cesur’un annesi vefat etti.Ça-
yırova Boru’dan Bilal Çalık’ın 
çocuğu, Ercan Aytekin’in 
babası, Akkardan’dan Nur-
bay Aydoğdu’nun annesi, 
Arpek’ten Serkan Dinler’in 
babası, Cavit Yılmaz’ın ba-
bası, Erdoğan Kılıç’ın babası, 
Legrand’tan Hilmi Keskin’in 
babası vefat etti. Yücel 
Boru’dan Selamet Kaya, 
Ömer Kaya iş kazası geçirdi.

ÜZÜNTÜLERİMİZ

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

olsun der acil şifalar dileriz.

Anadolu Şubemizde örgütlü Başöz 
Enerji’den Gökhan Ünder’in oğlu oldu. Konya 
Mahle Mopisan’dan İsmail Cemsak’ın çocuğu 
oldu. Çimsataş’tan Nazmi Kayacan’ın erkek, 
Veysel Duman’ın kız, Mahmut Beşer’in erkek, 
İlker Koyuncu’nun kız, Mikail Terzioğlu’nun 
kız, Mustafa Ceviz’in kız, Nedim Korkmaz’ın 
kız, Bayram Çoban’ın erkek, Ömer Eroğlu’nun 
kız, Levent Sarı’nın kız, Kamil Özbütün’ün er-
kek çocukları dünyaya geldi. Ali Çağ, Feyzul-
lah Gelen evlendi.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü 
Isuzu’dan Kenan Yücel, Cevat Tokyay, Murat 
İbiş, Adil Demircioğlu, Çetin Aydın, Köksal 
Saygın, Sunay Çavuşoğlu, Kamil Küççük, 
Tuncay Cahanker’in çocukları dünyaya gel-
di. Emrah Çam, Ayhan Küççük evlendi. Mert 
Akışkan’dan Yasin Yılmaz’ın çocuğu dünyaya 
geldi. AKS Otomotiv’den Hasan Ali Kobatan 
nişanlandı. Hasan Alkan, Hüseyin Duman’ın 
çocukları oldu. Anadolu Motor’dan Serkan 
Türkyılmaz evlendi. Ramazan Ören’in çocu-
ğu oldu. Özaarar’dan Baştemsilcimiz Dinçer 
Albayrak’ın oğlu evlendi. Penta Elektronik’ten 
Ramazan Gözel evlendi. Yücel Ertük ile Ha-
bibe Okur evlendi. Güray İrkit’in oğlu, Onur 
Bayburtlu’nun oğlu, Mehmet Meral’in oğlu 
oldu.

Gebze Şubemizde örgütlü Yücel Boru’dan 
Orhan Yılmaz, Dilek Başıbüyük, Nurullah Öz-
türk, Bosal’dan Salih Kaya, Hakan Tostepen, 
Emrah Rişmen’in çocukları dünyaya geldi. 
Bosal’dan Emrah Çelik, Deniz Ater, Murat 
Polat evlendi. Legrand’tan Selvi Yüce ve Fer-
da Sığıtmacı evlendi. Yücel Boru’dan Atilla 
Bora’nın çocuğu dünyaya geldi. Arpek’ten  
Özkan Kızıldaş, Yücel Boru’dan Murat Ünlü, 
Yahya Kan, Murat Ali Uğurlu, Çayırova 
Boru’dan Ekrem Kaytaz’ın çocukları oldu.

Eskişehir Şubemizde örgütlü Hapalki’den 
İbrahim Toran’ın torunu oldu. Demisaş’tan 
Alattin Başhan, Hakkı Çetinkaya, Osman Na-
yır, Haydar Yalçın evlendi. Ersin Çimen’ın 
kızı, Kabil Tetik’in oğlu, Hikmet Yıldırım’ın 
kızı, Fikret Kaynar’ın kızı dünyaya geldi. 
Renta’dan Refiye Meşeli, Ersel Ersu evlendi. 
Galip Akdoğan ve Sedat Akbulut’un çocukları 
dünyaya geldi.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’te Coş-
kun Açıkgöz’ün oğlu Enes, Musa Nordal’ın 
oğulları Saitcan ve Mustafa, İlker Şengül’ün 
oğlu Enes, İbrahim Oğuz’un oğulları Kaan 
ve Kerem, İlhami Aksu’nun oğlu Burak, Bü-
lent Dişli’nin oğulları Berkan ve Anıl sünnet 
oldular. Vedat Bülbül-Seda İstek, Ekrem Ata-
lay-Zeynep Aktosun, Emrah Subaş-Ayça Öz-
can, Erdalcan-Birsen Ay, Birol Tekkanat-Ebru 
Kılıç, Uğur Alpay-Burcu Kırcalı evlendi. Eski 
üyelerimizden Engin Çetinkaya’nın oğlu Fa-
ruk evlendi.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Anadolu 
Döküm’den Mustafa Ayar ve Kemal Gündüz 

oğullarını evlendirdi. Mehmet Tunç kızını ev-
lendirdi. Cemil Çelik emekli oldu. Muham-
met Tunç’un çocuğu dünyaya geldi. Elkim 
Radyatör’den temsilcimiz Nazlı Aydöner’in 
evlendi. Erkan Demirci, Haluk Kanpolat, Bu-
rak Karaca, Çetin Aydın, Sinan Çelik, Tamer 
Karagöz, Abdülkadir Dipiç, Hasan Hüseyin 
Doğan’ın çocukları oldu. Termo Makine’dan 
Murat Özen ve Yunus Arı evlendiler. Cem 
Bialetti’den Hasan Özkul’un oğlu ve Hasan 
Şahin’in çocuğu oldu. Üyelerimizden Tuncay 
Karakaş ile Yasemin Şahin evlendiler. Baysan 
Kazan’dan Samet Gülbağ ve Ömer Faruk Ay-
gün düğünleri oldu.

İzmir Şubemizde örgütlü FCMP TR 
Metal’den Cemal Uçkun çocuğu dünyaya gel-
di. Schneider Çiğli’den Ayşegül Kaya, Hül-
ya Kaymak, Sultan Türkmen, Ulaş Pala’nın 
çocukları dünyaya geldi. FTB Fastaner’den 
Hilal Özdemir, Gökhan Kılıç’ın dünyaya gel-
di. Mehmet Ali Candan evlendi. Jantsa’dan 
Serkan Talay ve Aşkın Şahin çocukları sün-
net oldu. Delphı’den Savaş Uslu, Ramazan 
Emre, Tuncay Dalda, Sercan Bulunmaz, Arif 
Erdoğdu evlendi. Engin Bağadur’ın kızı, 
Umut Şen’in kızı, Şakir Yücel’in kızı, Cem 
Yerlikaya’nın kızı, Hasan Ürkmez’in kızı, 
Murat Sarı’nın oğlu, Sezai Yaşar’ın oğlu dün-
yaya geldi. Totomak‘tan Taner Eroğlu, Güven 
Taş evlendi. Nevin Öztürk, Tolga Karabey’in 
çocukları dünyaya geldi. Özcan Topçu nişan-
landı. Titan Jantsa’dan Hüseyin Kartal çocu-
ğu Berat dünyaya geldi. ZF Lemförder’den 
Ahmet Kazan, Kemal Doğugil, Emrah Güven, 
Esat Pınar’ın çocukları dünyaya geldi. 

Balatacılar’dan Mahmut Bilgici, Zül-
küf Koç’un çocukları dünyaya geldi. Ergun 
Hidrolik’ten Emin Bakcan çocuğu sünnet 
oldu. Mahle’den Eren Çakır, İzzettin Dağ, 
Osman Çağırdan, Murat Acar, Mehmet Kula, 
Sıddık Gönen, Mustafa Yıldırım, Halim Ak, 
Şenol Boztepe çocukları dünyaya geldi. Si-
nan Korkmaz, Mustafa Duvarcı, Yalçın Can, 
Tahsin Sert, Murat Bölükbaşı evlendi. İmpo 
Motor’dan Abbas Öztürk’ün kızı Vesile Ecrin 
dünyaya geldi. Polkima’dan Kürşat Orhan, 
Fahri Ayan, Ali Can Şenol, Musa Navruz, Ra-
mazan Deniz, Çağlar Sürücüoğlu, Baran Aktaş 
evlendi. Gürcan Parmaksız, Halil Ulu, Yaşar 
Kılınç, Özer Civelek, Faruk Kaya, Ufuk Dur-
muş, Kenan Karataş’ın çocukları dünyaya gel-
di. Suat Obur ve Ufuk Durmuş’un çocukları 
sünnet oldu. 

Schneider Elektrik (Manisa)’dan İbrahim 
Topçu, Uğur Ersoy, Cem Canıtez, Yasin Yal-
çın, Saim Olcayto, Cengiz Orak, Onur Başer, 
Serhat Sönmez, Timur Balcı, Hakan Sallıtepe, 
Gökhan Başaran, Hüseyin Dirik, Harun Bö-
lük, Ferat Pahsa, Ayşenur Süngü, İsmail Gülal 
evlendi. Samet Yılmaz, Erkan Lüleci, Murat 
Çelik, Fatih Şimşek, Emin Alten, Niyazi Özal-
taylı, Hasan Çelik’in çocukları dünyaya geldi. 

MUTLULUKLARIMIZ

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

Kroman Çelik  
işyerinden üyemiz  

Mustafa Aksoy’u bir işka-
zası sonucu yitirdik.



 Son yıllarda çeşitli alanlarda yapılan araştırmalar 
kadınların toplumsal yaşam içindeki etkilerinin gittikçe 
azaldığını ortaya koymaktadır. Bunun anlamı kısaca ya 
da açık bir deyişle şudur ki; kadın, toplumsal üretim 
ve politikalara hiçbir etki ve fayda sağlamayan bireysel 
alan niteliğinde olan ev’e kapanıyor. 

Kadının eve kapanması demek, erkeğin etkin oldu-
ğu alanlardan uzaklaşması, cinsiyete dayalı ayrımcılık 
zemininin güçlenerek geliştirilmesi de demektir. Kadın 
ev gibi özel, bireysel, toplumsal ilişki alanlarına esas 
anlamda kapalı bir kutu içine hapsolunca, dışarıda ha-
yatın her alanında dışlanmış olarak, kadın-erkek eşitli-
ğine ilişkin değerlendirmelerde de haliyle ‘dipte kalan’, 
göz göreneğinde olmayan bir cins konumuna düşmek-
tedir. 

Toplum nüfusumuzun yarısı denilebilecek bir ra-
kam bugün kadınlardan oluşmaktadır. Çalışabilecek 
durumda dediğimiz aktif iş gücü potansiyelinde olan 
kadınların ise ancak %22,5’u çalışmaktadır. Bu oran 
daha 2 yıl önce %25 düzeyindeydi. 

Gün geçtikçe Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin 
rakamlar küçülmektedir. Tabii bir yandan istihdam ora-
nı düştükçe küçülen rakamlar, diğer yanda evde otu-
ran kadın sayısında, okullu olmayan kadın sayısında, 
diplomalı mesleğe sahip olmayan kadın sayısında ise 
büyüyen rakamlarla kendini göstermektedir. Bir başka 
deyişle evde oturan kadın sayısı toplumdaki cinsiyet 
eşitsizliğine ilişkin rakamları çarpıcı bir şekilde geliş-
tirmektedir. 

Örneğin, Dünya Ekonomik Formu’nun kadın er-
kek eşitliği verilerine ilişkin yaptığı çalışmada Türkiye 
2007 raporunda 130 ülke arasında sondan dokuzuncu 
olarak 121.sırada yer almıştı. 2008 yılı raporunda ise 
sondan yedinci olarak 123.sırada yerini aldı. Belirtmek 
gerekir ki söz konusu araştırma salt istihdam açısından 
yapılan bir araştırma değil. “2008 Küresel Cinsiyet 
Eşitliği” başlığı altında sunulan rapor ekonomik olduğu 
kadar, sosyal, siyasal alandaki örgütlenme, ücret, eği-
tim, yönetsel vb. kimi verileri de içeriyor. 

Dünya Ekonomik Formu’nun verileri bir yana, eko-
nomik kıskaç ve sefalet altındaki toplumumuzda ka-
dının sosyal yönden de erkek egemen güç ve iktidar 
ilişkilerinin ve buna bağlı olarak İslam inancına dayalı 
siyasal propagandanın nasıl biçimsel bir aracı haline 
getirildiğini, hayatın içinde rakamsız olduğu kadar, 
sözcüksüz de görebilmemizi olanaklı hale getirdi. 

Kadının bedeni, kadının saçı, başı boynu, AKP odak-
lı gerici faşist iktidar politikasının bir malzemesi haline 
getirilirken, olan toplumsal rolü açısından kadına; özel-
likle de iş ve örgütlenme alanlarından ötelenen kadına 
oldu. Öyle ki üst bürokrasi ve sermayeye sözcülük ya-
pan kurumlarda bile kadına karşı cins ayrımcı politika-
ların etkisini görmek de olanaklı. Başbakanlık Kadının 
Statüsü ve Sorunlarını Araştırma Merkezi (KSGM)’nin 
2008 verilerine göre TÜSİAD hariç (Aydın Doğan’ın 
erkek çocuğu olmadığından olsa gerek),sermayenin 
diğer meslek odalarında (İstanbul Ticaret Odası, İstan-
bul Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ankara Ticaret 
Odası, Ankara Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, MÜ-
SİAD, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TOBB) yöneti-
minde hiçbir kadın bulunmamaktadır. 

Kadınların meslek olarak en çok yer aldığı dallar-
dan biri olan avukatların örgütü olan Türkiye Barolar 
Birliği’nde bile kadının temsil oranı sadece % 9.09 dü-
zeyindedir. 

Aynı şekilde kadının çalışma yaşamında sayısal var-
lığının gerilemesi yanında, çalışan kadınların örgütlen-
me içindeki yönetsel düzeylerinin düşük olduğunu bil-
mekteyiz. Aşağıdan yukarıya işyerini başlangıç birimi 
olarak ele alırsak sendika şubesi, genel merkez, fede-
rasyon yapılanmasına doğru çıkıldıkça yönetici kadın 
sayısı da düşmektedir. Tüm bu göstergeler toplumdaki 
cinsiyet eşitsizliğinin kabaca örneklerinden bazılarıdır. 

Kadının eve kapanmasının asıl sonuçlarından biri 
ise bugün düne göre daha fazla açığa çıkan şiddet unsu-
rudur. Ekonomik açıdan bağımlı ve güçsüz olan kadın 
bunun sosyal yansımalarından biri diyebileceğimiz şid-
detle daha çok yüz yüze gelmektedir. 

Hayatın asal gücü olan ekonomik erke sahip olma-
yan kadın, hayatın diğer alanlarına ilişkin de kendi öz 
iradesine dayalı bağımsız karar verme gücünden önem-
li ölçüde yoksun kalmaktadır. Buna karşı kadın bir di-
renç geliştirdiğinde ya baba, ya erkek kardeş, ya koca 
dayağına maruz kalabilmekte. Tabii buna sokağa çıkıp 
insanca bir yaşam ve düzen isteme talebini haykıran 
kadınların, sırf kadın olmalarından ötürü polis tarafın-
dan cinsel aşağılamaya, tacize dayalı küfürleri eşliğin-
de inen coplardan dolayı devletin terörünü de özellikle 
eklemek gerek. 

Polisin gösteri anında kadına yönelik psikolojik sal-
dırıları erkek egemen gücü de içinde barındıran geri-
ci faşist sistemin kadına bakışının polis küfrü ve copu 
üzerine kadar uzanan silsileler zincirinin bir halkasın-
dan başka bir şey değildir. 

Kadının üretimden dışlanarak ev gibi bir alana 
hapsolması onun toplumsal rolünü zayıflattığı kadar, 
bireysel açıdan güçsüz ve korunaksız bir konuma da 
sokmaktadır. Değişik alanlarda şiddete ve dayağa ma-
ruz kalan kadınların özellikle ev içinde gördükleri şid-
detin bahaneleri olarak beliren şeyler tam da üretim 
birimi açısından evin darlığına uyan cinsten… Kadın, 
yemeğin tuzlu ya da soğuk olması, kapıyı geç açması, 
sobanın yanmaması, giysileri iyi ütüleyememesi, do-
ğurduğu çocuğun babaya benzememesi, hasta olması, 
iyileşememesi, çalışmak istemesi, erkeğin tuttuğu takı-
mın yenilmesi, erkeğin işsiz kalması, evde ekonomik 
sıkıntı yaşanması gibi sudan denilebilecek şeyler baha-
ne edilerek dövülmektedir. (Şefkat-Der Kadın Hayata 

Tutunma Evleri Raporu’ndan- 23 Kasım 2008) Psiki-
yatri Derneği Genel Başkanı Şeref Özer ise bu konuda 
yaptığı açıklamada “Milyonlarca kadın için ‘ev’, şid-
detin en yoğun ve o derece gizli yaşandığı mekândır” 
diyerek, kadınların eğitim düzeyi düştükçe fiziki olarak 
şiddet görme oranının yükseldiğini de belirtmektedir. 

Kadının kadın olmasından dolayı yaşadığı gündelik 
sorunlardan birinin de kadınların ve kadın örgütleri-
nin mücadelesi sonucunda, kadına yönelik sistematik 
(baba, koca, devlet) bir şiddetin olduğu bariz şekilde 
açığa çıkmıştır. 

Ancak elbette ki ‘şiddet’ sorunu yeni bir olgu değil-
dir. Sadece kadın sorununa ilişkin duyarlılığın gittikçe 
gelişmesi, çarpık ekonomik temel üzerindeki feodal 
gerici, ataerkil baskıyı da açığa vurmuştur. Dolayısıyla 
ev içindeki dayağın gündelik bahanesi ne olursa olsun, 
kim tarafından uygulanıyor olursa olsun (baba, koca, 
erkek kardeş) bu gücün ekonomik yapıdan kaynaklan-
dığını, son kertede çözümün de asıl olarak burada aran-
ması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. 

Kadının eve hapsedilmesi kadının ekonomik, sos-
yal ve bunun içinde cinsiyetine bağlı sorunlarını daha 
da ağırlaştırdığı bir gerçek. Yoksa çalışan kadın dayak 
yemiyor diye bir şey elbette yok. Fakat kendi içinde 
kıyaslama yapıldığında evdeki kadının avuç içinde 
kalmış bir böcek gibi ezilmeye müsait olduğu, hayati 
önemi olan eş seçiminde bile asla özgür olmadığı top-
lumsal gerçeğimizin bir parçasıdır. Bunun için kadının 
özgürleşmesi perspektifinde onun toplumsal üretime 
dâhil edilmesini, kadın için istihdam alanları açılmasını 
talep etmek bütün ezilenlerin görevidir. 

Hatice Eroğlu Akdoğan

Acil telefon hatları
• ALO 155 Polis İmdat, 
• ALO 156 Jandarma İmdat
• ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve  
  Özürlü Sosyal Hizmet Danışma   
  Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz)
• 112 ACİL
• Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı  
   0212 656 96 96
• GELİNCİK Hattı  444 43 06

Ekonomik Etkinlik ve 
Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Bir Değinme


