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GÜNDEM

Yeni bir dünyanın kapısı “işçilerle” açılacak!
Geride bıraktığımız yıl başta emekçiler olmak üzere
toplumun geniş bir kesimi için ne yazık ki yine olumsuzluklarla doluydu.

kıp da görmeyenlerdir. Borsaya, altına, dövize ve onları
çuvalla götürenlere bakarsanız halkın neler yaşadığını
görmezsiniz.

2012 yılı; beklentilerin karşılanamadığı, hükümetin
neo liberal politikaları nedeniyle yoksullaşmanın yaygınlaştığı, önemli sayıda emekçi için işsizliğin umutsuz
bir sorun haline geldiği, işten atılma korkusunun toplumda bir travma yarattığı, haklar ve özgürlükler yönünden önemli bir iyileşmenin görülmediği, aksine hak
ve özgürlüklerin alabildiğine gasp edilmeye çalışıldığı,
örgütsüzleştirmenin, kuralsızlaştırmanın, hukuksuzlaştırmanın yaygınlık kazandığı, yeni sendikal yasalarla
güvencesizliğin bir kural haline getirilmeye çalışıldığı,
muhalefetin baskı ve zor kullanılarak sindirilmeye çalışıldığı, asgari ücretlilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildikleri, siyasi baskıların devam ettiği,
Suriye’de emperyalist saldırganlığın AKP eliyle tarafı
durumuna getirildiğimiz bir dönem oldu.

Nitekim onlar sermayeye bakıp gülümseyenlerdir;
onların bakışlarından halka düşen ise ya “tevekkül edin,
oturun” çağrılarıdır ya da fırçadır, gazdır, coptur, sopadır.

Bütün bunlara rağmen bizler, emekçiler ve üretenler
olarak;
• Yoksulluk çemberinin kırıldığı, işsizliğini ortadan
kaldırıldığı, çalışanların refahının yükseltildiği,
• Temel hak ve özgürlüklerin engelsiz, kısıtlamasız
uygulandığı; sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmelerin önündeki engellerin kaldırıldığı,
• Yaşam mücadelesi veren çalışanların sorunlarının
çözüldüğü, insanca yaşadığı,
• Hukukun üstünlüğünün istisnasız kabul edildiği,
• Düşüncelerinden ve siyasi çabalarından dolayı
kimsenin yargılanmadığı, ayrımcılığa uğramadığı,
• Herkesin sosyal güvenlik sisteminden yararlanabildiği, ulaşılabilir bir sağlık ve parasız/eşit eğitim olanağına kavuştuğu,
• Kimliklerin, farklılıkların sorgulanmadığı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği
• Halkların kardeşçe yaşadığı bir ülkede,
• Barışın egemen olduğu ve silahların sustuğu bir
dünyada yaşamak istiyoruz!

Haksızlık varsa isyan kaçınılmazdır. Burada bize
düşen isyandır.
Nasıl isyan etmeyelim ki? Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücrete yapılan 35 lira zam, aklı ve vicdanı olan bir insanın kabul edebileceği bir şey midir? Bu
acımasızlığı kabullenmek mümkün değildir.
İsyanımız bunadır.
Sermayeyi korumak ve kollamak konusunda bu kadar hassas olanların, vatandaşın vergileriyle oluşan hazineden yapacakları harcamalar için de aynı hassasiyeti
göstermelerini beklerdik. Ancak sermayeyi korumak ve
cebine biraz daha kaynak aktarmak söz konusu olunca
“devletin malı deniz yemeyen domuz” anlayışı birdenbire hortlayıveriyor.
Evet; asgari ücretliye yüzde 4.4 zammı reva görenler, sırf koca koca sigorta şirketleri müşteri kazansın
diye bireysel emekliliğe giren herkes için hazineden
yüzde 25 katkı yapacaklar. Bunun hazineye yıllık maliyeti ise Bakan Ali Babacan’ın açıklamasına göre 1 milyon 200 bin lira.
Bütçe açığını, sürekli yaptığı zamlarla, vatandaşın
sırtına yüklediği vergilerle kapatmayı maharet sayan
hükümetin, iktidara gelmesinden itibaren on yıl geçmesine rağmen hala “varlık vergisini” çıkartmaması,
kimlere çalıştığının açık göstergesidir. Bu hükümet ne
yazık ki on yıldır fakirden alıp zengine vermeye devam
etmektedir.
Her zaman olduğu gibi bizim vergilerimiz zenginin
cebini doldurmaya, “zenginin malı ise züğürdün çenesini yormaya” devam edecektir.
İsyanımız bunadır.

Yıllardır taşeron uygulamasının çeşitli sakıncalarına
değindiğimiz, yasanın açık hükümlerini hatırlattığımız
halde kılı kıpırdamayanların ellerini kollarını sallaya
sallaya dolaşmaları, pişkince demeçler vermeleri ve
hala taşeron uygulamasını kolaylaştıracak yasal düzenleme hazırlıkları içinde olmaları karşısında öfkelenmemek, isyan etmemek mümkün değildir.
İsyanımız bunadır
Hükümetin keyfi uygulaması sonucunda bir yıla yakın bekletilen yetkiler yüzünden geciken toplu iş sözleşmeleri, onbinlerce işçinin neredeyse bir yıl zamsız
çalışmasına sebep olmuştur. Özellikle MESS grup sözleşmeleri kapsamında olan üyelerimiz, normal şartlarda
sözleşmenin bitmesinin beklenebileceği bugünlerde,
görüşmelere tüm çabalarımıza rağmen ancak başlayabilmenin sıkıntısını yaşamaktadır.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, metal iş kolunda
MESS işyerleri için hazırladığımız TİS taslağı sadece
sendikamız üyelerinin değil, işkolumuzdaki diğer sendikalara mensup işçiler için de örnek bir taslak haline gelmiş, MESS’in taşeronu Türk Metal’in taslağı ise daha
şimdiden yerle yeksan olmuştur. Ancak çirkin işbirliği,
acımasız yüzünü göstermiş ve birçok büyük fabrikada
taslağı ve üye oldukları sendikayı eleştiren yüzlerce işçi
işten çıkartılarak daha en başından işçilere gözdağı verilmeye çalışılmıştır.
İsyanımız bunadır.
İşte bu ve benzeri birçok nedenle MESS grup sözleşmelerinden başlayarak, 2013 yılı, sermayenin ve siyasi
iktidarın yıkım politikalarına karşı emek cephesinin mücadelesinin artacağı bir yıl olacaktır!

Böyle bir ülkeyi elbirliğiyle, örgütlü gücümüzle,
inancımızla yaratabileceğimize inanıyoruz.
Gelecekten umutluyuz!
Umudumuz, iyi niyetimizin ötesinde, giderek yükselen muhalif seslerin artmasından, farklı yerlerde ve
değişik işkollarındaki emekçilerin yükselen mücadelesinden kaynaklanmaktadır.

Herkese bu konuda görev düşmektedir. Bizler görevimizin bilincindeyiz ve görev başındayız. 2013’ü metal işçilerinin ve yükselen emek cephesinin güçlü sesiyle inşa edeceğiz!

Ancak bu, bize işimizin ne kadar zor olduğunu asla
unutturmamalıdır.

İnsanca yaşanacak bir ülkeye kavuşmak için yaptığımız yürüyüşümüzü tüm engellere, zorluklara rağmen
sürdüreceğiz, yılmadan doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.

Ülkemizde “ekonomi büyüyor, kişi başına düşen
milli gelir artıyor” nidaları arasında, belirlenen asgari
ücrete, bir türlü düşmeyen işsizliğe, düştü denilen enflasyona rağmen durdurulamayan hayat pahalılığına, kapanan fabrikalara, mahallelerimizdeki siftahsız dükkanlara baktığımızda hepimizin her geçen gün biraz daha
yoksullaştığını görmemek için kör olmamız gerekir.

2013’ün halkımıza, tüm emekçilere, yoksullara,
gençlere, kadınlara, dışlanmışlara, farklı olanlara,
ezilenlere insanca yaşayabilecekleri bir dünyanın
kapılarını aralamasını diliyoruz.

Görmeyenler, ya yanlış yere bakıyorlardır veya baBirleşik Metal İşçileri Sendikası Gazetesi
Sayı: 210 / Ocak 2013
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
Yazı Kurulu: Alpaslan Savaş, Canan Arslan,
Gökhan Düren, Mehmet Beşeli, Sinem
Çetinkaya
Tasarım-Teknik Hazırlık: Basın Yayın Dairesi

Adres: Tünel Yolu Cd. No.2 34744 Bostancı-İstanbul
Tel: 0216 380 8590 Faks: 0216 410 6626
www.birlesikmetal.org e-posta: bilgi@birlesikmetal.org
Baskı: Ömür Matbaacılık A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi, Birlik Cd.
No:20 Haramidere-Beylikdüzü-İstanbul

Tel: 0212 422 7600

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013

3

İşleri için, onurları için, kendilerine yapılan saldırıları protesto için

Daiyang-SK Metal işçileri “Açlık Grevi”nde
22 Ocak Salı günü, Çorlu Cumhuriyet
Meydanı’nda, onurlu bir mücadele başladı.
Milletvekilleri, sendikalar, siyasi partiler,
emek dostları, Daiyang-SK işçileri ile birlikte yürüdüler...
Avrupa Serbest Bölgesi’nde, iki aydır grevde olan
Daiyang-SK işçilerine saldırılar devam ediyor. Yasaları çiğneyen G. Koreli işverene göz yumuluyor. Kanunsuzluğa dikkat çeken işçiler polisten gaz ve cop yiyor.
Daiyang-SK işçileri yaşadıkları bunca haksızlığı
protesto etmek, bu ülkeyi yönetenleri uyarmak, bu ülkenin mülki amirlerine ve kolluk güçlerine yapılması
gerekenleri hatırlatmak için açlık grevine başladılar.

Kanuna karşı gelenler
değil, kanuna uygun
davrananlar
cezalandırılıyor...
Daiyang-SK işçilerinin
bu mücadelesi bir
ekmek ve hak mücadelesinden öte, bir
insanlık ve vatandaşlık
hakları mücadelesidir.

Açlık grevine destek büyüyor.

Kore gazisi Trakyalı Hasan dede

Dayanışma için geldi...
“Koreliler gelip bizi sömürsün ve cocuklarımızı ezsinler, haklarını yesinler diye oraya gidip savaşmadık biz!”
dedi. Moral ve güç verdi...

“Sizi sigortalı çalıştırıyoruz, asgari ücretinizi ödüyoruz. Türkiye’de bundan iyisi can sağlığı daha ne
istiyorsunuz?” diyerek 130 işçiyi karda kışta greve
çıkmak zorunda bırakan Güney Koreli patronlar, kendi ülkelerinden getirdikleri vatandaşlarını grevdeki
fabrikaya sokup üretim yaptırmaya çalıştılar.
Buna karşı basın açıklaması yapmak isteyen
grevdeki Daiyang-SK işçilerinin yürüyüşü polis tarafından engellendi, 5 grevci işçi yaralandı. Aynı gün
Tekirdağ İş Müfettişleri işyerinde yapılan inceleme
sonucu kaçak işçileri tespit etti..
İki gün sonra, grevde olan işyerinde ve kaçak işçilerle üretildiği müfettiş raporlarınca da tespit edilen ürünleri çıkarmak üzere polis eşliğinde fabrikaya
TIR’lar sokuldu. Kanunlara aykırı bir şekilde üretilen
ve grevdeki işyerinden ürün çıkartılmasını engellemek isteyen grevci Daiyang-SK işçilerine yine polis
müdahalesi oldu.
Fabrika önünde nöbette bulunan, aralarında sendikamız yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda
grevci işçi yaralandı.
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Greve çıktıkları ilk günün heyecanı ve kararlılığı içindeler

Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren
bir işletmeye sağlanan ayrıcalıklara göz atınca, her
koşulda polis copu ve gazını da yanlarında isteme
nedenleri anlaşılıyor hemen..
İşte diğer teşvikler:
• %100 Vergi Muafiyeti
• Gümrük vergisi KKDF muafiyeti
• Muhtasar Muafiyeti
• Enflasyon muhasebesi imkanı
• Serbest kâr transferi
• Hazır ve kaliteli altyapı
• Yabancı sermayeye eşit imkanlar
• Mülkiyet hakkı
• Basitleştirilmiş işlemler
• Yüksek ve kaliteli işgücü potansiyeli
• İkinci el makine ithalinde serbestlik

Açlık grevi Meclis gündeminde
Açlık grevinin ilk gününde işçilere
destek veren CHP Tekirdağ Milletvekili
Candan Yüceer, konuyu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına yazılı
soru önergesi verdi:
“... Güney Kore’den yasadışı olarak
getirilen işçilere yönelik nasıl bir yaptırım uygulanmıştır? Firma yönetimi hakkında herhangi bir işlemde bulunacak
mısınız? ... Güvenlik güçlerinin grevdeki işçilere yönelik biber gazı ve coplarla
müdahale etmesinin emrini kim vermiştir? ... Başbakan Erdoğan’ın,‘Çalışanın
emeğini sömürmeyin’ sözünden hareketle asgari ücretle ve sendikal haklarından yararlanmadan çalışan işçilerin
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Daiyang SK firması ile ilgili bugüne kadar bakanlığınıza şikayet gelmiş
midir? Firmaya bugüne kadar ne tür cezai işlemler uygulanmıştır?
-Açlık grevindeki işçilerin sağlığında onulmaz yaralar açacak grevin sona
erdirilmesi konusunda bakanlığınız sorumluluk alacak mıdır? Olumsuzlukların sorumlusu kim olacaktır?”
Yine İstanbul Milletvekili A. Levent
Tüzel, 21 Ocak’ta konuyu Meclis gündemine taşımıştı.
“... Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu fabrikada yapılmak istenen ilk
sözleşmede patronun uzlaşmaz tutumu,

grev kırıcılığı
ile hukuksuzluk boyutuna
ulaşmıştır. ...
130 işçiyi karda kışta greve
çıkmak
zorunda bırakan
Güney Kore’li
patronların
talimatıyla, polislerin grevdeki işçilerin
üzerine saldırtılmasına kim izin vermiştir? ... Bakanlığınız müfettişleri bu yasadışı grev kırıcılığını tespit etti mi?
Grev kırıcılığı yaparak Sendikalar
ve Toplu Sözleşme Kanununu ihlal eden
Daiyang patronu hakkında Bakanlığınızca ne işlem yapılmıştır? ... İşçilerin
çalışma saatleri ve nöbetleri dışında
işyerlerinin önünde bulunmaları neden
yasaklanıyor? ... ekmeklerini büyütmek, insanca
çalışmak için
bin bir türlü
mezalime ve
zulme maruz
kalan işçilerin
sorunlarının
çözülmesi için
Bakanlığınızın
bir
girişimi
olacak mıdır?”

15 Aralık 2012’de Daiyang-SK işçileriyle bir toplantı yapılarak, süreç değerlendirildi ve ardından ilk
grev ödentisi yapıldı. 22 Aralık’ta da, grevdeki üyelerimize 2. ödeme ve erzak dağıtımı yapıldı.

12 Aralık 2012 tarihinde, Trakya Şubemizin salonunda, Daiyang-SK işçileriyle Komite Eğitimi yapıldı.

IndustriALL’dan Daiyang SK Yönetimine Sert Uyarı
IndustriALL Küresel Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın Daiyang SK Yönetimine gönderdiği
mektup:
Mr. Kang Chan-ku
CEO, Daiyang Metal

Cenevre, 28 Aralık 2012

Mr. Chey Tae-won
Başkan&CEO SK Holdings
Sayın Bay Chan-ku ve Tae-won,
Size bu mektubu dünya genelinde 140 ülkede imalat
sektöründe çalışan 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden
IndustriALL Küresel Sendikası adına yazıyorum. Birleşik
Metal İş sendikası da bu geniş küresel sendika ailesinin bir
parçasıdır.
IndustriALL Küresel Sendikası olarak Çorlu, Tekirdağ
Avrupa Serbest Bölgesinde yer alan Daiyang SK Metal tesisinde yaşanan çalışma ilişkileri durumuyla ilgili, üyemiz
Birleşik Metal-İş tarafından bilgilendirildik. Bize ulaşan bilgilere ve belgelere gore Birleşik Metal İş, 2010 başlarında bir
örgütlenme kampanyası yürütmüş, yereldeki yönetiminiz bu
sendikal faaliyeti öğrenir öğrenmez öncü işçiler işten atıldı,
yerel mahkeme Daiyang SK’daki işten çıkarmaların sendi-

kal nedenlerle olduğuna karar verdi ve işten atılan işçilere
geri dönme hakkı doğdu; bunun ardından ise yereldeki Daiyang SK yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı
tarafından verilen yetki belgesine itiraz ederek mahkemeye
gitti; iki yıl süren mahkeme sürecinin sonunda mahkeme,
Birleşik Metal-İş’in toplu sözleşme yapmaya yetkili olduğuna karar verdi ve Mayıs 2012’de taraflar ilk kez biraraya
geldi. Yerel yönetimin görüşmeler süresince devam eden
düşmanca tavrı, Kasım ortasına kadar sürdü, bu tarihten
sonra ise sendikanın taleplerine herhangi bir makul öneri
gelmedi. 14 Kasım 2012’den itibaren ise Birleşik Metal-İş
üyeleri grevdeler. Sendikanın grev kararının ardından yereldeki yönetim grevi engellemek için referanduma gitme
kararı aldı ancak işçiler grev kararından yana oy kullandılar.
Bizim açımızdan şu açık ki, Daiyang SK en başından
beri, sendikalaşma çabalarına ve gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle işçilere tanınan en temel hak olan toplu
sözleşme ve grev hakkını kullanmak isteyen sendika üyesi
işçilere karşı düşmanca tavır sergilemektedir. Örgütlenme
özgürlüğüyle ilgili olarak firmanızın, işçileri sendikaya üyelik
nedeniyle işten çıkardığı mahkeme kararıyla kesinleşmiştir.
Toplu sözleşme hakkıyla ilgili olarak ise, Daiyang SK tüm
yöntemleri ve taktikleri kullanarak oyalamaya çalışmış ve
görüşmeler sırasında hiç bir şey önermemiştir. Grev hakkı

konusunda ise, şirket yöneticileri grevdeki işçilere adil olmayan ve sendika düşmanı yazılı mesajlar ve SMS’ler atmış, grevcileri dağıtmak için güvenlik güçlerini kullanmış ve
grev çadırını dağıtmıştır. Tüm bunların yanı sıra Daiyang
SK süren grevi kırmak için grev kırıcılar kullanmıştır ve şirketin Koreli yöneticilerinden biri, grevdeki işçilerden birine
şiddet kullanmaya yeltenmiştir, tüm bunlar yereldeki yönetimin baskı ve tehdit yöntemlerini açıkça göstermektedir.
IndustriALL Küresel Sendikası bu durumdan derin
üzüntü duymaktadır. Dolayısıyla sizi daha fazla geciktirmeden üyemiz olan Birleşik Metal İş’le anlamlı ve yapıcı bir
diyaloğa girerek toplu sözleşme sürecini işçilerin en temel
haklarına saygı temelinde sonlandırmaya davet ediyoruz.
Size hatırlatmak isteriz ki, eğer süreç bu şekilde devam
ederse, gerekli eylemleri yapmaktan çekinmeyeceğiz, bunlar arasında küresel kamuoyunu harekete geçirmek için
kampanyalar düzenlemek ve tedarikçilerle ilgili güçlü maddeler içeren küresel çerçeve anlaşmalarına imza atmış olan
bazı müşterilerinizi harekete geçirmek de dahil.
Hızlı cevabınızı bekliyorum,
Saygılarımla,
Kemal Özkan
Genel Sekreter Yrd - IndustriALL Küresel Sendika
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Coşkulu
Dayanışma
Gecesi
Grevci Daiyang-SK Metal işçileri ile dayanışma amacıyla
13 Ocak 2013 tarihinde Çorlu Memduh Şevket Esendal Tiyatro
Salonu’nda bir etkinlik düzenlendi.
Yoğun katılımın olduğu gece, Sendikamız tarihinin ve Daiyang grev sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başladı.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Daiyang SK İşyeri Temsilcisi Ali Rıza Köse’nin konuşmalarının ardından, BİLKAR Tiyatro Topluluğu, Bilgesu Erenus'un yazdığı “Nereye Payidar Nereye” adlı oyunu sergiledi.

Salonu hınca hınç dolduran grevci işçiler, aileleri ve
çocukları, dayanışma adına geceye katılan sendika, siyasi
parti yöneticileri ve Çorlu halkı sloganlar ve alkışlarla etkinliğimizin coşkulu geçmesine katkıda bulundular.

Dayanışma etkinliğimizin sonunda Şube Başkanımız
grevci işçiler adına BİLKAR Tiyatro Topluluğu’na çiçek
verdi ve teşekkür etti.
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Elkim’de makinalara el koyduk
Elkim işvereni, hiçkimseye bildirmeden, işyerini kapatmaya karar vererek;
bir gece makinaları TIRlara yükleyip kaçmaya kalkışınca, işçiler fabrika önünde
nöbete durdular.
1 Aralık'tan itibaren fabrika önünde nöbet tutan işçiler, alacakları konusunda
kararlı olduklarını gösterdiler.
Üyelerimizin alacakları için hukuksal süreci başlatan Sendikamızın makinalara haciz koyma işlemi de gerçekleştirildi.

Fabrikanın kapatılmasının ardından, 70 üyemizin aynı bölgede örgütlü olduğumuz Baysan Kazan'da işbaşı yapması sağlandı, diğer işçiler için de benzer
girişimler devam ediyor.

Cengiz Makina’da
Sarı sendikanın son oyunu

Tabo işçileri,
Sendikanıza hoşgeldiniz

Mayıs ayında üyeliklerin tamamlanıp yetki tespit yazımızın geldiği işyerinde, Türk
Metal yetkimize itiraz etti..
Cengiz Makina çalışanı olarak sadece tek bir üyesinin olmasına rağmen, yetki itirazında bulunarak dava açan, işçilerin toplu sözleşme hakkını gaspetmeye çalışan sarı
sendikaya tepki büyük. Sendikasına sahip çıkan Cengiz Makina işçisi, yetki davasının
19 Şubat’ta görülecek duruşmasını bekliyor..

Tuzla Kimya Sanayi Sitesi Organize Bölgesi’nde kurulu bulanan Tabo
Otomotiv Makina San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler, İstanbul 1 Nolu
Şubemizde örgütlendiler…

2012’nin Nisan ayında, sarı sendikadan topluca istifa ederek, sendikamıza
üye olmuşlardı..

Sendikamız, işyerinde toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmış bulunmaktadır. Şubemizde 15 Aralık’ta yapılan toplantıya üyelerimiz yoğun ilgi gösterdiler.

DİSK’teki görevlerden
çekilme kararı
10-12 Şubat 2012 tarihlerinde yapılan DİSK Genel
Kurulu’nda konfederasyonumuzun Genel Sekreterliğine seçilen sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve çeşitli kurul üyeliklerine seçilen Sendikamız
Yöneticileri, yaklaşık bir yıldır sürdürmüş oldukları tüm görevlerinden, DİSK Yönetim Kurulu içinde
uzun bir süredir yaşanan sendikal anlayış farklılıklarının derinleşmesi ve gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen bunların ortadan kaldırılması için gereken adımların atılmaması üzerine ve Konfederasyonumuzun
bu çatışma sürecinden zarar görmemesi için, çekilme
kararı almıştır.

17.12.2012 tarihinde toplanan Başkamlar Kurulumuzda, gündemdeki konular görüşülerek, yeni yıla
ilişkin etkinlik planları ele alındı..

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013

Crown Bevcan’da

Bemka’da

Sendikalı olma coşkusu

İşçi kararlı
Kocaeli ve Osmaniye’de fabrikaları bulunan Crown Bevcan işyerinde, örgütlenme çalışmalarmız sonuç verdi, bakanlıktan olumlu
yetki tespiti yazısı geldi. İşveren tespite itiraz
etti, hukuki süreç devam ediyor.
Osmaniye fabrikasında işveren baskılarına
rağmen, örgütlülüğümüz artıyor. Her iki bölgede de işyerlerinde yapılan toplantılarla, tüm
üyelerle görüşüldü. Toplantıların ardından yeni
üyelikler alındı.

6 aydır örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüğümüz Bemka Emaye
Bobin Teli ve Kablo San. Tic. AŞ. işyerinde Çalışma Bakanlığı’ndan
olumlu yetki tespitimiz geldi. İşverenin itiraz etmemesi üzerine, toplu
sözleşme taslağı çalışmalarına başlandı.
Gebze Şubemize bağlı işyerinde, temsilci atamalarının yapılmasının
ardından, toplu sözleşme taslağı hazırlandı.
Gebze ve Tuzla’da iki fabrikası bulunan Bemka’da, üyelerimiz ilk
kez sendikalı olmanın coşkusu ile, 1 Şubat’ta yapılacak ilk görüşmeyle
başlayacak toplu sözleşmeli sürece hazırlanıyorlar.

Federal Mogul işçileri de

Sendikamız saflarında

Gebze Şubemize bağlı Federal Mogul işyerinde örgütlenme çalışmalarımız sonucu çoğunluğu sağlayarak, yetki için bakanlığa başvurduk.
Çalışma Bakanlığından gelen olumlu yetki tespitine işveren itiraz
etti. İşverenin açtığı dava reddedildi. Sürecin devam etmesi için, kararın
kesinleşmesi bekleniyor.
Japon ve ABD sermayesinin de ortak olduğu, Tuzla Serbest Bölge’de
kurulu işyerinde, üyelerimiz ile yapılan toplantılar devam ediyor..
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İşverenin olumsuz tavrına karşı, uluslararası
destek de geldi.
Uluslararası dayanışma
ABD’de Crown firmasında örgütlü olan üç
sendika ve uluslararası örgütümüz IndustriALL
Küresel Sendikası, toplu sözleşme hakları için
mücadele eden Crown Bevcan işçileriyle dayanışmak amacıyla, Crown Bevcan Türkiye
yönetimini Birleşik Metal-İş ile toplu sözleşme
görüşmelerine başlamaya çağıran birer mektup
gönderdiler.
ABD Birleşik
Çelik İşçileri Sendikası (USW) Genel
Başkanı Leo Gerard
imzasıyla gönderilen 5 Aralık tarihli mektupta, “Crown Cork’da
çalışan işçileri temsil eden sendika olarak,
şirketin Türkiye yönetiminden, işçilerin ILO
standartları ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ile garanti altına alınan toplu sözleşme ve örgütlenme haklarına saygı göstermesini ve fabrikada çalışan işçilerin yüzde 80’inden fazlasının
tercihi olan Birleşik Metal-İş sendikası ile iyi
niyet temelinde görüşmelere başlamasını talep
ettikleri” söylenmektedir.
Yine ABD’de Crown
firmasında örgütlü olan
IAM sendikası ise Genel
Başkanı Thomas Buffenbarger imzasıyla gönderdiği 6 Aralık tarihli mektubunda, işçilerin kendi

tercih ettikleri bir sendikaya katılma hakkının
en temel insan haklarından biri olduğunu belirterek, “Birleşik Metal’in mücadelesini destekliyor ve firmanızdan sendikayı tanıyıp, en kısa
sürede toplu sözleşme görüşmelerine başlamanızı talep ediyoruz” demektedir.
Teamsters sendikası genel başkanı James Hoffa ise,
18 Aralık tarihli mektubunda Teamsters’ın temsil ettiği
ve aralarında Crown Cork
çalışanları da yer alan 1.4
milyon işçi adına firmayı,
Türkiye’deki Crown işçilerinin haklarına saygı
duymaya çağırdıklarını belirterek, sendikayla
hemen ve iyi niyet temelinde toplu sözleşme
görüşmelerine başlanması çağrısında bulundu.
IndustriALL Küresel
Sendikası adına Genel
Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan tarafından
şirket yönetimine gönderilen 28 Aralık tarihli
mektupta ise, Crown
Bevcan’ın “Birleşik Metal-İş’le toplu sözleşme masasına oturup görüşmek yerine Türkiye’deki yönetimin Bakanlığın resmi belgesine
karşı mahkemeye gidip itiraz etme yolunu seçtiği ve IndustriALL Küresel Sendikası olarak,
Türkiye’de işyerlerinde sendikadan kurtulmak
isteyen işverenler tarafından sık sık başvurulan bu taktiğin gayet iyi bilindiği” belirtilerek,
“mahkeme süreci uzun sürdüğü için bu süreçte
sendika üyeleri en temel haklarından faydalanamıyorlar” denmektedir.
140 ülkede imalat sektöründe çalışan 50
milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL
Küresel Sendikası olarak Crown Bevcan’da yaşanan işçi hakları ihlallerini öğrenmekten derin
üzüntü duyduklarını belirten Özkan, mektubunu “sizi üyemiz olan Birleşik Metal-İş’le daha
da geciktirmeden anlamlı ve yapıcı bir diyaloğa
girmeye çağırıyoruz” diyerek bitirmektedir.

Fontana’da komiteler çalışıyor

Çukurova Jeneratör

TİS hazırlığında

İzmir’de kurulu Çukurova Jeneratör Fabrikasında, işçiler örgütlenmeyi başarıyla tamamladıktan sonra, şimdi toplu iş sözleşmesine hazırlanıyorlar..

Örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüğümüz
Fontana işyerinde Çalışma Bakanlığından
gelen olumlu yetki tespitimize işveren itiraz
etti. Bu süreçte yapılan görüşmeler sonucu,

işveren itirazını geri çekme sözü verdi.
Gebze Şubemize bağlı işyerinde, dava sonuçları beklenirken, üyelerimizle komite toplantıları devam ediyor.
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Birleşik Metal-İş
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Akkardan, tarih oluyor

Dudullu’dan Gebze’ye taşınan

ABB İşyerine ziyaret

ABB
Gebze Şubemizde uzun yıllardır örgütlü olduğumuz Akkardan’da, işverenin vefatı ve mirasçıların işyerini kapatma kararı alması nedeniyle üyelerimiz ve tüm çalışanların katılımıyla toplantılar düzenlendi.
24 ve 28 Aralık 2012 tarihlerinde Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu,
Genel Mali Sekreterimiz Erdoğan Özer, Şube Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte,
işçilerle süreç hakkında görüşerek, gelişmeleri değerlendirdiler.

30.11.2012 tarihinde Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, İstanbul 1
Nolu Şubemizde örgütlü olduğumuz ABB (Kocaeli) işyerini şube yöneticilerimizle
birlikte ziyaret ederek üyelerimizle görüştü.
Diğer yandan, işverenden de tazminatların bir önce ödenmesi talebinde
bulunuldu.

Gebze Şubemizden

Nema’ya İşyeri Ziyareti
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, Şube yöneticileri ile birlikte, Kocaeli Şubemizde örgütlü Nema işyerini ziyaret etti. Toplu Sözleşme imzalanmasının ardından
yapılan bu ilk ziyarette, üyelerimizle görüşerek kısa sohbetler yapıldı.

İstanbul 1 Nolu Şubemizden

19 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Remas işçileriyle
bir toplantı yapıldı

Gebze Şubemizde işyeri komiteleri ve komisyon toplantıları devam ediyor.

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013
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Yetki - işkolu itirazı davalarında
Son gelişmeler
Bosch
Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti talebiyle
04.05.2012 tarihinde başvurmuştur. Bakanlık 07.11.2012
tarih ve 592/12775 sayılı yazısı ile müvekkil Sendikanın
04.05.2012 başvuru tarihi itibarıyla Bosch San. ve Tic.
A.Ş. işyerlerinde çoğunluğu sağlamadığına ilişkin olumsuz yetki tespit yazısı düzenlemiştir. Müvekkilim olumsuz yetki tespiti yazısının iptali ve 04.05.2012 başvuru
tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladığının tespiti istemiyle
Bursa 3. İş Mahkemesi’nin 2012/445 E. sayılı dosyasında
dava açılmıştır.
Yine Türk metal Sendikası’na verilen yetki tespitinin
iptali istemiyle de Bursa 3. İş Mahkemesi’nin 2012/444 E.
sayılı dosyasında dava açılmıştır. Her iki davanın duruşması 19.02.2013 tarihinde yapılacaktır.

Bosch Rexroth
Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. işyeri
ile ilgili 04.05.2012 tarihinde yaptığımız başvuru sonucunda da işyerinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığımız
iddiasıyla Bakanlıkça tarafımıza olumsuz yetki belgesi
gönderilmiştir. Bu tespitin de iptali talebiyle Bursa 4. İş
Mahkemesi’nin 2012/431 E. sayılı dosyasında açılan davanın duruşması 12.02.2013 tarihinde yapılacaktır.

Ceha Büro Mobilyaları
Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.
işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin ardından, Bakanlığa yetki tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık adı geçen işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza
ilişkin olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan yetki belgesinin iptali talebiyle Kayseri 3.
İş Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması 16.04.2013
günü yapılacaktır.

MKS Transformatör
MKS Transformatör Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti., işyerine ilişkin Bakanlığın Sendikamıza gönderdiği yetki
tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. Dava Kocaeli İş
Mahkemelerinde görülmektedir.

Fontana Pietro Kalıp
Fontana Pietro Kalıp San. ve Tic. A.Ş., işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru neticesinde Bakanlık olumlu yetki tespiti yazısı
düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İşveren yetki tespiti yazısının iptali talebiyle Kartal 2. İş Mahkemesinde
dava açmıştır. Dava yetkisiz mahkemede açıldığı için
yetki itirazında bulunduk. Duruşma 24.04.2013 tarihinde
görülecektir.

Cengiz Makine
Türk Metal Sendikası’nın yetkili olduğu Cengiz Makine San. Tic. A.Ş. işyerinde işçiler adı geçen Sendikadan
hoşnutsuz oldukları için bu sendikadan istifa edip Sendikamıza üye olmuşlardır. Başvurumuz üzerine Bakanlığın
adı geçen işyerinde çoğunluğu sağladığımıza ilişkin düzenlediği yetki tespiti yazısının iptali talebiyle Türk Metal
Sendikası Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır.

Federal Mogul
Federal Mogul Tp Liner Europe Oto. Ltd. Şti. işverenliği Bakanlık tarafından Sendikamıza verilen olumlu yetki
tespiti yazısının iptale talebiyle dava açmıştır. Açılan dava
reddedilmiş olup karar henüz kesinleşmemiştir.

Crown Bevcan
Kocaeli ve Osmaniye’de fabrikası bulunan Crown
Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. işvereni, yürüt-

tüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlıkça
tarafımıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali talebiyle dava açmıştır. Açılan davanın duruşması 07.02.2013
günü yapılacaktır.

Toprak Demir Döküm
Toprak Demir Döküm San. ve Tic. A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için Bakanlığa yaptığımız
başvuru sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı
gönderilmiştir. Tespit yazısının iptali talebiyle işveren Eskişehir İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davanın yetkisiz
mahkemede açılması nedeniyle yetki itirazında bulunduk.
Duruşması 15.03.2013 günüdür.

Remeks
Remeks San. Ürünleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. Şti.
işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üye olmalarının
ardından yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali talebiyle işverenin açtığı
davanın duruşması 07.03.2013 tarihinde görülecektir.

RSA Tesisat
RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. işyeri için Sendikamıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali içen
MESS tarafından açılan davanın duruşması 26.03.2013
günüdür.

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

Çınar Boru
Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. işyeri için yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısı
düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali talebiyle açtığı dava aleyhimize bitmiş olup karar tarafımızdan
temyiz edilmiştir. Karar Yargıtayca bozulmuş olup yargılama devam edecektir.

Mas Daf Makine
Mas Daf Makine San. A.Ş. işyeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı davada lehimize
karar verilmiştir. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı üzerine
yapılan yargılama sonucunda bu defa aleyhimize karar verilmiş olup anılan karar tarafımızdan temyiz edilecektir.

Sanel
Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. işyeri için Bakanlığın başvurumuz üzerine tarafımıza verdiği olumlu
yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması ise
20.03.2013 tarihindedir.

Procast Metal
Procast Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda, Bakanlığa 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 duruşması 04.04.2013’tür.

Akdeniz Çivi
Akdeniz Çivi Tel Nak. San. ve Tic. ltd. Şti. işyeri için
Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı dava

lehimize bitmiş olup karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

Civtaş Cıvata
Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki
tespiti yazısının düzenlemiştir. İşveren yetki tespitinin iptali istemiyle Kartal 2. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır.
Yaptığımız yetki itirazı sonucunda mahkeme dosyayı yetkili İstanbul 17. İş Mahkemesi’ne göndermiştir.

Casper Bilgisayar
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. işyeri için Bakanlığa
yaptığımız çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda, tarafımıza olumu yetki tespiti yazısı verilmiştir. Tespitin iptali
talebiyle işveren tarafından açılan davada, işkolu itirazı
davasının sonucu beklenmektedir. Duruşması 12.03.2013
günüdür. İşverenin başvurusu üzerine işyerinin “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda kurulu olduğuna
dair Bakanlık kararına karşı yaptığımız itiraz reddedilmiş
olup karar Yargıtay tarafından da onanmıştır.

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

Miralbueno Otomotiv
Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyeti sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan yetki tespiti talebimiz
sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu
sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali talebiyle açtığı
dava reddedilmiş olup dosya temyiz aşamasındadır.

MMZ Onur Boru
MMZ Onur Boru Profil Üretim San. ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza
verilen olumlu yetki tespit yazısının iptali için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Davada aleyhimize karar verilmiş olup tarafımızdan temyiz edilmiştir.

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

Snop İzmit Metal
Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de yürüttüğümüz
örgütlenme çalışma çalışmaları sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin
yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan tespit
yazısının iptali istemiyle işverenin açtığı dava aleyhimize
bitmiş olup tarafımızdan temyiz edilmiştir. Yargıtay yerel
mahkeme kararını bozmuştur. Duruşması 12.03.2013’tür.

GEA Klima
GEA Klima San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa 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 28.03.2013
tarihinde görülecektir.
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Anadolu Şubemizden
09.12.2012 tarihinde Şube Başkanımızın katılımıyla Çimsataş işyerinde
üye toplantısı yapıldı.
21.12.2012 tahininde Başkanımızın
katılımıyla Konya Mahle Mopisan işyerinden üyelerimizle toplantı yapıldı.
22.12.2012 tarihinde Hatay’da Yücel
Boru işyeri ziyaret edilerek üyelerimize
toplu iş sözleşmesi süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
25.12.2012 tarihinde Kayseri Ceha
işyerindeki üyelerimizle Şube Sekreterimiz bilgilendirme toplantısı yaptı.
26.12.2012 tarihinde örgütlendiğimiz Crown işyerinde Genel Örgütlenme
Sekreterimiz Özkan Atar, Kocaeli Şube
Başkanımız Hami Baltacı ve Şube Başkanımız Rasim Gündal’ın katılımı ile
üye toplantısı yapıldı

Çemaş’ta, MESS’siz TİS görüşmeleri

31.12.2012 tarihinde Anadolu Şube
Başkanı ve Şube Sekreterimiz Başöz
Enerji’den tüm üyelerimizle yeni yıl
kutlaması yapıldı.
09.01.2012 tarihinde Kırşehir Çemaş
işyerinde toplu iş sözleşme taslağı verildi ve üyelerimizle bilgilendirme toplantısı yapıldı.
15.01.2012 tarihinde Şube Başkanımız Kayseri Ceha işçileriyle toplantılar
yapıldı ve üyelik çalışmalarına devam
edildi.
17.01.2012 tarihinde Konya Mahle
Mopisan işyerinde üyelerimizi ziyaret
edilerek süreç hakkında bilgi verildi.
Ve ayrıca; 23-24 Ocak tarihlerinde
Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin
Gülengül ve Toplu İş Sözleşmesi uzmanımız İrfan Kaygısız’ında katıldığı toplantılar yapıldı

24 Ocak 2013 tarihinde, Mahle Mopisan işçileriyle, TİS süreci hakkında bilgilendirme
ve değerlendirme toplantıları yapıldı.

CEHA’da yetki davası başladı
İşverenin yaptığı muvazalı işlemlerin tamamının ortaya çıkacağı yetki tespiti ile ilgili hukuki süreç 24 Ocak
2013 tarihinde yapılan duruşmayla başladı. Diğer taraftan
üyelerimiz yapılan toplantılara katılım göstererek örgütlülüklerini güçlü tutmaya devam ediyorlar.

Geçtiğimiz grup toplu iş sözleşmesi
görüşmelerinde MESS’ten istifa ederek,
ayrı sözleşme imzalayan, Anadolu Şubemize bağlı Çemaş Döküm işyerinde
yeni dönem TİS görüşmeleri başladı.

24 Ocak 2013 tarihinde de Genel
Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül
ve Şube yöneticilerimiz, Çemaş’ı ziyaret
ederek, tüm vardiyalarla görüşerek süreç
hakkında bilgilendirme yaptılar.

07.01.2013 tarihinde Mersin Cimsataş işyerindeki sorunlar görüşüldü ve toplantılar
yapıldı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı
19 Ocak 2013’te Sendikamız Genel Merkezinde toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda yeni
örgütlenmeler ve TİS süreci ele alındı. Şubelerin gündemindeki konular
görüşüldü.

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013

İzmir Şubemizden
15 Aralık 2012 tarihinde yapılan Şube
Temsilciler Kurulumuza 9 Eylül Üniversitesi Profesörlerinden İSİG Uzmanı Alp
Algör’de katılarak işçi sağlı iş güvenliği
konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.
Sendikamız Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereğince, 17. 11. 2012
tarihinde Şubemizin bulunduğu bölgedeki
örgütlenme çalışmaları ve hedeflenen işyerleri hakkında bilgi alış verişi için Genel
Örgütlenme Sekreterimiz Özkan ATAR ve
Şube Yönetim Kurulu arasında bir toplantı
gerçekleştirildi.
Konfederasyonumuz DİSK’in “Asgari Ücrette orta oyununa son” çağrısıyla bölgelerde yapılması planlanan basın
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Bursa Şubemizden

açıklaması Gaziemir Ege Serbest Bölgesi
önünde diğer sendikalarla beraber gerçekleştirilmiştir. Yapılan basın açıklamasına
Serbest Bölge’deki işyerlerimiz dışında
diğer işyerlerimizden servislerle gelen
üyelerimizde katılım sağlamışlardır.
Şubemizde örgütlü ve yetkileri gelen
işyerlerimizden Delphi, ZF Lemförder,
Jantsa ve Şenkaya işçileri ve Toplu Sözleşme Dairemizden İrfan Kaygısız’ın katılımıyla TİS taslak çalışmaları yapıldı.
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, yeniyıl öncesi örgütlü olduğumuz tüm işyerlerini tek tek dolaşarak üyelerimizin yeni
yılını kutlamışlardır.

Sendikamızın temsilciliğini yürütmüş olan ve emeklilik dönemlerini yaşayan
Mikail Arslan (Asil Çelik) Osman Bilgin, Nuri İzmit (Sağlık Bakanlığı Tamir Atölyesi) ve eski Tekstil Şube Başkanı Nail Kalkadelen, Bursa şubemizi ziyaret ettiler.

Yeni Temsilcilerimiz
SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. TECASA ISI KONTROL A. Ş.
A. Ş. (MANİSA)
Baştemsilci: Zühtü Erguvan
Baştemsilci: Samet Yılmaz
Temsilci: Dudu Kayış
Temsilci: Güner Yaşa		
Temsilci: Erol Öztürk
Temsilci: Mehmet Onur Can
Temsilci: Levent Şekerler
BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE
TİC. A. Ş.
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABBaştemsilci: Mehmet Atak
LO SAN. TİC. A. Ş. (TUZLA)
Temsilci: Mehmet Ali Uçar
Baştemsilci: Murat Eser
Temsilci: Süleyman Güldalı
Temsilci: Rıdvan Şimşek
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO SAN. TİC. A. Ş. (GEBZE)
Baştemsilci: Fethi Şenol Güler
TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE
TİC. A. Ş.
Baştemsilci: Sait Keleş
Temsilci: Ekrem Çakmak

DELPHİ OTOMOTİV SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. A. Ş.
Baştemsilci: Ümüt Aslaner
Temsilci: Ahmet Akgül
Temsilci: Aytaç Çilenger
ABB ELEKTRİK SAN. A. Ş. (GEBZE)
Baştemsilci: Rıza Sevilmiş

ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. TİC. A.Ş. METEM OTOMOTİV SAN. VE TİC. A. Ş.
Baştemsilci: Nevzat Kahraman
Baştemsilci: Güven Dinç
Temsilci: Arda Akçınar

Yeni seçilen baştemsilci ve temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Eskişehir Şubemizden

19 Aralık’ta ülke çapında gerçekleştirilen “Asgari Ücrette Orta Oyununa Son” eylemlerine şubemiz de katıldı.

28 Aralık 2012’de yapılan Tecasa işyeri temsilci seçiminden...
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Metal işçileri:

2012-2014 Grup toplu iş sözleşmesi…

Yalanlara kanmayın, saldırılardan yılmayın!
2010 grup toplu iş sözleşmesinde Birleşik Metal İş ve
üyelerinin verdiği mücadele, 12 Eylül 1980 sonrası grup
toplu iş sözleşmeleri tarihinde en ön sıraya yerleşti. Metal
işçileri, dostları ve düşmanları dayatmaları kabul etmek
zorunda olmadıklarını gördüler. Tüm ezberler bozuldu ve
artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2010 sözleşmesi etkisini sürdürüyor. 2012 Mart ayında Bursa’da Bosch işçileri ile başlayan ve işbirlikçi sendikanın bütün işyerlerini kapsayan süreç 2010 mücadelesi
ve zaferlerinin ürünüdür.
İşbirlikçi sendikal düzene karşı metal işçilerinin yükselen tepkisi 2012 sözleşmelerine damga vurmaya daha
sözleşme masalarına oturmadan başlamıştır. Bu kimi işyerlerinde sendika değiştirme biçimini almış, kimi işyerlerinde ise işbirlikçi TM’nin zorlanmasına yönelmiştir.
Bugün itibariyle istifa etmeyen TM üyeleri işbirlikçi
sendikal düzenin yüzünü bir kez daha görmek durumunda
kalmışlardır. Sermayenin hizmetinde bulunanlar, işçilerinin tepkisine karşı her türlü yöntemi denemekten çekinmemektedir.

Tofaş’taki işten atılmalar işbirlikçi düzenin nasıl bir
yapı olduğunu ortaya koydu.
1200 işçinin atılmasına mı yanarsınız, bunların neredeyse tamamının yasa ve toplu sözleşmesine aykırı biçimde geçici çalıştırılmasına mı?
Yoksa bu işçilerin gerçekte Tofaş’ın değil de bir taşeron şirketin işçileri olmasına mı? İşten atılmalara rağmen
fazla mesailerin tavan yapmasına mı?
Türk Metal’in yetkili olduğu yerlerin sendikal örgütlülük kapsamında değil, sermayenin çiftliği olarak değerlendirilmesi gerektiğinin en açık örneği Tofaş’taki işten
atılmalar ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Artık hiç kimse en kötü sendika sendikasızlıktan iyidir
lafını gevelemesin. İşveren işçiye dilediği her türlü çalışma koşulunu yasaya ve toplu sözleşmeye aykırı biçimde

Önce bu yılın sözleşme yılı olacağını, üyelerine sormadan taslak hazırlamayacaklarını yaydılar.
Taslağa yönelik en ufak bir hazırlıkları olmadığı Birleşik Metal’in taslağını kamuoyu ile paylaşmasının ardından apar topar taslak açıklamalarıyla ortaya çıktı.
Birleşik Metal’in taslağının kötü kopyasıyla piyasa
çıktıklarında ilk şamarı büyük işyerlerinin işçilerinden
yediler. Tepki büyüyünce işverenlerle işbirliği halinde
işten çıkarmaları tezgahladılar. Tepkinin yükseldiği fabrikalarda tespit ettikleri öncü işçilerin işten atılmalarını
sağladılar ve basına verdikleri demeçlerle atılanların haklı
nedenlerle atıldığını söylediler.
Sopa ve havuç politikasını bir arada götürme kararındalar. Taslaklarına yönelik tepkiyi söndürebilmek için,
taslağın değişeceğini, her işyerine farklı sözleşme yapılacağı yalanını yaymaya başladılar. Bunu yaptıkça daha
fazla çamura battılar: Taslakta yazmayan, kimsenin ne
olduğunu bilmediği rakamları alacaklarını iddia edebiler.
Bütün bunlar yetmeyince, toplu sözleşmeyi baskılandırmak, kriz söylentileri ile işçilere geri adım attırmak
için destek aradılar.
Destek gecikmedi.
Tofaş 3 vardiyadan iki vardiyaya düşürüldü ama ne
hikmetse üretilen araç sayısı arttı.

Termo’da TİS imza Töreni

27.12.2012 tarihinde Termo işyerinde düzenlenen TİS imza törenine, Genel Başkanımız
ve şube yöneticileri katıldı..

kabul ettirecek, kitlesel biçimde işten çıkaracak, bunlar da
ben sendikayım diye ortalarda dolaşacak. Bu kadar ucuz
olmamalı!
Metal işçileri, işbirlikçi düzeni çok iyi tanımalılar.
Söylenenlerin tamamı yalandır. Metal işçilerinin tepkisinin ortaklaşmasını engellemek, onları bölmek için daha
40 türlü yol deneyecekler. Bunlar sermayenin talimatı
dışında tek bir adım atmadılar ve bundan sonra da atamazlar.
Metal işçileri bunların yakalarına yapışma fırsatını
gözlerinde fazla büyütmesinler. Bunlardan tümüyle kurtulmayı önlerine hedef olarak koymak ve hızla bunu gerçekleştirmeye çalışmak zorundalar.
2012 sözleşmeleri metal işçilerine bu yolda büyük bir
olanak sunuyor.

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013
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Grup TİS görüşmelerinin ikincisi yapıldı
Birleşik Metal İş ile MESS arasında 11 Ocak 2013
tarihinde başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 28 Ocak 2013 tarihinde yapılan görüşme ile devam
edildi.
lar.

Görüşmeye 16 işyerinin baştemsilcileri de katıldı-

2. görüşme gündeminde 15 madde yer aldı ve bu
maddelerden 7 tanesi sendikamız teklifi gibi kabul edildi diğer 8 madde ise ertelendi.
Kabul edilen maddeler şunlar:
Madde 21 Şikayet Kademeleri
Madde 22 Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu
Madde 23 Özel Hakem Kurulu ve Çalışma Usulü
Madde 32 Saat Kartları ve İşe Geç Kalma
Madde 37 İşe Alınma
Madde 61 Gebe ve Emzikli Kadınların İzin Hakkı
Madde 72 Hafif İşlerde Çalışabilir Raporu Alanlar
Ertelen maddeler ise:
Madde 25 Disiplin Kurulu
Madde 26 Çalışma Süreleri
Madde 27 Ara Dinlenmesi
Madde 28 Vardiya Çalışmaları
Madde 29 Çalışılmış Sayılan Süreler
Madde 30 Fazla Çalışmanın düzenlenmesi
Madde 33 İş ve İşyeri değişikliği
Madde 68 Mazeret İzni
Kabul edilen yedi madde de yürürlükteki toplu iş
sözleşmede Birleşik Metal İş tarafından değişiklik
teklifi yapılmadığı dikkate alındığında işveren sendikasının tutuculuğunu sürdürdüğü bir kez daha ortaya
çıkmaktadır.
Bu tutuculuk o noktaya ulaşmıştır ki, yasa hükümlerini açıkça sözleşmeye yazalım tarafların iradelerinde
bir sakatlanma meydana gelmesin önerimiz bile kabul
görmemiştir.

Birleşik Metal,
MESS’in reddettiği maddelerde ne istiyor?
1) Disiplin Kurulları ve cezalar:
İşyeri disiplin kurullarının işleyişine yönelik olarak
işçinin yazılı savunması alınmadan ceza verilmemesi
şeklindeki düzenlemenin toplu sözleşmeye girmesini
istiyoruz. Tüm yargılamalarda savunma hakkı kutsaldır. Ayrıca yine disiplin cezaları arasına yazılı ihtarın dahil edilerek, işçilerin üzerinde baskı oluşmasına
neden olan uygulamaya son verilmesini istiyoruz. En
yaygın ceza olan ihtarın tümüyle işyeri yönetimleri tarafından kullanılabilir olması, sözleşmenin tarafı olarak
Disiplin Kurulunda yer alan sendikayı tümüyle etkisizleştirmek ve işten atılma cezaları dışında hiçbir cezayı
görüşmesine izin vermemek anlamına gelmektedir. O
zaman Disiplin Kurulunda yer alma konusunun sorgulanması ya da toplu iş sözleşmesinden bu maddenin
çıkarılması gayet meşru bir durum olacaktır. İşverenin
yönetim hakkının sınırlanması, sendikal faaliyetin ve
toplu sözleşmenin ana konusudur. Yönetim hakkının
sınırlanmadığı bir toplu iş sözleşmesi işverenin iç yönetmeliğinin ötesine geçmez.
2) Çalışma süreleri:
Teklifimizde haftada 5 gün günde 7.5 saatten toplam 37.5 saat çalışılması, ücretlerin ise 45 saat üzerinden ödenmesi yer almaktadır. İşveren sendikası ise az

değil daha çok çalışılması gerektiği gerekçesiyle bu
madde önerimizi reddetmiştir.
Sosyal güvenlik yasasında yapılan düzenlemeler ile
işçilerin çalışma süresinin radikal biçimde uzatıldığı
bir ülkede yaşadığımız gerçeği işveren sendikası için
bir anlam taşımamaktadır.
Metal sanayii gibi ağır çalışma koşullarının olduğu
bir sektörde, çalıştıkları her gün ömürleri törpülenen,
çok sayıda fiziksel ve psikolojik sağlık sorunu ile boğuşan işçilerin insan olduğu gerçeği işveren sendikası
için bir anlam taşımamaktadır.
Makinelerin bir vidası düzeyine indirgenmenin insani yabancılaşmanın en üst boyutu olduğu, işçilerin
yoğun ve uzun çalışma sonucu her türlü insani faaliyetten mahrum kalarak manevi bir yoksullaşmanın girdabına girdiği ortaya koyan bilimsel çalışmaların işveren
sendikası için bir anlamı yok!
Yine bu manevi yoksullaşma nedeniyle toplumsal
yapının büyük bir çürümeye uğrayarak, cehaletin, kültürsüzlüğün, ahlak düşüklüğü ve şiddetin en yaygın
biçimler halini aldığı gerçeğinin de işveren sendikası
açısından anlamı yok!
İçinde bulunduğumuz teknolojik gelişmişlik düzeyinde çok miktarlarda mal üretilir ve bunların büyük
bölümü satılamadığı için 3-5 yılda bir krizlere girilmesi, büyük yıkımların yaşanması ile uzun çalışma süreleri arasında bir bağlantı kurmanın işveren sendikası
açısından bir anlamı yok!
Milyonlarca insan sıfır çalışma saatiyle işsizlik, açlık kıskacında iken, giderek daha düşük oranda insanın
uzun süreler çalışmasının mantıksızlığı konusunda işveren sendikasının bir yaklaşımı yok!
Günümüz dünyasında işsizlik oranlarındaki artış
nedeniyle gerçek sorunun ne kadar çalışıldığı değil,
nasıl geçinileceği, nasıl insan onuruna yakışır biçimde yaşanacağı konusunda işveren sendikasının bir fikri
bile yok!
3) Ara dinlenmeleri:
Teklifimizde yemek arasının 30 dakika olması, yemek arasından önce ve sonra 15’er dakikalık iki dinlenme molası verilmesi yer almaktadır. İşveren sendikası
bunu çalışma sürelerinde ek kısıtlamaya gitmek olarak
algılamaktadır. Bu doğru değildir. Çünkü işyerlerinin
önemli bir bölümünde dinlenme molaları zaten uygulanmaktadır. Teklifimiz, grup toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinin çalışma koşullarında ortaklık yaratmaya dönüktür.
4) Vardiya çalışmaları:
Bu madde ile ilgili tartışma öncelikle, işveren sendikasının kendi yaptığı işe saygısını ortaya koymaktadır.
Bir toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işveren sendikası, toplu iş sözleşmesini yasal düzenlemeler düzeyine indirme mücadelesi verebilir, ama yasaların sıkça
değiştiği bir ülkede yasa değişikliğinin içeriğini bilmeden altına imza attığı sözleşmenin kendi iradesi dışında
değişmesine göz yummamalıdır. Bunu yaparsa toplu
sözleşmeciliği tartışılır hale gelir.
Bizim yaklaşımımız ise, bu ve diğer yasaya atıf yapan maddelerde, yasanın üzerinde bir düzenleme yapılmasa bile kuralın açık ve net olarak sözleşme metnine

yazılmasıdır. Çünkü bu metin işçiler tarafından okunacak, hak ve ödevlerinin neler olduğunu bu metni okuyarak daha iyi öğreneceklerdir.
5) Çalışılmış sayılan süreler:
Bu madde de yine aynı şekilde yasa hükümleri tartışması nedeniyle uzlaşma sağlanamamıştır. Buna ek
olarak, işyerlerinde sık karşılaşılan ve işçinin işe geldiği halde zorlayıcı bir nedenden dolayı az çalıştırılmaları durumunda ücretinin tam olarak ödenmesi ve telafi
çalışması ya da ücret kesintisi gibi yollara başvurulmasının engellenmesi önerimiz olduğu ve işveren sendikasının genel yaklaşımı, çalışılan süre kadar ücret ya
da işçinin borçlandırılması (telafi) olduğu için madde
ertelenmiştir.
6) Fazla Çalışmanın Düzenlenmesi:
Yine yasa hükümlerine atıf yapılmasının sözleşme metninden çıkarılmasını önerdiğimiz ancak buna
ek olarak denkleştirme uygulamalarına sözleşme aracılığıyla kapı aralamamak için “haftalık değil günlük
çalışma sürelerinin üzerindeki sürelerin fazla çalışma
olarak değerlendirilmesi” önerimiz, esneklik fanatiği
işveren sendikası tarafından kabul görmemiştir. Buna
ek olarak, fazla çalışmanın üyenin onayına bağlı olduğu, üyelerin fazla çalışmaya zorlanamayacağı gibi temel bir hakkın yazılı olarak sözleşmede yazması bile,
muhtemelen işçiler bilinçlenirler düşüncesi ile işveren
sendikası tarafından kabul edilmemiştir.
7) İş ve işyeri değişikliği:
Sendikamız, işçilerin iş değişikliği teklif ve uygulamaları ile karşı karşıya kaldıklarında özellikle de farklı işyerlerinde geçici görevlendirmeler yoluyla adeta
sürgüne gönderilme durumları karşısında işçilerin iş
sözleşmesinin bildirimli olarak feshedilebilmesini sözleşmeye dahil etme önerisi, işveren sendikası tarafından “bu tür uygulama yaşanmadığı” gibi bir gerekçe
ile kabul edilmemiştir. Sorun kendisine ulaşmadığında
sorun yokmuş sanmak büyük bir hatadır.
8) Mazeret izni:
İşyerlerinde işçilerin çalışmaya borçlandırılması,
fazla mesai ücretlerinin kesilmesi ya da normal kazançlarını yitirmelerine yol açan ve tümüyle işyeri
yönetimlerinin keyfine bırakılmış olan mazeret izni
düzenlemesine yönelik sendikamız şartları açık ve net
olarak belirlenmiş ve belgelendirilmek kaydı ile yılda
3 gün ücretli izin talep etmektedir. İşveren sendikası ise
mugalata yaparak, herkesin 3 gün izin kullanır diyerek
konuyu çarpıtmaktadır. İşçinin normal vatandaşlık işlerini yapabilmesi için ücretinden kesinti yapılması her
şeyden önce insan haklarına aykırı bir düzenlemedir.
Grup toplu iş sözleşme görüşmelerinde bir sonraki
toplantı 20 Şubat tarihinde yapılacak.
Toplantıya katılan baştemsilcilerimiz:
Gökhan Aydın (Prysmian Group), Ferdi Bayram
(SCM), Beyhan Vatansever (SİO), Deniz Ilgan (Çimsataş), Sami Özcan (Başöz Enerji), Zeki Çulcuoğlu (Bekaert Çelikord), Engin Çağlar (Standart Depo), Hüseyin Fırat (Anadolu Motor), Kemal Öztürk (Schneider),
Selçuk Balcı (Dostel), Erdal Başer (Çayırova Boru),
Mehmet Kaddar (Bosal), Recai Büyükbeyhan (Demisaş), Tuncay Alagöz (Entil), Murat Top (RSA), Fehmi
Elmacı (Makine Takım)
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Sendikamız tarafından çıkartılan “Çalışma ve Toplum” Dergimizin 10. Yıl dönümünde; Değerlendirme
Toplantıları’nın ilki, “Sendikalar Yasası ve Örgütlenme
Özgürlüğü” paneli, 26 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Armada Oteli’nde düzenlendi…
Ülkemizdeki örgütlenme özgürlüğü
ve çalışma yaşamını düzenleyen yasaların
akademisyenler, milletvekilleri, avukatlar
ve sendika yöneticileri tarafından tartışıldığı toplantıya, ilgi ve katılım yoğun oldu.
Toplantının açılış konuşmasını sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu
yaptı.
Adnan Serdaroğlu konuşmasında;
“6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası yürürlük tarihi açısından
yeni olan, ancak yürürlüğe girdiği gün
eskiyen, çağın gerisine düşmüş bir yasa
olarak hukuk tarihinde şimdiden yerini almıştır. Üstelik diğer yasal düzenlemelerden
farklı olarak, 6356 sayılı yasa gerekçesinde
kendisinden önceki yasal düzenlemelerin
yasakçı, kolektif hakların mantığına aykırı hükümlerini saptamıştır. Yetinmemiş, bu
konuda uluslararası çağdaş normlara işaret
ederek, önüne endüstri ilişkileri sisteminin özgürleşmesi gibi anlamlı ve yerinde
hedefler koymuştur. Ancak ve ne yazık ki
getirmiş olduğu düzenlemelerle gerekçede yapmış olduğu saptamaların tam aksini
yaparak yüz yıllık korkulara teslim olmuş,
eski yasal düzenlemelere sadece makyaj olmanın ötesine geçememiştir” dedi.
Ve Türkiye’nin ekonomik sosyal gelişimi, sermaye birikim düzeyine bir de ‘Küresel rekabet’ bahanesiyle sendikal hakları
sınırlama anlayışının devam ettiğini belirterek; “Emeği baskılayarak, sindirerek re-

kabet üstünlüğü sağlamak, bu üstünlükle
ekonomiyi ayakta tutmayı ummak yanıltıcı
bir beklentidir. Temel bir hakkın gerçekleşmesine hizmet etmeyen, bu hakkı yasaklayan her yasal düzenleme için geçerli olan
6356 sayılı yasa içinde geçerli olacaktır.
Haklarına ulaşmada yasaları bir engel olarak gören çalışanlar, meşru haklarını almak
için yasal engellere aldırmayacak noktaya
kaçınılmaz bir şekilde gelecektir” dedi.
Prof Dr. Ahmet Selamoğlu’nun yönettiği Panel’in birinci bölümünde; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yard. Lütfi
İnciroğlu ve “Çalışma ve Toplum” dergisi
editörü Dr, Avukat Murat Özveri birer sunum gerçekleştirdi.
Toplantının forum bölümünde söz alan
çok sayıda akademisyen, sendikacı, iş müfettişi ve avukatlar kendi görüşlerini ifade
ettiler.
Toplantıda; 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın sendika,
toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına ilişkin kadim devlet anlayışını devam ettirdiği
belirtildi.
“Çalışma ve Toplum” Değerlendirme
Toplantıları’nın farklı gündem maddeleriyle toplanması ve ayrıca bu panelde yapılan
sunum ve konuşmaların yer aldığı kitap
çalışmasının Sendikamız tarafından yayınlanması kararlaştırıldı.

Toplantımıza katılanlar:
İzzet Çetin (CHP Ankara Milletvekili)
Süleyman Çelebi (CHP İstanbul Milletvekili)
Levent Tüzel (Bağımsız İstanbul
Milletvekili)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından:
Genel Md. Yrd. Lütfi İnciroğlu
Kasım Aslan
M.Kutlay Kıratlı
Selahattin Çetindağ
Akademisyenler:
Ahmet Haşim Köse
Ahmet Selamoğlu
Alpay Hekimler
Atilla Özsever
B. Banu Bilgin
Banu Uçkan
Berna Güler Müftüoğlu
Ercan İsmail Ünal
İzzettin Önder
Kübra Doğan Yenisey
M.Erdem Özdemir
M.Onat Öztürk
M.Polat Soyer
Meryem Koray
Mesut Gülmez
Metin Kutal
Murat Özveri
Müjdat Şakar
Nergiz Mütevellioğlu
Ö. Zühtü Altan
Ömer Ekmekçi
Pir Ali Kaya
Recep Kapar

Sarper Süzek
Sayim Yorgun
Seyhan Erdoğdu
Süleyman Başterzi
Tekin Akgeyik
Tijen Erdut
Toker Dereli
Ufuk Aydın
Zeki Erdut
Sendikalardan:
Ali Bektaş (Emekli-Sen)
Ali Duman (Enerji-Sen)
Arzu Çerkezoğlu (Dev Sağlık-İş)
Baki Çınar (Kesk)
Gürsel Kaya (Dev Sağlık-İş)
Hansel Özgümüş (Enerji-Sen)
İlhan Tuncer (Tek Gıda-İş)
Mahsun Turan (Sosyal-İş)
Mecit Amaç (Tek Gıda-İş)
Mehmet Amaç (Tek Gıda-İş)
Metin Ebetürk (Sosyal-İş)
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş)
Mustafa Türkel (Tek Gıda-İş)
Rıdvan Budak (Tekstil)
Seyit Aslan (Gıda-İş)
Turgay Koç (Tek Gıda-İş)
Zafer Ayden (Sine-Sen)
Zarife Akbulut (Dev Sağlık-İş)
Ayrıca:
Av. İrfan Taşkın
Av. Kayhan Özel
Av. Ulaş Değirmenci
Cihan Hüroğlu (Friedrich Ebert)
Hasan Yalçın (İş Müfettişi)
Utku Özveri
ve çok sayıda basın mensubu toplantımızı izledi.

10. Yıl!
“Ekonomiye, çalışma yaşamına, topluma, çalışma hukukuna ilişkin dağarcığında sözü olanların, bilgiyi paylaşarak
çoğaltmak isteyenlerin seslerini katacakları bir dergi olmak amacıyla…”
Çalışma ve Toplum Dergimiz, 36. sayısı ile
9. yılını doldurarak, 10. yılına girdi..
Yayın yaşamında nice yıllar diliyoruz.
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277 bin işçinin toplu sözleşme hakkı gasp edilecek

Sendikalaşma çabaları
artıyor!

Yetki gaspının ilk adımı atıldı
6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi” kanunu gereğince, işkollarındaki
işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına
ilişkin 2013 Ocak ayı istatistikleri yayınlandı. Milyonlarca işçinin toplusözleşme hakkının gasp edilmesinin ilk adımı atıldı.
Dünya’da örneği olmayan ve işçinin
sendika seçme, toplusözleşme hakkını ortadan kaldırmayı amaçlayan işkolu barajı,
yeni yasa ile % 3 olarak belirlendi. Bu yükümlülüğü yerine getirmesi için sendikaların işkoluna göre kimi sektörde 2 bin, kimi
sektörde 65 bin işçiyi örgütlemesi gerekiyor.
Sendikal yasakların ve baskıların son derece
fazla olduğu koşullarda bu sayıda işçiyi örgütleyebilmek yeni bir sendika için neredeyse imkansız. Ekonomik ve Sosyal Konsey
üyesi konfederasyonlar için kademeli geçiş
öngörüldü.
2 milyon 200 bin sendika üyesi silindi,
baraj için dikkate alınan işçi sayısı 2 kata
çıktı
Yeni yapılan yasal düzenleme ve sendika
sayılarında SGK verilerinin esas alınması ile
birlikte 3 milyon 205 bin sendikalı işçi sayısı, 1 milyona düşürüldü. Yetki tespitinde esas
alınan işçi sayısı ise 5 milyon 434 binden 10
milyon 884 bine yükseltildi. Yetki tespitinde
% 59 olarak kabul edilen sendikalı işçi oranı
% 9’a düştü. Buna göre yetki için esas alınan
sendikal baraj fiili olarak 6,5 kat artış gösterdi.
Yeni istatistikler üzerinden yaptığımız
hesaplamalara göre, 2009 yılında yetkili olan
kimi sendikalar, %3 barajını aşabilmek için
2018 yılının Temmuz ayına kadar, üye sayısını 16 kat artırmak zorunda. Sendikalaşma
oranlarının barajlar ve yetki sorunları nedeniyle sürekli olarak azaldığı bir süreçte, mevcut yapıyı koruyan düzenlemeler üye sayılarında ciddi bir artış beklemek mümkün değil.
7 sendika baraj altında kaldı
Önceki yasa döneminde toplu iş sözleşmesi imzalayabilen 52 sendika varken, yeni
yasa ve yüzde 1 barajının uygulanması ile
birlikte toplu iş sözleşmesi imzalayabilen
sendika sayısı 43’e düşmüştür Türk-İş’e bağlı 3, DİSK’e bağlı 3 ve Hak-İş’e bağlı 1 sendika, toplamda 7 sendika baraj altı kalmış ve
yeni toplu iş sözleşmesi imzalayabilme yetkisini yitirmiştir. Bu sendikalara üye 14 bin
692 işçi bulunmaktadır. Bu işçiler için en temel hak olan sendika ve toplusözleşme hakkı
ağır darbe almıştır.
İşkolu barajının yüzde 10’dan yüzde 1’e
düşürülmesine rağmen daha önce toplu sözleşme imzalayamayan yalnızca 1 sendika,
toplu iş sözleşmesi imzalayabilir hale gelmiştir.
Taşeron işçisine işkolu darbesi
Sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok
sektörde binlerce taşeron işçisinin sendikal
hakları gasp edildi. Yeni yasadan güç alan
taşeron şirketler yaptıkları tek taraflı SGK
bildirimlerinde işçileri ayrı ayrı işkollarında
göstererek, taşeron işçiler ve onların sendi-

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Yetki Sorunu Raporu 3”ten
özetlenmiştir.

kaları için yetki gaspına yol açtılar. Örneğin
taşeron sağlık işçilerinin inşaat, taşıma, gıda
gibi işkollarından gösterilerek sendika haklarının gasp edildiği görülüyor. İstatistikler
açıklanırken yargı kararları da dikkate alınmadı. Dev Sağlık-İş sendikasının bu yolla
yetkili sendika olmasının önüne geçildi.
Baraj yüzde 2 olduğunda:
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikalar için işkolu barajı 2016 yılının Temmuz
ayından itibaren 2018 yılının Temmuz ayına
kadar yüzde 2 olarak uygulanacak. Yüzde
2 barajı, Hak-İş’e bağlı 3, DİSK’e bağlı 3,
Türk-İş’e bağlı 7, toplamda ise en az 13 sendikayı baraj altında bırakma riskini barındırıyor.
Bu sendikalara üye 145 bin işçi için toplusözleşme hakkının gaspı anlamına geliyor.
Aynı zamanda Basın, Yayın ve Gazetecilik
sektöründe ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda yetkili sendika kalmıyor. Buna göre
iki sektördeki toplam 385 bin işçi için toplusözleşme yapacak sendika bulamayacak. Bu
fiili toplusözleşme yasağı anlamına geliyor.
Baraj yüzde 3 olduğunda:
2018 yılı Temmuz istatistiklerinin açıklanması ile % 3 barajı altında kalacak işkollarında, 5 milyon 277 bin işçi, yani tüm
kayıtlı işçilerin % 48,5’i için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hayal haline gelirken, bu işçilerin
bulunduğu 6 işkolunda işçiler yetkili sendika
bulamayacak. Kayıtlı işçilerin % 33’ü ise,
8 işkolunda, tek sendika tercihine mahkum
olacak.
Sonuç olarak yeni yasa ile birlikte en az
27 sendika baraj altında kalma ve toplu iş
sözleşme yapma yetkisini yitirme tehdidi ile
karşı karşıya kalacak.
Toplamda 265 bin sendikalı işçinin sendikaları toplu sözleşme yetkisini kaybederken,
5 milyon 277 bin işçi üye olduğu takdirde
kendi adına toplusözleşme yapacak sendika
bulamayacak.
Anayasa’ya ve ILO’ya aykırı
İşkolu barajı, ILO Sözleşmeleri’ne aykırıdır ve ILO denetim organları Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine 20 yılı aşkın süredir,
işkolu ve işyeri barajlarının tümüyle kaldırılması gerektiğini söylemektedir.
Ancak AKP hükümeti Türkiye’nin uymakla yükümlüğü olduğu ILO Sözleşmelerine aykırı bir yasa çıkarmış olup bu yasayı uygulamaktadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir
hukuk devleti ise, Anayasa’da 90. madde laf
olsun diye değil uygulansın diye Anayasa’da
yer alıyorsa, ILO Sözleşmeleri’ne aykırı olan
baraj sisteminin uygulanmaması gerekir ve
yargı organları bu konuda açılacak davalarda
doğrudan ILO Sözleşmeleri ve diğer uluslararası sözleşmeleri uygulamak zorundadır.

Basından

Özgür Müftüoğlu, 23.11.2012 / Evrensel

1970’lerden itibaren üretimin esnekleşmesine paralel olarak emek
piyasaları esnekleşmiş; büyük fabrika sistemi içinde çok sayıda işçinin bir arada standartlaşmış biçimdeki çalışma düzeni yerini az sayıda
işçinin düzensiz (esnek) çalıştığı küçük işletmelere bırakmıştır.
Üretimin çeşitli aşamalarının küçük işletmeler eliyle gerçekleştirilmesi bir taraftan işçi sayısının az olması nedeniyle emeğin örgütlülüğünü kırarken diğer taraftan da işletmelerin (iş yasalarına uygunluk
ve vergi gibi konularda) devlet denetiminden kaçmasını kolaylaştırmıştır.
....
Sermayenin, emeği ucuzlatarak kârı en üst düzeye yükseltmeyi
amaçladığı bu yeni üretim stratejisi karşısında sendikalar direnç gösterememiş ve üye sayıları hızla düşmeye başlamıştır. Özellikle sendikal
örgütlülüğün yüksek olduğu kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve
devletin sendikalar üzerinde oluşturduğu baskı sendikaların üye sayıları ve üretim sürecindeki gücünde zayıflamayı daha derinleştirmiştir.
....
Üretim sürecindeki değişim ve sendikaların bu süreçteki zafiyeti
Türkiye’de de yaşanmıştır. Dünyadaki gelişmelere ek olarak 12 Eylül
darbesi sonrasında sendikaların “terör örgütü” gibi gösterilerek itibarsızlaştırılması ve sendikal özgürlükleri ortadan kaldıran düzenlemeler
nedeniyle Türkiye’de bu süreç çok daha sancılı olmuştur.
Dünyada ve Türkiye’de emekçileri sendikalardan uzaklaştıran tüm
gelişmeler, sendikaların artık işçi sınıfının mücadele aracı olamayacağı yorumlarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle tarihsel olarak
sendikal mücadelenin öznesi olan kol (mavi yakalı) işçilerinin, üretimin sendikal hareketin geliştiği merkez ve yarı çevre ülkelerden uzaklaşması ve bu ülkelerde kafa (beyaz yakalı) işçilerinin emek piyasasındaki yoğunluğunun artması bu yorumların artmasına yol açmıştır.
Ancak gelin görün ki sendikalar mavi yakalı işçilerin yoğun olduğu imalat sanayinde azalmakla birlikte beyaz yakalıların yoğun olduğu hizmetler alanında artmaya başlamıştır. Gelişmiş Avrupa ülkeleri
ve ABD’de 1990’lı yıllarda başlayan beyaz yakalıların sendikalaşma
çabaları Türkiye’de de karşılığını bulmaktadır.
Türkiye’de beyaz yakalı örgütlenmesinin başlangıcı 1989 Bahar
Eylemleri’nin ardından yükselen kamu emekçileri hareketidir. Ancak
son yıllarda çok daha farklı kesimler sendikalaşma çabası içerisine
girmişlerdir.
Özellikle son birkaç yıl içinde sporcular sendikası, oyuncular sendikası gibi işçi sınıfının içinde kabul edilmeyen kesimler; dernek,
meslek odası gibi örgütlenmeler yerine işçi sınıfının mücadele aracı
olan sendika çatısı altında yer almayı tercih etmişlerdir. Buna en son
örnek polisler ile hakim ve savcıların sendikalaşma çabalarıdır.
Daha önce işçi sınıfı içinde yer aldığı tartışmalı olan ve hatta kendilerini sınıf içinde tanımlayacakları akıllara bile gelmeyen kesimlerin; hem de mevcut sendikaların güven kaybettiği bir ortamda sendikalaşma çabaları son derece anlamlıdır.
Kuşkusuz 1980’li yıllardan bu yana uygulanan politikalar mavi
yakalı işçilerden sonra en yüksek vasıflara sahip olduğu ya da doğrudan devletin yanında olduğu düşünülen bu kesimleri de sınıfın mücadele örgütleri içinde yer almaya zorlamıştır.
Bundan sonra gereken yaka rengi (mavi ya da beyaz) ya da toplumsal işbölümü içindeki yeri ne olursa olsun, kendisini sınıfın içinde
gören ve mücadele için sınıfın araçlarını kullanmayı seçen herkesin
mücadelesinin ortaklaşması gerekir.
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Kadınlar
Dünyanın Yarısı
Sendikal çalışmanın güçlenebilmesi,
dünyanın yarısının gücünü bu çalışmaya
katmasına bağlıdır.
Bu temel dayanaktan hareketle sendikamız Gönen
Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde 5.
Kadın İşçi Seminerini düzenledi.
Bu seminere Sendikamızdan ve Tekstil İşçileri sendikasından 23 kursiyer katıldı.

Seminerin ana teması kadın
işçilerin işyerinde, sendikada ve
toplumsal hayatta temsil edilmesi, sorunları ve bu sorunları
aşabilmeleri için yapılması gereken çalışmalardı.
Konu ile ilgili yasalar, yönetmelikler ve uluslararası
alandaki deneyimler değişik arkadaşlarımız tarafından
sunumlar üzerinden anlatıldı.
Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kadın İşçi Büromuzun yaptığı çalışmalar ele
alındı.
İşyerinde, sendikalarda ve toplumdaki sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözüm yolları değişik çalışma gruplarında irdelendi ve çıkarılan sonuçlar panelde
tartışıldı.

Amatör Eğitimci Semineri:

13-18 Ocak 2013 tarihleri arasında Gönen Kemal
Türkler Tesislerimizde Amatör Eğitimci Seminerinin
dördüncüsü gerçekleştirildi.

timci yetiştirme ve bunların tabandan gelen daha fazla
eğitim talebini karşılamak için belirli sayıda eğitimcimiz yetişmiş durumdadır.

Seminere sendikamızdan ve Tekstil sendikamızdan
kursiyerler katıldı.

Bu arkadaşlarımız üzerine düşen sorumluluğa layık
bir şekilde şubeleri ile birlikte çalışmaların içine katılacaklardır.

Bir dizi zorluklardan sonra bu seminerdeki ana
amaç, seminer sonunda amatör eğitimci olarak görev
yapmasını beklediğimiz kursiyerlerimize, sendikamızın ilke ve yönetmeliklerine bağlı bir şekilde sınıf ve
kitle sendikacılığını işyerlerindeki üye arkadaşlara anlatabilmesini kavratmaktı. Bu
kursiyerlerimiz aynı zamanda kendi şubelerinde önceden
belirlenmiş olan konularda
üyelerimize ve temsilcilerimize dönük eğitim çalışmaları yapmak için daha da
yetenekli hale gelmeleri hedefleniyordu.
Seminer sonunda şu tespiti yapmak abartılı olmasa
gerek:
Uzun yıllardan bu yana
hedeflediğimiz amatör eği-

Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül de
seminere katılarak kursiyerlerin sorularını dinledi ve
kadın çalışmalarının önemine değindi.
Yapılan seminer değerlendirmesinde bu eğitimin
verimli geçtiği ve devam etmesi gerektiği, kadın üyelerimizin olduğu işyerlerinde Kadın İşçiler Büroları,
Şube Kadın İşçiler Bürolarının seçilerek çalışmaların
daha da etkinleştirilmesi fikrinde ortaklaşıldı.

EMF Eğitim Final toplantısı

Gelecek birlikte yaratılacak

Sendikamızda 2009 yılında başlatılan bir çalışma
iyi bir noktaya doğru ilerledi.

Seminerde ortaklaşa yapılan tespitler ve öneriler
ayrı bir yazı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulumuza sunulacaktır.

Bu arkadaşlarımız yeni işyerlerinin örgütlenmesinde de kavradıklarını yeni genç işçilere kavratacaklardır.
Geleceği daha kolektif bir şekilde örgütleyebilirsek
daha da başarılı olacağız ve özgür toplum yaratma mücadelesinde de daha ileri adımlar atabileceğiz…

Bir yıldan bu yana 8 ülkeden Metal Sendikalarının katıldığı eğitim çalışmaları, Berlin’deki IG
Metal Eğitim Tesislerinde 29-30 Kasım’da yapılan Konferansla sonuçlandı.
EMF üyesi Alfa Cartel/Romanya, İdeas Enstitüsü/İrlanda, İfes/İspanya, IG Metal/Almanya,
Litvanya, ÖGB/Avusturya, Polonya ve bizim katıldığımız bu çalışmada, ayrı ayrı ülkelerde eğitim
çalışması yapan sendikalar ve bu sendikaların
eğitim kurumlarının eğitimleri üzerine tartışıldı.
Bu konferansta IG Metal’de eğitim sorumlu
yönetici Ulrike Obermayr, Prof. D. Oskar Negt,
Dr. Adam Ostolski de birer konuşma yaptılar.
Eğitimin içeriği, eğitimin hedef kitlesi, hangi
yöntemlerin eğitimlerde kullanıldığı vb. üzerine Frankfurt, Dublin, Varşova ve sonuç olarak
Berlin’de yapılan workshoplarla tartışmalar yapıldı. Bu tartışmaların sonucunda ortaklaşılan
konuları içerleyen bir ortak açıklama imzalandı.

Birleşik Metal-İş
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2012 yılında eğitimlerimize katılan işçi sayısı:

3.487

Sendikal eğitimlerimizde bir yenilik daha:

Performans
Semineri

2012 yılında Eğitim Dairesi olarak belirlediğimiz program doğrultusunda eğitimlerimizi eksiksiz gerçekleştirdik.
Yıllık çalışma takviminde bahsi geçen ve şubelerimizden gelecek önerilerle belirleyeceğimizi açıkladığımız fırsat eğitimleri de, gelen yoğun talepler doğrultusunda son derece yüksek katılımlarla ve yaygın olarak gerçekleştirildi.
Bu eğitimler komite, üye, örgütlenme, grev eğitimleri gibi başlıklarda
işçilerin en kolay katılabileceği uygun olan yerlerde, şube, işyeri veya
Gönen’deki tesislerimizde yapılmıştır.
• 2012 yılında Programlı Eğitimlerimiz çerçevesinde farklı kategorilerde ve çeşitli başlıklarda yaptığımız 20 eğitime toplam 633 kişi katılmıştır.
• Yine 2012 yılı içinde fırsat eğitimleri genel başlığında ve gelen talepler üzerine gerçekleşen eğitimlere ise 2854 kişi katılmıştır.
• Eğitimler 53 farklı işyerinde toplam 78 eğitim ile gerçekleştirilmiştir.
• Sonuç olarak gerek programlı eğitimler gerekse fırsat eğitimleri başlığı altında yapılan 108 eğitime toplam 3487 kişi katılmıştır.
2013 yılının de aynı ilgi ve katılımla geçeceğini umut ediyoruz.
• 2013 yılında programlı eğitim olarak Eğitim Tesislerimizde çeşitli
başlıklarda 8 eğitim, 2 Konferans yapılacaktır.
• 6’sı Türkiye’de 2’si yurtdışında olmak üzere, uluslararası sendikalarla
üçer günlük ortak eğitim yapılacaktır.
• Ayrıca yine bu yıl içinde tüm şubelerimizin temsilci kadrolarına yönelik iki günlük İSİG-Performans ve Hukuk konularını kapsayan eğitimler düzenlenecektir.
• Yine şubelerimizde, daha önce eğitime katılmış üyelerimize ve şube
komisyon üyelerine yönelik birer günlük eğitimler planlanmıştır.
• Tüm şubelerimizde daha önce genç işçi eğitimlerine katılmış kursiyerler ile bir günlük değerlendirme ve Örgütlenme Komisyonları ve
Genç İşçi Büroları ile ileriye dönük programlı örgütlenme çalışmaları
yapılacaktır.
• Her zaman olduğu gibi şubelerimizden gelecek talepler doğrultusunda
fırsat eğitimlerimiz devam edecektir.
Elkim Metal
Asil Çelik
Yücel Boru
Rettig Metal
Gebze Şb. Tems. Krl
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Yücel Boru
TİE Eğitimi
Genç İşçi Eğitimi
Termo Makina
Bosch TİS Eğitimi
Çimsetaş
Yücel Boru
Amatör Örgütçü eğitimi
ISUZU
ABB
Gebze Genç İşçi Eğt.
Paksan Genç İşçi Eğt.
Amatör örgütçü eğitimi
Grup TİS Semineri
Dünya emekçi kadınlar günü
Dünya emekçi kadınlar günü
Amatör eğitimci eğitimi
Isuzu
Mahle, Konya
Doruk
Baysan Kazan
Bosch
TİE Eğitimi

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

9-14 Aralık tarihleri arasında Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde ilk defa tam hafta
Performans konusunda bir seminer yapıldı.
Semineri kardeş sendikamız İG Metal’in uzmanlarından Konrad Siegel ile ortak bir şekilde gerçekleştirdik.
Konrad Siegel Alman Sendikalar Birliği
DGB’nin temsilcisi olarak REFA’nın yönetim
kurulunda görev yapmış bir arkadaşımız. Şu
anda da İG Metal’in desteği ile Güney Afrika’daki Metal ve Tekstil Sendikalarına REFA
ve MTM konularında eğitimler vermektedir.
Alman Sendikalar Birliği DGB Eğitim
Merkezi ile ortak sürdürdüğümüz bu eğitime
Tekstil sendikamızdan 16 ve bizim sendikamızdan 17 kişi olmak üzere 33 kursiyer katıldı.

Çalışma gruplarının konuyu değerlendirmeleri ve işyerlerindeki sorunlar üzerine somut tartışma ve çözüm yollarının ele alınmasını ardından soru cevaplarla konular irdelendi..
Bu seminer sonucunda, MESS’in REFA ile
ortaklaşa yürüttükleri 20-25 saatlik ölçümler
sonucu fabrikalara gönderdikleri teknik adamların zaman etütleri yapmaya yetkili olamayacaklarını, bu konuda ciddi bir eğitim alınmasının gerekli olduğunu gördük.
Kursiyerlerimiz yaptıkları değerlendirmede bu eğitimlerin kademeli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptılar.
Seminer sonucunda kursiyerlerimize sertifikaları sendikamız Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından verildi.

Eğitime, Performans konusunun sendikalarımız
ve kursiyerler için
neden önemli olduğu sorusu ile başladık. REFA, Zaman
Etüdü, ölçümler,
performans
ve
MTM konuları, çeşitli anlatım ve sunum teknikleri ile
işlenerek, sendikal
açıdan konunun
politik değerlendirmeleri yapıldı.

Rettig Metal Grev Eğt.
Paksan İşyeri Eğt.
Yeni Temsilci Eğitimi
Genç işçi semineri
Bosch, Gönen
Temsilci Eğitimi
Bosch
Baysan
Elkim
Daiyang
İSİG Semineri
Prysmian
Dışlanmaya Karşı Eğitim
Almanya DGB Ortak Eğt.
Fontana Komite Eğt.
Gotec İşyeri Eğt.
Temsilci eğt.
Mahle TİS Eğt. ( Konya)
Nema Mak. Komite Eğt.
Daiyang İç Örgütlülük Eğt.
DİSA İşyeri Eğt.
EPTA İşyeri Eğt.
AR-YILDIZ İşyeri Eğt.
PENTA Komite Eğt.
Almanya DGB Ortak Eğt.
Crawn İşyeri Eğt. (Osmaniye)
Tecasa İşyeri Eğt.
Daiyang Grev eğt.
Schneider Komite Eğt. (Manisa)

İzmir Şb.
2 No'lu Şb.
Gönen Tesisleri
Gönen Tesisleri
Bursa Şb.
Gönen Tesisleri
Bursa Şb.
Kocaeli Şb.
Kocaeli Şb.
Trakya Şb.
Gönen Tesisleri
Bursa Şb.
Gönen Tesisleri
Almanya
Bursa Şb.
Bursa Şb.
Gönen Tesisleri
Anadolu Şb.
Kocaeli Şb.
Trakya Şb.
Trakya Şb.
Trakya Şb.
Trakya Şb.
1 No'lu Şb.
Almanya
Anadolu Şb.
Bursa Şb.
Trakya Şb.
İzmir Şb.

FCMP İşyeri Eğt.
ZF LEMFÖRDER İşyeri Eğt.
Schineider (Çiğli) İşyeri Eğt.
Şube Temsilciler Kuruluna Eğt.
Çukurova Jnrt. Komite Eğt.
Baysan İşyeri Eğt.
DELPHİ Komite Eğt.
Bemka Komite Eğt.
Amatör Yönetim Kurulu Eğt.
Profesyonel Yönetim Kurulu Eğt.
İSİG Eğitimi
Mert Akışkan İşyeri Eğt.
DELPHİ Komite Eğt.
Mahle Komite Eğt.
Balatacılar İşyeri Eğt.
Totomak İşyeri Eğt.
Ergun Hidrolik İşyeri Eğt.
İmpo Motor İşyeri Eğt.
Polkima İşyeri Eğt.
HMS Makine İşyeri Eğt.
Kadın Etkinliği
Federal Moğol Örgütlenme Eğt.
Baysan Kazan
Kadın Eğt.
Daiyang İşyeri Eğt.
Performans ve Ücretlendirme Eğt.
Şube Temsl. Krl. 6356 sayılı yasa

İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
Kocaeli Şb.
İzmir Şb.
Gebze Şb.
Gönen Tesisleri
Gönen Tesisleri
Gönen Tesisleri
Genel Merkez
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
İzmir Şb.
Gebze Şb.
Gebze Şb.
Kocaeli Şb.
Gönen Tesisleri
Trakya Şb.
Gönen Tesisleri
Gebze Şb.

Bazı işyerlerinde farklı tarihlerde farklı vardiyalarla, birden
fazla eğitim düzenlendi
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Asgari ücretli yeni yıla

44 ekmek kayıpla giriyor
DİSK-AR’ın yaptığımız hesaplamaya göre, asgari ücrete yapılan aylık 34 TL, günlük 1,13 TL’lik zam ile günlük yalnızca 76
gram beyaz peynir, 184 gram nohut, 93 gram zeytin alınabiliyor.
Günlük artış ile alınabilecek dana eti miktarı ise 47 gram. 4 kişilik bir ailede öğün başına düşen miktarlar bu değerlerin 12’de 1’i
düzeyinde. Söz konusu 34 TL ile alınabilecek pirinç miktarı 265
gram, bebek maması miktarı 21 gram, ekmek miktarı 442 gram,
makarna miktarı 490 gramda kalıyor.
Yapılan zam kayıpları karşılamadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik derken, asgari ücretli 2013 yılının ocak
ayında 2012 yılının ocak ayına göre 44 ekmek daha az alabilecek,
yüzde 8 daha az elektrik, yüzde 14 daha az doğal gaz kullanabilecek, yüzde 5 daha az kömür, yüzde 9 daha az odun alabilecek, 13
sefer daha az banliyo treni, 5 sefer daha az metro kullanabilecek.
Asgari ücret yokluğun ücreti
Araştırmada, asgari geçim indirimi dahil ocak zammı ile net
773,98 TL olacak olan asgari ücretle, TÜİK Madde fiyatları üzerinden hangi mal için kaç saat çalışılması gerektiği de ortaya konuldu.
Madde Fiyatları
Ayakkabı (Erkek için)
Ayakkabı (Kadın için)
Ayakkabı (Çocuk için)
Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira
Kömür Ücreti
Tek Masa
Tek Sandalye
Kanepe
Normal Buzdolabı
Çamaşır Makinesi
Ütü
Sinema
Çocuk Kitapları
Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
Yorgan
Yastık
Çorap (Erkek için)
Gömlek (Erkek için)

Kasım Ayı
Fiyatı TL
119
81
48
539

Ne kadar çalışmak
gerekir (Saat)
35
23
14
157

527
57
25
602

153
17
7
175

1125
979
122
11
7
500
83
15
6
51

327
285
36
3
2
145
24
4
2
15

Kaynak: TÜİK Madde Fiyatları Kasım 2012 verileri ve yeni asgari
ücret verisi üzerinden hesaplanmıştır. Asgari ücret için aylık çalışma
süresi 225 saat olarak alınmıştır.

Türkiye’nin rekabet gücü diye
işçilere dayatılan Yoksulluktur
2000 yılından bu yana, 22 ülkeden 20’sinde asgari ücret
reel anlamda alım gücünü arttırırken, Türkiye’de alım gücü
dolar bazında %52 azaldı. Meksika’da yaşanan kayıp ise %
23.
Dolar bazlı saatlik reel asgari ücretin alım gücü 2000
yılından bu yana İspanya ve Yunanistan’da yüzde 70,
Macaristan ve Polonya’da iki kattan, Çek Cumhuriyeti ve
Slovak Cumhuriyetinde 3 kattan fazla artış gösterdi. Güney
Kore’de ise yüzde 84 arttı.

DİSK üyeleri protesto ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sürerken,
DİSK “Ortaoyununa son” eylemleri yaptı..
Komisyonda devlet ve sermaye örgütü temsilcilerinin
ağırlığına, asgari ücretin tespiti
konusunda takınılan tutumun
tamamen sınıfsal bir içeriğe
sahip olduğuna dikkat çeken
DİSK, 19 Aralık’ta, Bölge Çalışma Müdürlükleri önünde yürüyüşler ve basın açıklamaları
düzenledi.

Taleplerimiz çok açık ve net:
• Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm
zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde,
insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit
edilmelidir.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilmeli,
asgari ücretin belirlenmesi süreci bir toplu
pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır.
• Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli,
anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden
gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.
• Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb.
ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, “bölgesel asgari ücret”
uygulanması yolundaki girişimlerden uzak
durulmalıdır.
• Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici

yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden
pay almalıdır.
• Asgari ücretlinin geçim haddi ile enflasyon
arasındaki uyumsuzluğun yoksullaştırıcı
etkisi göz önüne alınarak, enflasyon verilerinde temel harcama kalemleri dikkate alınmalı,
TÜFE sepeti emek örgütlerinin katılımı ile
belirlenmeli ve denetlenmelidir.
• Asgari ücretle çalışanlar için elektirik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar
ücretsiz olmalıdır.
• Sabah 6.00-9.00 ile akşam 18.00-21.00 saatleri arasında ulaşım parasız olmalıdır.
• Eğitimde hiçbir isim altında para alınmamalı,
eğitimin okul dışı giderleri devlet tarafından
karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır.
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Asgari ücrette cimri, bireysel emeklilikte cömert hükümet

Bazı yerlerimiz büyüdü,
Bazı yerlerimiz küçüldü

Asgari ücretliye yıllık 65 Lira

Özel sigortalıya 3 bin Lira
Asgari ücret açıklandı; ilk altı ay için 35 lira… Yaklaşık üç milyon civarında asgari ücretli ve ailelerine
hayırlı olsun. Bir ay çalışmaları sonucu alacakları 774
lirayı güle güle harcasınlar.
Bakan Faruk Çelik bu komik zammı açıklarken
“Gelebildiğimiz nokta bu. Hükümetimiz şartları zorladı ve kendi önerisine sadık kalmama noktasında irade
gösterdi” diyerek, “ne yapalım bütçemiz bu kadar” demeye getirdi.
Ancak aynı hükümetin bir başka bakanı Ali Babacan yine aynı hükümetin bütçesinden bireysel emeklilik sistemine kişi başı yıllık 3 bin Lira yatırılacağını
açıkladı. Kişi başına 3 bin Lira… Bakan, ayrıca bu ödemeler için bütçeden yıllık 1 milyar 250 milyon Lira pay
ayırdıklarını belirtti.
Oysa ekonomik olarak külfeti fazla diyerek sadaka
gibi lutfedilen 35+30 Lira, yani yıllık 65 Lira zammın
5 milyon asgari ücretli üzerinden maliyeti sadece ve
sadece 325 milyon Liradır. Kaldı ki bu para 5 milyon
asgari ücretli adına onlarca hatta yüzlerce farklı işveren
tarafından işçilere ödenecektir. Demek ki hükümetimiz
hazineyi değil öncelikle sermayeyi korumayı kendine
görev edinmiş…
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Bütçeden son on yılda eğitime, sağlığa ve personel
giderlerine ayırdığı payı sürekli düşüren hükümetin
asgari ücretin belirlenmesindeki bu skandal yaklaşımından sonra, sigorta şirketlerine o “yokoğluyok” bütçeden kıyak olarak 1 milyon 200 bin Lira ayırmasına
doğrusu akıl sır ermiyor.

Bekir Coşkun, 02.01.2013 / Cumhuriyet

Bireysel Emeklilik Sistemini desteklemek adı altında yıllardır sigorta şirketlerine yani sermayeye vergi
indirimi adı altında kaynak aktaran hükümet, artık işi
iyice ilerletip kasadan yüzde 25 oranında para vermek
suretiyle kaynak aktarma işlemini kıyakçılığa kadar
vardırmıştır.
Görünen o ki vatandaşına iş bulamayan siyasi iktidar, Koç’un, Doğuş Grubuna, OYAK’a, Sabancı’ya ve
benzeri büyük sermaye gruplarına ait sigorta şirketlerine yeni müşteriler, yeni poliçeler bulmaya ahdetmiş,
gerekirse cebimizden de veririz diyerek müşteri kızıştırıyor.
Bu demektir ki bu yılın sonunda Türkiye’de benzin
6 lira olabilir. Öyle ya bütçeden ayrılan bu paraların
acısı yine vatandaştan çıkacak, bütçe açığını kapatmak
vergiler aracılığıyla yine biz emekçilere düşecek.

Yıl büyüdü:
2013...
Türkiye küçüldü...
*
189 ülke arasında Türkiye güvenilirlik sıralamasında:
63’üncü sıradan 65’inci sıraya...
Gelişmişlikte:
80’inci sıradan 85’inci sıraya...
Yaşanılabilirlikte:
55’inci sıradan 58’inci sıraya...
Yoksullukta:
56’ncı sırada, korudu yerini neyse...
İnsani gelişmişlikte:
Afrika ülkeleri arasında 83’üncü sırada...
*
Simit küçüldü...
Ekmek küçüldü...
Benzin, çeyrek depo kadar küçüldü...
Ücretler reel olarak küçüldü...
Türk Silahlı Kuvvetleri küçüldü...
Sendikalar küçüldü...
Gazeteler küçüldü; yandan üç santim, üstten
üç santim...
Ormanlar küçüldü... Dağlar küçüldü, yüzde
20’si maden ocakları...
Dereler küçüldü, üçe, dörde böldüler...
*
Devlet küçüldü; 3175 taşınmazdan sonra, otoban ve köprüleri gitti...
*
“Peki, büyüyen yerimiz yok mu?” diyeceksiniz...
Adliye binaları; büyüdü...
Hapishaneler; büyüdü...
Tutuklu sayısı; büyüdü...
Polis sayısı; büyüdü...
Biber gazı ithalatında rekor büyüme; yüzde
650...
Sonuç olarak insan haklarında 75’inci sıradan,
büyüdü büyüdü, 78’inci sıraya büyüdü Türkiye...
*
Gemicik büyüdü mesela...
Gemi oldu...
Mücevherat büyüdü...
Cipler büyüdü...
Camiler büyüdü, en büyüğü yolda...
Kasalar büyüdü; gidin bakın Boğaz’da en büyük yalıyı yapan büyük kasa, kimin kasası?..
Netice:
Gelir dağılımında 120’nci sıralardan büyüye
büyüye 131’inci sıraya oturduk mu?..
*
Dilinizi küçük tutun siz 2013’te...
Büyümesin...
Çünkü can güvensizliğinde de büyüdü...
Türkiye; kimi krallık ve diktatörlüklerin arasında, can güvensizliğinde 60’ıncı sıradan büyüyüp 65’inci sıraya oturdu ne de olsa...
*
Sonuçta bazı yerlerimiz büyüdü, bazı yerlerimiz küçüldü...
Ama genelde:
Büyüksün Türkiye...
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Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler...
Cam işçisi, direndi ve kazandı

DEBA işçilerinin
soğan ekmek eylemi...

13 gündür soğukta ve karda direnen Topkapı Şişecam
işçileri mücadeleyi kazandılar, işlerini ve haklarını korudular.
ŞİŞECAM, Topkapı’daki fabrikasını Eskişehir’e taşıma kararı alarak fabrikayı 31 Aralık itibariyle kapattı.
Fabrikada çalışan 430 işçi, yasal haklarını alabilmek ve
diğer fabrikalara geçiş yapabilmek için eylem başlattı.
Yılbaşı gecesini aileleriyle birlikte fabrikanın önünde
geçiren işçiler, devam eden günlerde de fabrika binasını
işgal ettiler.
Haklı eylemleriyle yoğun destek gören işçiler, soğukta ve karda direnmeyi sürdürdüler. 13. günde, Anadolu
Cam Sanayi A.Ş yetkilileri ile Kristal-İş arasında yapılan
görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı: Çalışmaya devam etmek isteyenlerin hakları korunarak Şişecam’ın diğer fabrikalarında çalışmaları güvence altına alındı.

4 aydır alamadıkları ücretlerini
istediler, dayak yediler
Çalıştıkları Uzunlar İnşaat ve Teknopark arasında
yapılan sözleşme feshedilince, şirketler arasındaki anlaşmazlığın faturası işçilere kesildi. Proje tamamlanmak üzere olmasına rağmen inşaat işçilerinin parası ödenmiyor.
Dört aydır ücretleri ödenmeyen işçiler, bu konuda
İstanbul Ticaret Odasının sorumluluğuna dikkat çekmek
için, İTO önünde basın açıklaması yaptılar..
“Emeğimizin karşılığını istiyoruz! Hakkımız olanı
alıncaya kadar ellerimiz yakanızı bırakmayacak!” diyerek
taleplerini haykıran işçilere, polis coplarla ve biber gazı
ile yanıt verdi..

Hey Tekstil

Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası (DEBA)
2009 yılında üretimi durdurmuş ve işçilerin 10 aylık ücret
ve kıdem tazminatları ödenmemişti..
TEKSİF öncülüğünde Denizli’deki fabrika önünde
kurdukları direniş çadırı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra direnişlerini İstanbul’a da taşıdılar.. Her
hafta belli bir eylemle seslerini duyurmaya çalışan işçileri, bir gün İş Bankası kuleleri önünde basın açıklaması
yaparken görüyorsunuz, bir sonraki hafta, Denizli sokaklarında kefenlerle yürüyorlar. Bir bakıyorsunuz, Organize
Sanayi Bölgesi girişinde, ağızlarını siyah kurdeleyle bantlanmış sessiz protesto eylemindeler..
Son olarak 2 Ocak’ta fabrika önünde yer sofrası kurdular. Yere serdikleri gazete sayfaları üzerine bağdaş kuran işçiler soğan ekmek yerken; 850 işçinin 10 aylık ücret
ve kıdem tazminatları ödenene kadar eylemlere devam
edeceklerini ve hedeflerinde Ankara’nın olduğunu söylediler...

Tümtis’e “taşeron sendika” oyunu

TÜMTİS iki yıldır DHL’de örgütlenme çalışmaları
yürütüyor. İşten atılmalara ve işverenin tüm engellemelerine rağmen örgütlenme çalışmaları ve fabrika önündeki
direniş devam ediyor.
İşten atılan işçiler için açılan davalarda haksız bulunana işveren, yeni oyunlara başladı. Tüm engellemelerine rağmen örgütlenme çalışmalarında sona yaklaşan
TÜMTİS’i, bu kez de taşeron sendika ile engellemeye
çalışıyorlar.
Metal Sektöründe alışık olduğumuz bu “taşeron sendika” taktiğini de DHL işçilerinin boşa çıkaracağına inanıyoruz.

Deri-İş Tuzla’da direniyor...
Bildiğimiz sendika karşıtı işveren tavrı her yerde ve
her sektörde karşımıza çıkıyor. Çalışanların Deri-İş’e üye
olmaya başladığını öğrenen İsmaco yöneticileri, baskı
yaparak işçileri sendika üyeliğinden istifa ettirmeye çalışıyorlar.
İşveren önce 3 işçiyi işten atarak gözdağı vermeyi
denedi. Ardından 7 Ocak’ta da 1 kadın çalışanı işten çıkardı. Ama tüm baskılara rağmen işyerinde örgütlenme
çalışmaları devam ederken, İsmaco önündeki direniş de
kararlılıkla sürüyor.
Yine Tuzla’daki Zegna fabrikasında da Deri-İş’e üye
oldukları için işten çıkartılan 3 işçinin fabrika önündeki
mücadelesi devam ediyor..

Şubat ayında, İstihdam yarattığı için “2010 Türkiye
Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü” alan işveren,
çoğunluğu kadın 420 tekstil işçisini 3 aylık alacaklarını ve
kıdem tazminatlarını ödemeden işten çıkartmıştı.
Hey Tekstil işçileri, alacakları için fabrika kapısında,
TOBB önünde ve mecliste seslerini duyurmaya çalışıyor.
Kazandıkları davalar sonucu karşılarında muhatap
bulamasalar da, işverenlerinin yöneticilerinden olduğu
TOBB önündeki basın açıklaması sırasında, polis tarafından darp edilip gözaltına alınsalar da, 11 aydır sürdürdükleri hak mücadelesinde kararlılar.

THY: 26 işçiye, işe iade kararı...
Yasadışı grev yaptıkları iddiası ile iş sözleşmesi feshedilen 305 işçiden duruşması tamamlanan 26’sının işe
iadesine karar verildi.
Havacılık işkolunda grev yasağına karşı çıktıkları için
iş sözleşmeleri feshedilen 305 işçisinin direnişleri sürerken 12. İş Mahkemesi 26 THY Teknik A.Ş üyesi işçinin
işverence yapılan fesihlerini haksız bularak işe iadelerine
karar verdi.
Onurlu direnişlerini sürdüren işçiler, Önümüzdeki
günlerde başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesi çağrılarını yineliyorlar:
“Demokrasi ayıbı grev yasağını 5 ay sonra kaldıran siyasi irade, bu nedenle iş sözleşmeleri feshedilen işçilere
yapılan haksızlığı da ortadan
kaldırmalıdır. 305 THY işçisi
işe geri alınmalıdır.”

Taşeronun 85 işçiye
yılbaşı sürprizi: “Atıldınız!”
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde
“tasarruf” gerekçesiyle yılbaşı gecesi 85 işçi işten çıkarıldı. Hastane Başhekiminin, işçileri taşeron şirketin işten
çıkardığını belirterek işten çıkarmaları savunması da büyük tepki gördü.
Dev Sağlık İş öncülüğünde direniş çadırını kuran işçilerin mücadelesi, Trabzon’da geniş destek buldu. 68′i temizlik, 17′si güvenlik işçisi olan direnişçi işçiler, işlerine
geri dönene kadar mücadeleye kararlılar.
Samsun Gazi Devlet Hastanesi bahçesinde işlerine
geri dönmek için 2 yıla yakın süredir direnen sağlık işçileri de, destek ziyaretleri ile güç buluyor ve yürüyüş ve
basın açıklamaları ile taleplerini diri tutuyorlar.
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Konya’da Yurtiçi Kargo eylemi
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Dev Sağlık İş:

"Sağlıkta
taşeron olmaz,
mücadele
zafere kadar!"
Nakliyat--İş'in Türkiye genelinde Kargo ve Lojistik
İşletmelerinde “Daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve
İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları için sendikalı ol,
Nakliyat-İş’e üye ol” adlı örgütlenme kampanyası devam
ediyor..

Dev Sağlık İş, Türkiye’nin dört bir yanında "İnsan
ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz" diyerek
taşeronluk sistemine karşı mücadeleyi yükseltiyor..

Bu kapsamda örgütlendikleri Yurtiçi Kargo işvereninin baskılarını protesto etmak amacıyla 2 Ocak'ta
Konya'da bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından
Yurtiçi Kargo Transfer Merkezinin Önünde yapılan basın
açıklamasında, işvereninin haksız ve kanunsuz davranışlarına karşı gerekli mücadelenin verileceği vurgulandı.

23 Ocak’ta Meclis önünde yapılan basın
açıklamasında “on bin taşeron sağlık işçisinin sendika üyeliği tanınmaması” protesto edildi. Açıklamaya
CHP milletvekilleri Musa Çam ve Aytuğ Atıcı da
destek verdi.

Meclis önünde eylem, çadıra müdahale

Çalışma Bakanlığı önüne giderek burada çadır
kuran Dev Sağlık-İş üyelerine polis tarafından müdahale edildi.Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun da
aralarında bulunduğu 20’ye yakın üye gözaltına alındı
Sağlık çalışanları hastane çatısına çıktı
Dev Sağlık-İş üyeleri, Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi çatısına çıkarak, Sendikalar Yasası’nı protesto ettiklerini, Ankara’da gözaltına alınan arkadaşları
nın serbest bırakılmasını istediler.

Sendikamızdan Dayanışma Ziyareti
Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül ve
şube yöneticilerimiz Konya’da direnişi sürdüren kargo
işçilerini ziyaret ederek, metal işçilerinin dayanışma duygularını ve desteğini ilettiler.

Tüm hastahaneleri eylem yerine çevirerek, basın
açıklamaları ile protesto eylemlerini sürdüren Dev
Sağlık-İş: “Emeği̇ mi̇ zi̇ , ki̇ mli̇ ği̇ mi̇ zi̇ , geleceği̇ mi̇ zi̇
taşerona tesli̇ m etmedi̇ k, Sendi̇ ka hakkimizi da
taşerona tesli̇ m etmeyeceği̇ z!” diyor.

Sendikamızdan Destek
Dev Sağlık İş temsilcisi Ziya İncedere tarafından
Kartal Koşuyolu Hastanesi önünde baskı ve sürgüne karşı başlatılan direnişin 108. gününde, hastane önünden
Koşuyolu Hastanesi Başhekimliği önüne kadar yapılan
meşaleli yürüyüş'e katıldık..
Yürüyüşün ardından, hükümetin “taşeronu kaldırıyoruz” gibi çıkışlarının gerçeği yansıtmadığın, asıl yapılmak istenenin taşeron sistemini dizginsiz bir biçimde uygulamaktan başka şey olmadığını belirten Genel Başkan
Arzu Çerkezoğlu, “Bütün haklarımızı sokakta kazanarak,
bedel ödeyerek aldık. Diğer direnişlerde olduğu gibi
bunu da başımız dik şekilde kazanacağız ve bu oyunu bozacağız” diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Unutulmadılar...

Tuzla'da vinç işgali

Bursa Kadın Platformu, Özay Tekstil’de 2005
yılında yanarak hayatını kaybeden 5 kadın işçiyi
andı.
29 Aralık 2005 tarihinde beş kadın tekstil işçisi “işten kaytarmasınlar” denilerek tekstil atölyesi
üzerilerine kilitlenmiş, çıkan yangında kadınların
beşi de hayatını kaybetmişti.
Ada tersanesinden 2.5 aydır ücretlerini alamayan tersane işçileri, tersanedeki 50 ve 70 metre yüksekliğindeki
iki vinci işgal etti. Öğle vakitlerinde vinçlere çıkan 12
işçi, eylemlerini, ücretleri ödenene kadar sürdüreceklerini belirtiyor.

Tuzla'da bir iş cinayeti daha

Ersin Taşdemir adlı işçinin vinçle malzeme arasında
sıkışarak hayatını kaybetmesi üzerine, Tuzla Sedef Tersanesine bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Tersane önünde basın açıklaması yapan Limter-İş,
Çalışma Bakanını istifaya davet ederek, "İnsanlık onurumuzu ayaklar altına alan ve ölü bedenlerimiz üzerinden
saltanat sürenlere karşı tek yumruk tek barikat!” çağrısında bulundu.

Sosyal-İş’ten “Taşeron”anketi

Taşeron işçilere yönelik örgütlenme çalışmaları yapan Sosyal-İş Sendikası, taşeronda çalışmayan işçilerin
bu konuda neler düşündüğünü öğrenmek için, bir anket
düzenledi.
Taşeron uygulamasından işverenler ve taşeron şirketlerin yararlı çıktığını düşünen katılımcılar, taşeron
uygulamasının amacının “işçileri güvencesiz, sendikasız,
ucuza çalıştırmak” olduğu görüşündeler.
- Katılımcıların yüzde 87’sinin ya kendisi ya aile bireyleri ya da yakın arkadaş çevresinden birinin taşeronda
çalışma deneyimi olmuştur.
- “Taşeron uygulamasına ilişkin genel görüşünüz” nedir sorusuna katılımcıların yüzde 55,6’sı “kesinlikle desteklemiyorum”, yüzde 30’u “desteklemiyorum” yanıtını
vermiştir.
- Katılımcıların yüzde 88,6’sı “kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya alınmalıdır” demektedir.
- Katılımcıların yüzde 84,7’si taşeronda çalışan işçilerin haklarının kısıtlandığını, yüzde 79,5’i taşeron sisteminin tüm işçileri ilgilendirdiğini, yüzde 90,6’sı taşeron sistemine karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtirtiyor.

“Yaz kızım:
Sendikaya üye kaydetmek
suçu sabit görüldüğünden...”
TÜMTİS Ankara Şube Yöneticileri, işveren
şikâyetleri üzerine, 5 yıldır yargılanıyorlardı. Özel
Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi “üye işçilerin sayısını çoğaltmak” “suçunu” işledikleri gerekçesiyle yönetici ve üyelere, 6 yıl 15 gün ile 1 yıl 10
ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verdi...
Kendisine baskı yapıldığını söyleyen tek bir işçi
şikayeti yokken, sadece işverenlerin şikayetlerine
dayanarak alınan bu karar, sendikacılara sendikacı
oldukları için ceza vermek anlamına geliyor.
Karara karşı TÜMTİS’e destek büyürken, DİSK
de bir açıklama yaptı: “Kendi Anayasa’sını inkar
eden, tamamen siyasal iktidarın, onların yandaşlarının ve sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarına göre
hareket eden siyasallaşmış, güdümlü mahkemelerin
varlığı, faşizmin artık çoktan yanı başımızda bir celladın sinsiliğinde yerini aldığını göstermektedir.”
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Maden ocaklarındaki seri iş cinayetleri can almaya devam ediyor.

Failleri derhal yargı önüne çıkartılsın...

Yine Taşeron
Yine Cinayet!
8 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin ise
ağır yaralandığı Zonguldak Kozlu’daki T.T.K İşletmelerine ait maden ocağında metan gazı patlamasıyla oluşan göçükte ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır,
yaralı arkadaşımıza ise acil şifalar dilerken, meydana
gelen olayın ülkemizdeki seri iş cinayetlerinden biri olduğunu kamuoyunun bilmesini istiyoruz.
Bu bir seri cinayettir ve faili de elindeki müfettiş raporlarına rağmen gerekeni yapmayan siyasilerdir. Aynı
madende meydana gelen benzeri birçok olayın ardından kaybettiğimiz yüzlerce işçi arkadaşımıza ve 2012
Kasım ayındaki müfettiş raporlarında açıkça; “Bu maden ocağında bir kaza meydana gelmemesi tesadüftür”
denmesine rağmen hiçbir önlem alınmaması olayın bir
cinayet olduğunun kesin kanıtıdır.
Rapordaki; “kaza olmaması tesadüftür” ibaresi,
herhangi bir olayın olmaması halini kaza, ölümlerle sonuçlanan ve “kaza” olarak nitelendirilen bu durumu ise
olağan bir hale getirmektedir.
Eğer Müfettiş raporlarında, kendisi istisnai bir durum olan “kaza”nın olmaması bir kaza olarak değerlendiriliyorsa, bu ölümler bir cinayettir ve aynı mahalde
farklı tarihlerde meydana gelmesi de olayı seri cinayete
dönüştürmektedir.
Acımızı daha da derinleştiren bir başka durum ise,

söz konusu işletmede meydana gelen olayın taşeron firmaya ait bölümde gerçekleşmesidir. Taşeron yıllardır
anlatmaya çalıştığımız gibi, ucuz emek ve ucuz maliyet
demektir. Böylesine riskli bir işin hem taşerona devredilmesi hem de denetimsiz ve yaptırımsız bırakılması
faillerin sayısını artırmaktadır.
Bu ülkede taşeron uygulamasını yaygınlaştıranlar,
meşru ve gerekli görenler bu cinayetlerin ortak failleridir.
Ekmekleri için yerin yedi kat altına girip, maden
ocağının dibinde yaşamlarını bırakan insanların cansız
bedenlerine ulaşmak için bile günlerce uğraşılan böylesine bir işyerinde devletin, yetkililerin hala hiçbir önlem almamış olmasını affedemiyoruz.

Yıllara Göre Kömür Madenciliğinde İş Cinayetleri
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

İş kazası Ölümlü
sayısı
iş kazası
6587
39
5647
53
5481
38
6011
77
6722
35
6293
37
5728
30
8193
3
8150
86
9211
55

Standardize iş
kazası oranı (%)
1118
1087
1050
1393
1526
1531
1396
2214
2592
2843

Biz artık “Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı,
idari, teknik ve hukuki çalışmaların sürdüğü” şeklindeki, bir diğer cinayete kadar durumu idare etmekten
başka bir işe yaramayan açıklamaları değil, acil ve net
önlemler alınmasını, faillerin de derhal yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz.
Çünkü biz, babasının yaşadığı haberini almak için
saatlerce soğukta bekleyen küçük Doğukan’ın sevincini yaşayamayan ve babasız kalan çocukların vebalini
taşımak istemiyoruz.

Düşmeler, boğulmalar, göçükler, servis kazaları, elektrik çarpmaları, patlamalar…

2012’de işkazalarında en az 878 işçi hayatını kaybetti
İş cinayetleri kadın, erkek demeden, ülkemizin
dört bir yanında Aralık ayında da devam etti. Yazılı,
görsel, dijital basından ve emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla Aralık ayında en az 76 işçi hayatını kaybetti…
Böylece 2012 yılında iş cinayetleri sonucu aramızdan ayrılan işçi arkadaşlarımızın sayısı en az 878’e
ulaştı...
2012 yılında inşaat, tarım, enerji ve maden
sektörleri yangın yeri oldu!
İnşaat sektöründe, yarıya yakını düşme kaynaklı
olmak üzere en az 279 inşaat işçisi can verdi…
Tarım sektöründe en az 90 işçi aramızdan ayrıldı…
Hızlı bir şekilde özelleştirme talanına maruz kalan enerji sektöründe ise en az 86 arkadaşımız hayatını kaybetti…
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen göçük sonrası hala 9 arkadaşımızın cenazesinin
çıkarılmadığı maden sektöründe ise 81 işçiyi kaybettik…

En çok iş cinayeti İstanbul’da yaşandı!
2012 yılında tespit edebildiğimiz kadarıyla
103 ölüm İstanbul’da, 39 ölüm İzmir’de, 34 ölüm
Ankara’da, 32 ölüm Adana’da, 30 ölüm Konya’da ve
28 ölüm Bursa’da yaşandı…
Patronların tersaneler pazarını büyütme rekabeti
çalışma koşullarının güvencesizleştirilmesi ve işçi
ölümlerinin artması ile mümkün oluyor. 2012'de tersanelerde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin
sayısı tespit edebildiğimiz kadarıyla 154’e yükseldi.
Ölen işçilerin 149’unun taşeron olarak çalışması bizlere taşeronlaştırmanın iş cinayeti anlamına geldiğini
bir kez daha hatırlattı…
İş cinayetlerinin sorumlusu örgütsüzlüğü ve
taşeronlaşmayı dayatan sermaye ve AKP iktidarıdır!
İş cinayetlerinin her geçen gün artması ‘güvencesizlik’ ve ‘örgütsüzlük’ gerçeğini gözler önüne sermektedir. Sözleşmeli, taşeron çalıştırma koşullarının
egemen olması ve giderek gerek sendikal anlamda
gerekse tüm düzeylerde işçi örgütlülüklerine uygu-

lanan baskının, yoğunlaşmış ve uzatılmış çalışmanın
işçi ölümlerini artırdığı, artıracağı aşikârdır… Yine
30 Haziran’da yasalaşan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası” da işçi ölümlerini önlemeyi amaçlayan bir yaklaşıma sahip değildir. Yasanın çıkmasını
takip eden aylarda iş cinayetlerinin artarak devam
etmesi ve işçilerin aleyhine alınan hukuksal kararlar, devlet tarafından yasanın çıkması ile birlikte işçi
ölümlerinin önleneceğine yönelik oluşturulan beklentinin de ne kadar boş olduğunu göstermiştir...
İş cinayetlerine ve güvencesizliğe karşı örgütlenelim!
Vücut bütünlüğümüz ve yaşama hakkımız, bu
utanç verici tablonun gerçek sorumlusu olan siyasal
iktidarın ve patronların vicdanına ve inisiyatifine asla
bırakılamaz. İş cinayetlerini, taşeronlaşmayı, düşük
ücreti, esnek ve kuralsız çalışmayı, özel istihdam
bürolarını dayatan ve yaygınlaştıran bu düzene karşı
örgütlenme mücadelemizi yükseltelim…
(İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporundan özetlenmiştir.)
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Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Yasası,

Hükümet
Satmaya
Devam Ediyor

Anayasa
Mahkemesi’nde

Tarih 14 Aralık 2012, Rahmi Koç:
“Başbakan çok karizmatik ve harika bir
konuşmacı”
Tarih 18 Aralık 2012, köprü ve otoyollar 10 yıllık gelirinden daha azına
Koç-Ülker grubuna satıldı.
Özelleştirmenin dibini bulmuş durumdayız. Satılmadık ne kaldı diye şöyle bir sağa sola baktığımızda elde kalan en son gelir kalemlerinden belki de en önemlilerinden
sonuncusu veya sondan bir öncesi diyelim (çünkü en sonda Milli Piyango İdaresi var) köprü ve otoyollar satıldı.
Böylece, 8 otoyol ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nin işletim hakkı Koç Holding ile Ülker
grubuna gitmiş oldu; hayırlı olsun…
Satış fiyatı, 5.72 milyar dolar.
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın,
Tanıtım Döküma’nına göre, ihalesi yapılan köprü ve otoyolların üç buçuk yıllık geliri ortalama 2.1 milyar dolar.
Bu hesaba göre iki köprü ve 8 otoyol bugünkü sabit
fiyatlarla 8 yıllık geliri karşılığında satılmış oldu. Elbette bu sekiz yıl içinde yapılacak zamlar bu hesabın içinde
değil.
Bu durumda kar eden kim diye sormanın bir manası
yok gibi gözüküyor.

Başbakan hakkında o zamana kadar pek de alışkın olmadığımız bir biçimde methiyeler düzüyor hatta Başkanlık
Sistemine onay veriyor, ardından üç gün sonra köprü ve
otoyollar avucunun içine sıkıştırılıveriyor…
Tabii diğer ortak Ülker grubu için fazla söze gerek
yok; ne de olsa Sn. Başbakan’ın “eski” ticaret ortağı… O
zaman verin gitsin.
Bunun adı gerçekten de satış değil “veriş”tir. “Mademki bunca yalakalık yaptılar o zaman verelim gitsin”
dediler ve verdiler.
Şimdi ne olacak? Olacağı şudur ki, yılda 1 milyar dolara yakın net, temiz ve risksiz ve hatta sürekli artacak
bir gelir kaleminden daha mahrum kalan “hazinemiz” bu
gelir kaybını elbette yeni vergiler, zamlar ile karşılamak
durumunda kalacaktır.
Bu da elektriğe, suya, doğalgaza, benzine yeni zamlar gelecek demektir. Muhtemelen bir çok malda artacak
KDV oranları da cabası…

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve İzmir Milletvekili Musa Çam, TBMM’de kabul edilerek
yürürlüğe giren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Yasası’nı, Anayasa Mahkemesi’ne götürdüler..
Başvuruda, 12 Eylül hukukunun yarattığı baskıcı,
örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı ve yasakçı zihniyeti devam ettiren bu yasanın, örgütlenmenin önüne yeni engeller ve kısıtlar getirdiğini vurgulayarak,
Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bu düzenlemelerin iptal edilmesini istediler.

Alana da verene de hayırlı olsun da…Geriye kalan biz
70 milyon vatandaşa ne olur bilemeyiz artık.

Konuyla ilgili basın açıklamasında, 194 sayfalık bu
dilekçenin basit bir dava dilekçesi olmadığı dile getirildi:

Yollar köprüler alıp, işçi atıyorlar...

“Bu dilekçe, AKP’nin sendikal özgürlükleri nasıl
yok ettiğinin bir belgesidir. Bu sadece işçi sınıfına vurulan bir darbe değildir. Bu örgütlü topluma vurulan
darbedir. Bu demokrasiye vurulan darbedir. Bu temel
insan haklarına vurulan bir darbedir. Bu vicdanlara vurulan bir darbedir. Bu altına imza attığımız uluslararası
sözleşmelere vurulan bir darbedir. Bu anayasanın 90.
Maddesine vurulan bir darbedir. Bu aydınlığa vurulan
bir darbedir.”

Tesadüfe bakın ki bu karlı alışverişin tarafı olan Koç
Holdingin başı Rahmi Koç ihalenin birkaç gün öncesinde

Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda yer alan Sendikalar yasasına yönelik eleştirileri kısaca özetlemek
gerekirse;
1. Sendika kavramının değiştirilmesi
2. Sendikal örgütlenme hakkının kısıtlanması
3. Konfederasyon dışı örgütlenmelere izin verilmemesi
4. Tek işkolunda faaliyet gösterme kısıtı
5. Sendika Kurucusu olmak için “Fiilen Çalışma”
şartı getirilmiştir
6. Sendikalara dış denetim getirilmesi
7. Sendika organlarında görev alanların sayısının
kısıtlanması
8. Sendikal Güvenceler
9. Toplu Pazarlık Yetkisi ve İşkolu Barajı
10. Grev hakkının kısıtlanması
11. Grev Yasaklarına ilişkin düzenlemeler
12. Grev Ertelemesi
13. Çerçeve Sözleşme ve Grup Toplu İş Sözleşmesi
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Sadece kul değil, pul oldunuz
Umur Talu, 26.12.2012, Habertürk

Elbet tarihte ilk kez rastlanmıyor ama, devlet ve polis şiddetini
makul görüp “öğrenci şiddeti”ni
kınayan “Rektör” ancak “Direktör” olur!
Müdür olur, Baş muavin olur,
Şef olur, Ustabaşı olur; lakin
özerklik, özgürlük, eleştiri, itiraz,
tartışma, farklı görüş, hem kolektiflik hem bireysellik mekânı
sayılan, yani öyle varsayılan üniversitede “Rektör” adıyla tarihe iz
bırakmaz.
Bazı üniversite rektörlerinin,
amir devlete şirin görünmek için,
ODTÜ öğrencisini ve onlara sahip
çıkan ODTÜ Rektörlüğünü kınamaları utanç verici.
Güçten, güçlüden, muktedirden yana bu tavırlarıyla, demokrasiden, hak ve özgürlüklerden,
akademiden, eleştirel düşünceden, protesto hakkından ne anladıklarını, daha doğrusu hiçbir şey
anlamadıklarını gösterdiler.
Sadece kınamasınlar, kına da
yaksınlar!
***
Siz 2 bin kadar polisin, zırhlıların, kadim bir üniversiteyi işgalini normal saydınız ya… Ha 12
Eylül 1980’in rektörü olmuşsunuz, ha Aralık 2012’nin.
....
Beni en çok Galatasaray yaraladı.
Epeydir yaralıyor zaten.
Ya baroya darbeci hukukçu çıkartıyor…
Ya iktidar borusuna düdükçü.
Tabii ki öğrencilerini; öğrencinin hakkına hukukuna sahip ve

destek çıkan, güçlülerin cumhuriyetçi veya muhafazakâr despotluklarına tavır alan öğretim üyelerini kastetmiyorum.
....
Ya darbecilere bayılanlar hakim oldu, ya iktidar gücüne yamananlar.
Ya o sapına kadar elitist, ayrımcı ama cumhuriyetçi geçinen
kibir…
Ya sermayeye ve iktidara ilişip
farklı olan her şeye düşman muktedir kibri.
Ya da kokmaz, bulaşmaz, sinik, silik, bitkin, ürkek, sessiz, itaatçi, biatçi muallim terbiyesi!
***
İnsan, başka insanlara itaatle,
biatle değil; haksızlığa, baskıya,
güce itirazla iki ayağı üstünde durur.
Az kişinin ulaşabildiği Üniversite; kadrosuna ve öğrencilerine, hele yoksul bir ülkede verdiği
“öğrenme, düşünme, eleştirme,
geliştirme, bilim, bilme ve ezber
bozma” imkânıyla, güçlülere kul
yetiştirme müessesesi değil, kulluk düzenlerini değiştirme ilhamıdır esasen.
Siz…
Rektör iken direktör oldunuz…
Kul olurken pul oldunuz.
Darbecilerin, baskıların, güçlülerin, iktidarların ayağına serilmiş tüm benzerleriniz gibi…
Üniversite duvarına bir leke
olarak düşeceksiniz!

Ülkemiz NATO’nun savaş üssü,
halkımız emperyalizmin taşeronu

Olmayacak!
AKP
Hükümeti’nin
NATO’dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemleri
Türkiye’de konuşlandırılıyor.
Patriot füzeleri gündeme
geldiğinde Başbakan Erdoğan önce iddiayı reddetmiş
ama daha sonra “Bu topraklar bizim olduğu kadar
NATO‘nun da toprakları”
diyerek, emperyalizmin taşeronluğunu övünçle yaptığını
itiraf etmiştir.
Emperyalistler
NATO
aracılığıyla yıllardır halkların
tepesine bomba yağdırıyor.
Bugün NATO‘nun ülkemizdeki üslerinin geliştirilmesi çabaları asıl olarak ABD‘nin
Ortadoğu‘ya yönelik emperyalist saldırı planlarının bir parçası olduğu gibi, patriot füzelerinin
ülkemizde konuşlandırılması, emperyalizmin
Suriye ile birlikte İran‘ı tehdit eden, bu ülkeleri
çevreleyerek etkisiz hale getirmeyi amaçlayan
saldırısının ve İsrail siyonizmini korumanın bir
aracıdır.
Patriot füzelerinin ülkemizde konuşlandırılması Türkiye‘ye biçilen taşeron rolünün güçlendirilerek, emperyalizmin bölgesel savaşında bir

cephe ülkesi haline getirilmesi ve komşu halkların
geleceklerinin tehdit edilmesinden başka bir anlamı yoktur.
AKP, emperyalizmin güdümündeki bu politikalarla ülkemizi komşularımızla savaşın eşiğine
getirmekte ve bölgesel bir kaosun içerisine sokmaktadır.
AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz! Ülkemizin bu bataklığa daha çok saplanmasına, emperyalizmin gelişmiş bir askeri üssü haline getirilmesine izin vermeyeceğiz! Emperyalizmin çıkarları
ve emperyalizmin taşeronluğunu üstlenenler için
işçi sınıfının akıtılacak bir damla kanı yoktur!

Basın Açıklamalarımızdan

ODTÜ’de gelenek sürüyor, AKP’ye direniyor!
Geçtiğimiz günlerde ODTÜ öğrencilerinin
okullarına gelen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı
protesto etmeleri sonucu polisin aşırı şiddet
kullanmasının ardından hükümet kanadıyla
yandaş üniversitelerden gelen yoğun tepkiler
Türkiye’nin içinde bulunduğu demokratik iklimin ne kadar sertleştiğini açıkça göstermektedir.
Gençlerin, özellikle de üniversite gençliğinin muhalif olma ve bunu farklı biçimlerde
gösterme eğilimi taşıması dünyanın birçok ülkesinde bilinen ve son derece doğal karşılanan
bir durumdur.
... Ülkemizde ise benzeri durumlar ne yazık ki çok farklı görüntülere sahne olmaktadır.
Bunun son örneğini ODTÜ öğrencilerinin göstermiş oldukları tepki karşısında gerek polisin
gerekse hükümet ve yandaşlarının verdikleri
karşılıkta görmekteyiz. Demokratik bir ülkede
olması gerekenin tam tersine, bırakın hoşgörüyü, şu anda protestocu ODTÜ öğrencileri ile
onlara sahip çıkan ODTÜ Rektörlüğü’ne karşı
başlatılan “cadı avı” tahammülsüzlüğün dik alasıdır.
AKP iktidarı tahammülsüzlüğü bir yönetim
biçimi olarak benimsemiştir. Öğrencilerin tepkilerinin polis şiddetiyle bastırılmasının ardından, YÖK’ün ve bilimsel araştırmalarından ziyade hükümete olan yakınlıklarıyla malum bazı

yandaş üniversitelerin yaptığı açıklamalar saldırıyı adeta toplumsal bir şiddete dönüştürmüştür.
... Biz yıllardır hükümetin uyguladığı emek
karşıtı politikalara karşı yaptığımız gösteri, yürüyüş ve eylemler nedeniyle birçok kereler benzeri aşırı güç kullanım ve şiddet uygulamalarına
alışkınız.
Ancak bizleri bu açıklamayı yapmaya iten
asıl sebep, özerk, bağımsız ve bilimi esas alan
çalışmalarıyla gündeme gelmesi, dolayısıyla
doğası gereği iktidarın dümen suyundan uzak
durması gereken üniversitelerimizin iktidar ağzıyla yaptıkları açıklamalar ve gösterdikleri tahammülsüzlüktür.
Yandaş medyadan sonra bilimsel çalışmaları
ile öne çıkması icap eden üniversitelerin yandaş
konumuna düşerek, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize karşı takındıkları
bu tutum ülkemizde giderek oluşan tek sesliliğin vardığı boyutları sergilemesi açısından da
çok üzücüdür.
... Bir hoşgörü ve bir arada yaşabilme rejimi
olarak adlandırılan demokrasiyi tahammül edilemez bir yönetime çeviren bu anlayış ve yaklaşımları tüm kamuoyu nezdinde kınıyor, demokratik tepkilerini gösteren ODTÜ öğrencilerinin
yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.
Genel Yönetim Kurulu

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013

İşsizlik hız kesmeden artmaya
devam ediyor…
• Yaz döneminde işsiz sayısı 313 bin kişi arttı
• Geniş tanımlı işsizlik % 15’in üzerinde
• Yüksek öğretim mezunu kadınlarda işsizlik 2 puan artarak % 18,3 ile resmi
işsizlik verilerini ikiye katladı
• 15-19 Yaş gençlerde kayıtdışı % 76

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Eylül 2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
1) Ekonomik büyüme rakamlarındaki yavaşlama işsizlik verilerine de yansıdı. Olağan koşullarda yaz dönemlerinde inşaat ve turizm sektörünün canlanması ile
düşen işsizlik verileri bu dönemde de artışını sürdürürken,
eylül döneminde hem işsizlik hem de mevsimsel etkiden
arındırılmış işsizlik artışını sürdürdü. Buna göre işsizlik
bir önceki aya göre 0,3 puan artışla, % 9,1’e yükselirken,
mevsimsel etkiden arındırılmış işsizlik 0,2 puan artışla
%9,4 oranına ulaştı. Haziran döneminden bu yana işsizlik
oranı % 1,1, işsiz sayısı 313 bin kişi arttı.
2) Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden biri
çalışmıyor. İşgücüne katılım oranı Eylül 2012 dönemi için
%51 düzeyinde. İşsiz sayılmayan umudu kesik işsizlerin
sayısı ve ev içi emeğin görünmez olmasının sonucunda
açığa çıkan bu durum Türkiye’de işsizliği olduğundan
düşük gösteriyor. AB ülkeleri için Eurostat 2011 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranı %71,2 düzeyinde.
Türkiye’de iş isteyenlerin (işgücüne katılım) oranı AB-27
ortalaması kadar olsaydı işsiz sayısı 13 milyon 633 bin
olacaktı. Buna göre işsizlik oranı ise yüzde 34,9 düzeyine
çıkacaktı.
3) Umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz
sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı % 9,1 değil,
%15,05, işsiz sayısı da 2 milyon 539 bin değil, 4 milyon
514 bin oluyor. Gizli işsiz olarak görülen eksik istihdam
da ilave edildiğinde işsizlik oranı %17,77 düzeyinde.
4) Gençler için ise durum daha da kötü. Gençlerin %
54’ü kayıt dışı çalışıyor. Umudu kesik işsizlerle birlikte her 4 gençten biri işsiz. Resmi olarak % 18 olan genç
işsizliği, umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son
3 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle
işsiz sayılmayan gençler dahil edildiğinde % 27’ye ulaşıyor. 845 bin işsiz gence karşı 584 bin çalışmaya hazır
ancak umutsuzluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş
aramayan genç var. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle
genç işsizliği % 30’a ulaşıyor. Gençler için kayıt dışı oranı
15-19 yaş için % 76, 15-24 yaş grubu aralığı için % 54
düzeyine yükseliyor. Gençlerin % 35’i haftada 60 saatin,
% 53’ü 50 saatin üzerinde çalışıyor.
5) Kadınlar için çalışma yaşamına katılmak son derece zor. İşgücüne katılım oranı kadınlar için %30,7 düzeyinde. Eylül ayında yüksek öğretim mezunu kadınlarda
işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak
%16,4’den %18,3’e yükselmiş, 81 bin kişi artmış durumda. Çalışma çağındaki her üç kadından yaklaşık olarak
sadece biri çalışıyor. Lise ve üzeri eğitime sahip kadınlar
erkeklere göre 2 kattan daha fazla işsizlik gerçeği ile yüzleşiyor.
6) Kayıtdışı oransal olarak gerilese de hala kriz öncesi
değerlerin üzerinde. 2008 Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında kayıt dışı istihdam 483 bin kişi artmış durumda.
Erkekler için aynı dönemde kayıt dışı erkekler için 206
bin azalırken kadınlar için 689 bin artmış görünüyor.
7) Tarım sektörü kriz öncesine göre (2007 yılına göre)
1 milyon 295 bin artmış durumda. Buna göre toplam istihdam artışının % 32’si tarım kesiminde gerçekleşti.

8) Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor. 2009 yılı
Eylül dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların
sayısı % 39 artarak, 1 milyon 632 binden, 2 milyon 2
milyon 231 bine yükseldi. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükümetin istihdam stratejisi açısından bir amaç
olarak değerlendiriliyor. Geçici işçiler için işsizlik oranı
%23,25’tir.
Ekonomik büyümede yaşanan sert düşüş, işsizlik verilerini de etkilemiş durumdadır. Yaz döneminde mevsimsel
etkiden arındırılmış işsizlik verilerinde yaşanan yükseliş
bu durumun işaretidir. 2009 yılında krizin yarattığı tahribat, 2010 ve 2011 yılında ekonomide dibe vuruş sonrası
hızlı yükselişi getirmiş, işsizlik rakamları kriz öncesi düzeylerine gerilemişti.
Ancak özellikle tarımsal istihdamda yaşanan artışa eşlik eden kayıtdışı çalışanların sayısındaki artış, kadınların
ve gençlerin çalışma koşullarında yaşanan bozulma, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, istihdamın niteliğini
sorgulatan bir karakter taşımıştır.
Eylül dönemi verileri, zaten kriz öncesinde de son
derece yüksek olan işsizlik verilerinin yeniden tırmanışa
geçtiğini göstermektedir. Çalışma sürelerinin son derece
uzun, ücretli izin hakkının son derece sınırlı olduğu koşullarda işsizlik verilerinin olduğundan daha düşük görünmesinin temel nedeni işgücüne katılım oranlarındaki
düşük seviyedir. Bir yandan işgücüne katılım oranlarını
yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegane yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık
çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir.
Buna karşın sermaye çevreleri istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yoğun çalışma koşulları altında, daha
kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak bu süreci kendi lehlerine çevirmek istemektedir.
Hükümet işveren çevrelerinin bu taleplerini Ulusal
İstihdam Strateji belgesi ile programlaştırmıştır. Ucuz işgücü için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını fona devrederek orta vadede ortadan kaldırmayı,
kölelik bürolarını hayata geçirmeyi hedefleyen bu belge,
işsizlik verilerindeki artışla birlikte daha sık gündeme gelecektir.
İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri gerileterek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulmalıdır. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa yaparım”
başlığı altında gizlenmesi stratejisidir.
İşsizlikle gerçek 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 alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin
sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler yapılmalıdır
5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak
şekilde yeniden ele alınmalıdır
6. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
7. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı
Dört kişilik ailenin gıda harcamalarının yanı sıra
konut,
ulaşım,
giyim,
sağlık,
eğitim gibi ihtiyaçları dikkate
alınarak hesaplanan yoksulluk sınırı, 3.351 TL. olarak hesaplandı.
Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcaması tutarı ise, 1.061 TL oldu.

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

%
%
%
%

0,38
6,16
6,16
8,89

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

%
%
%
%

-0,12
2,45
2,45
6,09

Asgari Ücret
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için: 978,60 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için: 839,10 TL.
1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
16 yaş üstündeki çalışanlar için: 1.021,50 TL.
16 yaşından küçük çalışanlar için: 877,50 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı:
978,60 TL.
Aylık kazanç üst sınırı: 6.360,90 TL.
1 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı: 1.021,50 TL.
Aylık kazanç üst sınırı: 6.639,75 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
			

3.129,25 TL.

Vergi Oranları
2013 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:
10.700 TL’ye kadar			

% 15

26.000 TL’nin
10.700 TL’si için

1.605, fazlası

% 20

94.000 TL’nin
26.000 TL’si için

4.665, fazlası

% 27

94.000 TL’den fazlasının
94.000 TL’si için 23.025, fazlası

% 35
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Basından

IG Metall Uluslararası Konferansı:

10 yılda reel asgari ücret artışı
% 325 değil. Yalnızca % 35.
Pembe TÜİK istatistikleri başka,
OECD başka hikâye anlatıyor.
“... Türkiye’nin büyüme rakamları göz kamaştırıyor.
Son açıklanan 150 milyar dolarlık ihracat rekoru da sıra
dışı bir iktisadi başarı izlenimi yaratıyor. Peki, bu tablo
Türkiye’nin ezici çoğunluğunu oluşturan dar gelirliler açısından nasıl bir sonuç doğuruyor?
Pespembe. Son 10 sene içerisinde Türkiye’de kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 3.519 dolardan 10.457 dolara yükseldi. % 297 artıştır. Yine aynı dönemde yıllık asgari
ücret 1.884 dolardan 6.124 dolara çıktı. % 325 artıştır. ...
Bu istatistiklere bakıp işçilerin gelirleri AK Parti döneminde gerçekten üç kattan fazla arttı diyebilir miyiz?”
“... Türkiye’de enflasyon ölçümleri bir sepet mal üzerinden yapılıyor. İlginçtir, bu sepetin ne olacağına bağımsız
kurumlar değil iktidara bağlı kurumlar karar veriyor. Sepet
de sürekli değişiyor. “

“İyi bir Yaşam İçin, İstikameti Değiştirmek”
5-7 Aralık tarihlerinde IG Metall Tarafından
Berlin’de düzenlenen “İyi Bir Yaşam için Politik
İstikameti Değiştirmek” başlıklı uluslararası konferansa sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu katıldı.
60’dan fazla ülkeden sendikacı, akademisyen ve
siyasetçinin katıldığı konferansın konuşmacıları arasında Brezilya Eski Devlet Başkanı ve Brezilya Metal İşçileri Sendikası eski Başkanı Lula De Silva ve
krizi önceden tahmin etmesi nedeniyle tüm dünyada
kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini
gibi ünlü konuşmacılar da vardı. Konferansın ana eksenini, yaşanan ekolojik ve ekonomik krizden çıkış
için hem çevre sorunlarına duyarlı hem de daha sosyal bir program ve politika değişikliği için nasıl bir
yol izlenmesi gerektiğine dair tartışmalar oluşturdu.
Konferans süresince pek çok alanında tanınmış
konuşmacının yaptığı sunumların yanı sıra çeşitli
panel toplantıları da oldu, bu panel toplantılarından
bazılarının başlıkları ise şöyleydi: Kalkınma Söy-

lemi, Finansal Piyasaların Düzenlenmesi, Küresel
Eşitsizlikler, Endüstrinin Sürdürülebilir Yeniden Yapılandırılması, Çalışma-temelli Toplumun geleceği,
Demokrasinin Tekrar Hayati Hale Getirilmesi, Endüstrinin “Yeşile Dönmesi”, Enerji Dönüşümünün
Mimarisi, İyi Çalışma, Ekonominin Demokratikleştirilmesi.
Avrupa çapında ortak asgari ücret, ortak işsizlik
fonu vb. bir dizi sosyal politika önerisi dile getirilen
konferansın kapanış konuşmasını IG Metal Başkanı Bertold Huber yaptı. Huber konuşmasında, IG
Metal’in sosyal sorunları, ekolojik sorunlarla bağlama konusunda 1972’de Oberhausen’da yapılan
“Gelecek için Görevler: Yaşam Kalitesi” başlıklı IG
Metal Konferansı ile başlayan uzun bir geçmişi olduğunu belirterek, konferans boyunca yapılan tartışmaları özetleyip ardından IG Metal Yönetim Kurulunca
kabul edilen Politika Belgesi ve Berlin Deklarasyonu
metinlerini özetledi.

“....
Türkiye’nin de üye olduğu ve üye 34 ülkesiyle ekonomik göstergelerini yarıştırdığı OECD’ye göre tablo bambaşka. OECD asgari ücretin gerçek gücünü saat bazlı reel
asgari ücret verileri üzerinden yapıyor. Neden? Çünkü
asgari ücreti arttırırsınız ama çalışma zamanları da artarsa
ücret yerinde sayabilir.
Dahası, aylık çalışma saatleri ülkeler arasında farklılık
gösterir. Avrupa’da haftada 38.5 saat olan ortalama çalışma
süresi Türkiye’de 45 saattir. Mesaileri katınca Türkiye’de
süre 53 saate çıkmakta, bu oran Avrupa’da 41 saatte kalmaktadır.
DİSK’in araştırma bölümü uzmanlarından Serkan
Öngel’in OECD verilerini baz alarak yaptığı son analiz,
sıra dışı bir sonuç ortaya çıkardı. ... Öncelikle son 10 yıl
içinde reel asgari ücret artışı % 325 değil. Yalnızca % 35.
Yani ülke ekonomisinin büyümesiyle yakından uzaktan
alakası olmayan bir artıştan bahsediyoruz. Dahası 2005’ten
günümüze saatlik reel asgari ücretler üzerinden gidişata
baktığımızda reel asgari ücretin yükseldiğini değil % 17
düştüğünü görüyoruz.”
“... Dünyada nasıl?
Asgari ücretin OECD ülkelerindeki gidişatına karşılaştırmalı olarak baktığımızda ise daha vahim bir tablo ortaya
çıkıyor. OECD ülkeleri içerisinde Türkiye ve Meksika dışında bütün ülkelerde asgari ücretin reel olarak yükseldiğini görüyoruz.
Bu artış kriz dönemlerindeki ayarlamalara rağmen devam etmekte. Örneğin İspanya ve Yunanistan’da % 70 artış
görülüyor. ABD’de 2005’ten bu yana artış % 22. Hem de
iktisadi durgunluğa rağmen.
Yani Türkiye büyürken işçinin geliri düşüyor. Pembe
TÜİK istatistikleri başka, ev geçindirmeyi düşünenlerle
OECD başka bir hikâye anlatıyor.”
Koray Çalışkan, 04.01.2013 / Radikal

Fransız CGT-FTM sendikasıyla

Renault’da yaşananlar görüşüldü
Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş, CGT metal
sendikasını ziyaret ederek, CGT-FTM Uluslararası
İlişkiler sorumlusu Christian Pilichowski, Avrupa
faaliyetleri sorumlusu Patrick Correa ve Fransa Renault işçisi Ali Kaya ile birlikte Renault’da işten çıkarılan işçilerin durumunu konuştu.
Renault’da yaşananlardan haberdar olur olmaz, Renault merkez işyeri baştemsilcisi Fabien
Gache’un, Renault Genel Müdüründen konuyla ilgili görüşmek için randevu isteyip, bir dayanışma
mektubu yayınladığını, Renault yönetimiyle yapılan
görüşme sırasında ise işçilerin kendi taleplerini dile
getirmek için eyleme gitmelerinin en doğal hakları
olduğu ve bu nedenle işten çıkarılmanın her türlü
uluslararası insan hakları standartlarına aykırı olduğunu söylediklerini belirten CGT-FTM yetkilileri,
ayrıca Fransa’daki fabrikalarda Renault Türkiye’de
yaşananlarla ilgili bildiri dağıttıklarını ve bu bildirilerin işçilerce büyük bir ilgiyle karşılandığını ve
konuyla ilgili bir basın toplantısı yaparak Fransız
kamuoyunu bilgilendirdiklerini de belirttiler.
Ayrıca bundan sonra da Türkiye’de hakları için
direnen işçilerle dayanışmak amacıyla ellerinden
gelen ne varsa yapacaklarını belirterek, Renault yönetimine işten çıkarılan 31 işçinin işlerine geri dön-

dürülmesi ve işçilerin kendi sendikalarını serbestçe
seçmeleri önündeki engellerin kaldırılması konusunda baskı yapmaya devam edeceklerini belirttiler.
Yakın zamanda bir delegasyonla, işten çıkarılan
Renault işçilerini ziyaret etmeyi planladıklarını da
ekleyen CGT-FTM yetkilileri, Renault işçilerine yönelik de bir dayanışma mesajı videosu hazırladılar.
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Fransa’da Peugeot Citroen
işçileri fabrika işgal etti

Meksika’lı işçilere adalet talebiyle

18-24 Şubat’da tüm dünyada eylemdeyiz
IndustriALL Küresel Sendikası Yönetim Kurulu,
2006’da 65 madencinin yaşamını kaybettiği Pasta
de Conchos maden kazasının yıldönümü olan, 18-24
Şubat 2013 gününü, Meksika’da sendikal haklara saygı gösterilmesi talebiyle uluslararası eylem günü ilan
etme kararı aldı.

Çalıştıkları fabrikanın satılması ve işten çıkarmalara karşı yüzlerce Peugeot işçisi, PSA Peugeot
Citroen'in Fransa'daki fabrikasını işgal etti.
Fransa’daki CGT-FTM Metal Sendikası, 3 bin
işçinin Paris yakınlarındaki Aulnay fabrikasında
oturma eylemi başlattığını açıkladı. İşçilerin eylemi
sendika ve Peugeot yetkililerinin anlaşmak için masa
başına oturmasından bir gün önce geldi. Görüşmede
işten çıkarma konusunun görüşüleceği bildirildi.
Yazılı bir açıklama yapan CGT, "PSA Aulnay işçileri elleri boş işten atılmak istemiyor. Kasım ayında
başlayan suni görüşmeler hiçbir şey getirmedi, şirket
yönetimi işçilerin taleplerini karşılamayı reddediyor"
dedi.

ITUC:
13 adımda
daha iyi bir
dünya
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC),
2013’te dünyanın daha yaşanılabilir bir yer haline gelmesi için atılacak 13 adım konulu bir açıklama yayınladı.
1. Avrupa’daki mantıksız kemer sıkma politikalarına
ve Troyka tarafından haklara yönelik saldırılara son verilmesi
2. Toplu pazarlık ve sosyal korumanın küresel dengesizliklere karşı çözüm olarak kabul edilmesi
3. Gençlerin ve işsizlerin insan onuruna yakışır bir işe
kavuşması için istihdama özellikle yeşil (çevreye duyarlı)
istihdama yatırım yapılması
4. Hükümetlerin iklim için harekete geçmesi ve finans
işlemleri vergisinin yürürlüğe konması
5. Ortadoğu’da barış ve demokrasinin sağlanması
6. Fiji'de demokratik hakların geri verilmesi ve
Burma'da zorla çalıştırmanın sona erdirilmesi
7. Walmart, Deutsche Telecom, DHL ve diğer açgözlü
çokuluslu şirketlerin işçileri sömürmeye son vermesi ve
tedarik zincirlerinde güvenlik, haklar ve adil bir ücret konusunda sorumluluk alması
8. Afrika'da barış, demokrasi ve kalkınmanın sağlanması
9. Hükümetlerin uluslararası şirketlere karşı koyması
ve kendi işçilerinin haklarını savunması
10. Katar'da göçmen işçilerin ve her yerde ev işçilerinin haklarının verilmesi
11. Birleşmiş Milletler'in göçmen işçilerin hakları için
sorumluluk alması
12. Kadınlara ve ev emekçilerine yönelik şiddetle mücadele için gerçek bir hareketin başlaması
13. Özellikle Kolombiya ve Guatemala'da sendikacıları öldürenlerin dokunulmazlığına son verilmesi.
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Meksika Hükümeti ve Grupo Mexico şirketi, bu felaketin nedenlerinin ortaya çıkmasını engellemek için
hayatını kaybeden madencilerin cesetlerini toprak altından çıkarmayı halen daha reddetmektedir.
Meksika Hükümetini işçi haklarına saygı göstermeye çağırmak, yaşamını kaybeden Pasta de Conchos
madencilerine adalet talebini yükseltmek ve hakkında

yapılan sahte suçlamalar
nedeniyle ülkesini terk
etmek zorunda kalan ve
Kanada’da sürgünde yaşayan Los Mineros, madenciler sendikası Genel Sekreteri Napoleon Gomez
Urrutia’nın Meksika’ya
geri dönmesi koşullarının
oluşturulması talebiyle,
18-24 Şubat tarihleri arasında tüm dünyada eyleme gidilecek.

İlk Yönetim
Kurulu toplantısı
IndustriALL Avrupa, kuruluş kongresinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısını 2728 Kasım tarihlerinde Lüksemburg’da yaptı.
Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş’ın katıldığı toplantı, sekretaryanın Avrupa’da endüstri işkollarında durum ve
sekretaryanın faaliyetleri konusunda sunduğu
raporla başladı.
Ardından sekretaryanın kendi içindeki görev dağılımı, yılın ilk yarısının toplantı programı, 2013 bütçesi ve finansal konular gibi
başlıklarda sunumlar yapılıp, sekretaryanın
önerileri oylandı.
Gençlik, sendika uzmanları, iletişim, finans ve savunma sanayi konularında çalışma
grupları kurulması kararı da alınan toplantıda,
AB endüstri politikası inisiyatifinin dokümanı
üzerine IndustriALL’un görüşlerine dair bir
bilgilendirme yapıldı.
Ardından toplu sözleşme ve sosyal politika
konusunda IndustriALL’un tutumunun temelini oluşturan ortak talepler belgesi, güvenceli istihdam ve güvencesizliğe karşı mücadele
için ortak talepler ve ücret koordinasyon kuralları gibi dokümanlar üzerine tartışıldı ve
AB’nin çalışma süreleri direktifiyle ilgili müzakereler konusunda bilgi verildi.
Avrupa İş Konseyleri (AİK’ler), Avrupa İş
Konseyi Kordinatörlerinin görevleri, AİK’ler
konusunda üye sendikalar ile IndustriALL
Avrupa arasında iş bölümü konularındaki
tartışmalar ve çeşitli şirketler için Avrupa İş
Konseyi Kordinatörlerinin isimlerinin belirlenmesinin ardından çelik, savunma sanayi,
enerji, kağıt, kimya, gemi, tersanecilik, otomotiv ve demiryolu gibi çeşitli sektörlerdeki
faaliyetler konusunda bilgi verilerek toplantı
sonlandırıldı.

IndustriAll Avrupa
Otomotiv Konferansı
Avrupa çapında sektör federasyonumuz IndustriAll
Avrupa’nın ilk otomotiv konferansı 23-24 Ocak tarihlerinde
Brüksel’de yapıldı. Sendikamız adına Genel Sekreterimiz M.
Selçuk Göktaş’ın katıldığı konferansta, güvencesiz çalışma, kiralık işçi büroları aracılığıyla çalışma, Avrupa’da araştırma ve
geliştirme politikaları, Avrupa İş Konseylerinin rolleri ve görevleri ve bir süredir IndustriALL Avrupa tarafından otomotiv
sektörü işyerlerindeki ergonomi risklerine yönelik yürütülen
“Ergonomi” projesinin final raporu gibi konuların tartışıldığı
çok sayıda atölye toplantısı yapıldı.
Konferansın sonunda ise, tüm katılımcılar tarafından kabul
edilen, Brüksel deklarasyonu yayınlandı, deklarasyonda güvencesizliğin yaygınlaştırılmasından ziyade, Avrupa çapında
mesleki becerilerinin geliştirilmesi, eğitim ve düzenli işlerin
arttırılması için yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.
Konferansın ardından Genel Sekreterimiz, merkezi
Brüksel’de bulunan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu,
ITUC’un İnsan Hakları ve Sendikal Haklar Bölüm Direktörü
ve Avrupa Parlamentosunda farklı partilerden milletvekillerini
ziyaret ederek, kendilerini Türkiye’de yaşanan işçi hakları ihlalleri ve yeni sendikalar yasası ile ilgili bilgilendirdi.
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Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta

Çalışan kadının yeri
BÖLÜM 2
Yazı dizisi halinde yayınlamaya geçen sayımızda başladığımız yazılarımızın konusunu, yasal düzenlemelerde kadın hakları, esas itibarıyla çalışan kadınların hakları
oluşturacaktır. Öncelikle Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle başladık.
Dosya yazımızın geçen sayıda yayınlanan ilkinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi (CEDAW) incelenmiştir. Bu yazımızda ise
kadın hakları açısından önem taşıyan üç sözleşmeyi inceleyeceğiz.
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARIN SİYASAL HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Aralık
1952 tarih ve 640 (VII) sayılı kararıyla kabul edilen
sözleşme 7 Temmuz 1954 tarihinde yürürlüğe girmiş
ve Türkiye, sözleşmeye 12 Ocak 1954 tarihinde katılmıştır.
Sözleşmede temel olarak taraf devletler, erkekler ve
kadınların eşit haklara sahip olmaları gerektiği ilkesinin uygulanmasını, isteyen herkesin doğrudan doğruya ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığı ile
kendi ülkesinin kamu işlerinin yönetimine eşit koşullar
altında katılma hakkına sahip olması ilkeleri etrafında
uzlaşmışlardır. Birleşmiş Milletler Antlaşmasına ve
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hükümlerine uygun
olarak kadınların siyasal haklardan yararlanma ve bu
hakları kullanma haklarından erkeklerle eşit koşullarda
yararlanmaları hedefini benimseyen taraflar, iç hukuklarında da bu hedefi geliştirmeye yönelik düzenlemeler
yapmayı taahhüt etmişlerdir.
Sözleşmeye 1959 yılında taraf olmamıza rağmen
ülkemizde kadının temsiliyetinde önemli gelişme sağlanamamıştır. Oysa ki Fransa, İtalya, İsviçre gibi birçok
Avrupa ülkesinde kadınların seçilme hakkı bulunmaz
iken 1934 yılında ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 1935 yılında 18 kadın milletvekili meclise girerken bu oran ancak 2007 yılında geçilebilmiştir. Şu anda mecliste ancak %14,2 oranında
kadın milletvekili bulunmaktadır. Tabi kadının temsiliyeti sadece meclis ile sınırlandırılamaz. Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği, muhtarlık, valilik … gibi bir
çok alanda kadınlar çok az yer almaktadırlar.

Amblemimiz değişti

Çuvaldızı birazda kendimize batırmamız lazım diye
düşünüyorum. DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, KAMUSENve MEMUR-SEN’in yönetim kurullarında hiç kadın yok!
2. AYRIMCILIK (İŞ VE MESLEK) SÖZLEŞMESİ
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan, Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi, ILO’nun
temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Ülkemiz
1967 yılında sözleşmeye taraf olmuştur.
Önce Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hakkında
kısa bir bilgi vermek istiyorum. ILO ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek gibi iddialarla
kuruluştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir.
Türkiye, 1932’de Milletler Cemiyeti’ne katılmakla kuruluşun üyesi olmuştur. ILO işçi ve işveren örgütleri
ve de hükümetin yönetim organları ile birlikte üçlü bir
yapıdan oluşturmaktadır.
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi, ırk, inanç ve
cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanların, hürriyet,
şeref, ekonomik, güvenlik ve eşit imkan şartları içinde kendi maddi refah ve manevi gelişmelerini gözetme
haklarını temel almaktadır.
Yine sözleşmede 1. maddede ayrımcılık tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ayrımcılık :
-Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya
sosyal menşe bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her
türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmak,
- İlgili üye, memleketin, varsa temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diğer ilgili makamlarla istişare etmek suretiyle tespit edeceği, meslek veya iş edinmede
veya edilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede
eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan bütün diğer
ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmaktır.

Sözleşmenin 2. maddesine göre taraf devletler, ulusal şartlara ve uygulamaya uygun metotlarla; bu sözleşmede ele alınan anlamda her türlü ayırımı ortadan
kaldırmak maksadıyla iş veya meslek edinmede ve
edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede
eşitliği geliştirmeyi hedef tutan milli bir politika tespit
ve takip etmeyi bu doğrultuda tedbirler almayı taahhüt
etmişlerdir.
3. EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN
İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA
SÖZLEŞME
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1951
yılında hazırlanan Sözleşme’ye ülkemiz 1967 yılında
taraf olmuştur. Sözleşmenin temeli eşit değerde iş için
erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibine
dayanmaktadır.
Sözleşmenin 1. maddesinde ücret tanımlandıktan
sonra “Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği” prensibinin cinsiyet esasına dayanan
bir ayırım gözetmeksizin tespit edilmiş bulunan ücret
hadlerinin kastedildiği ifade edilmiştir. Bu prensip,
madde 2’ye göre; milli mevzuat; mevzuatla kurulmuş
veya tanınmış herhangi bir ücret tespit düzeni; işverenlerle işçiler arasında yapılan toplu sözleşmeler veya çeşitli usullerin birleştirilmesi yoluyla uygulanabilir.
3. maddeye göre ise sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak mahiyette işlerin objektif
bir şekilde değerlendirilmesini teşvik için tedbirler alınacak; bu değerlendirme takip edilecek usuller, ücret
hadlerinin tespitine yetkili makamlar tarafından veya
ücret hadlerinin toplu sözleşmelere göre tespit dilmesi
halinde, bu sözleşmelere taraf olanlarca kararlaştırılabilecektir. Bu şekilde objektif bir değerlendirme neticesinde, yapılacak işlerde tespit edilen farklara, cinsiyet
gözetilmeksizin tekabül eden, ücret hadleri arasındaki
farklar eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibine aykırı sayılamayacaktır.

Otomobil-İş ve Maden-İş sendikalarının birleşmesinin
ardından, bir süre her iki sendikanın amblemi birlikte kullanıldı.
Daha sonra düzenlenen yarışmayla seçilen amblemimiz simgeledi sendikamızı.
2013’e girerken, Başkanlar Kurulumuzun da değerlendirmeleri sonucu, amblemimiz biraz daha sadeleştirilerek,
yeni şekliyle kullanılmaya başlandı.
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İşçiler Soruyor...

Çocuğum benim sağlık sigortamdan
nasıl yararlanır?
Soru: Ben işveren yanında sigortalı olarak
çalışmaktayım. Çocuğum da benim sigortam üzerinden hastalık yardımından yararlanıyor. Çocuğum
genel sağlık sigortası primini ne zaman ödemek zorunda kalacak?
Cevap: Çocuğunuzun cinsiyetini, yaşını ve öğrenim
durumunu belirtmediğiniz için sorunuzu sigortalının
bakmakla yükümlü olduğu çocuklara ilişkin bilgileri
vererek cevaplayacağız.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası’nın 3. maddesine göre sigortalının,
sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık
bağlanmamış evli olmayan çocuğu;
• Eğitim durumuna bakılmaksızın 18 yaşını doldurana kadar,
• Lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve
çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurana kadar,
• Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar,
• Malûl olduğu tespit edilen çocuk ise yaş
sınırlaması olmaksızın,

Ebeveynin sigortalılığından kaynaklı olarak genel
sağlık sigortalısı sayılır.
19.01.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
yasayla, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası’nın 67. maddesine yapılan eklemeye göre, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20
yaşını aşmamaları kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle sağlık
hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.
5510 sayılı Yasa’nın Geçici 12. maddesine göre
de 01.10.2008 tarihinden önce yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Yasası’na göre sigortalının bakmakla
yükümlü olduğu kız çocukları yukarıda belirtilen kriterler aranmadan, 5510 sayılı Yasa gereğince de bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmakta olup genel
sağlık sigortası kapsamında yer almaktadırlar.
Dolayısıyla yaşları ne olursa olsun evli olmayan,
herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan, çalışmayan ve 01.10.2008 tarihinden önce
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak
tescil edilen kız çocukları genel sağlık sigortasından
yararlanmaktadır.

Sendikal tazminat davası açabilir miyim?
Soru: İşveren beni işyerindeki sendikal
örgütlenme nedeniyle işten çıkardı. Duyduğum
kadarıyla ancak işe iade davası açtağımda sendikal
tazminat talep edebilirmişim. Ancak ben işe iade
davası açıp geri dönmek istemiyorum. Ne yapmam
lazım?
Cevap: Belirttiğiniz üzere iş güvencesi kapsamında
olan yani işe iade davası açma hakkı olan işçiler sadece
sendikal tazminat talepli dava açamamakta idi. Sendikal tazminat talebini ancak işe iade davası kapsamında
ileri sürebilmekteydi.
Ancak 07.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesinin 5.
fıkrasına göre işçinin İş Yasası uyarınca işe iade davası
açılmaması sendikal tazminat talepli dava açılmasını
engellemez.
Dolayısıyla 07.11.2012 tarihinden sonra sendikal
nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçiler işe iade davası
açmayıp sadece sendikal tazminat talepli dava açabilirler.

Sapanca’da Yanıkköy-Maşukiye sınırları içindeki
300 küsür dönümlük alanda bir taşocağı faaliyete geçirilmek isteniyor. Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne “ucuz
ve kolay” malzeme sağlamak için, doğa katlediliyor.

“Tatlı suda yetişen, yosma çevreci değilim, sapına kadar çevreciyim” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: “Ben bir ormanın bozulmasını
asla istemem. Ancak zaruri ihtiyaçlarımız ve
hizmetlerimiz var, bunun için malzeme sağlamamız gerekiyor. Biz, en ucuz ve en kolay
malzemeye nasıl ulaşırız buna bakıyoruz.“

Bölge halkı tehlikenin farkında. Hava, toprak,
akarsu ve yeraltı suları, bitki örtüsü, orman, buralarda yaşayan tüm canlılar, aynı zamanda bir içme suyu
kaynağı olan Sapanca Gölü için; yörede halen yapılan
meyvecilik için, turizm için yaralayıcı ve yok edici bir
tehlike oluştuğunun farkında herkes.
Yöre halkıyla birlikte sadece çevre örgütleri değil,
demokratik kitle örgütleri, akademisyenler, siyasiler
de “katliama izin vermeyin” diyorlar. Her haftasonu,
geniş katılımlı eylemlerle tepkilerini ortaya koyup,
seslerini daha geniş kesimlere duyurmaya çalışıyorlar.
Daha önce sendikamızın da katıldığı bu renkli
eylemlerden biri de, 16 Aralık’ta yapıldı. Çatalkaya
vadisinde piknik olarak planlanan eylemde, yüzlerce
çevre dostu, soğuğa rağmen halaya durdular. Ekmek
arası sucukların ardından orman gezisi yapıldı ve katılımcılar tepkileri dile getirdiler.

Ucuz ve kolay. Bu katliamın doğaya ve
gelecek kuşaklara maliyetini, insan yaşamını
da bu kadar ucuz görenler göz ardı edebilir
ancak..
Yanık Köyü muhtarı Sibel Baykal, taşocaklarının bu
güzelim doğa ve yerleşim alanları yakınında hangi gerekçe
ile olursa olsun faaliyetine taraftar olmadıklarını bir kez
daha dile getiriyor: “Biz mücadelemizi bırakmayacağız”
Metal işçilerine selam gönderen Batı Karadeniz Çevre
Platformu Dönem Sekreteri Oktay Karaman: “Bu güzelim beldede taşocağı istemediğimizi, nerede olursa olsun
yaşam alanlarımızı, doğamızı ve sağlığımızı tehdit eden
girişimlere karşı olduğumuzu; istenirse insanı, yaşam çevresini ve doğayı koruyan alternatif yatırım ve girişimlerin
her zaman mümkün olduğunu dile getirmekten yorulmayacağız. Bu görev hepimizin değerli dostlar. Tüm çevre duyarlılarının, tüm yaşam savunucularının görevi.”
Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeni ile bizzat hükümetin
merkezi düzeyde öngördüğü bu taşocağı girişimi, iktidar
partisi Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül tarafından dahi
“bağrımıza hançer saplanıyor” sözü ile değerlendiriliyor.
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21 Ocak 2013 tarihli gazetelerden;
“Gürcistan’dan Erzurum’a birinci parti samanlar geldi.”

24 Ocak Kararlarının 32. yılı
21 Ocak 2013 tarihli gazete başlıklarından bir alıntı
ile 24 Ocak ekonomik kararlarının ne ilgisi var diyebilirsiniz.
Ama biz bu haberin başlığına “yine ne ilgisi var?”
gibi bir soruyla karşılaşma pahasına “Köprü ve otoyollar birkaç yıllık karına Koç-Ülker grubuna satıldı” başlığını da taşıyabilirdik.
Veya “işsizlik bir türlü düşmüyor”, “asgari ücretlinin alım gücü düştü” başlıklarını da taşıyabilirdik.
Bütün bu güncel ve aynı zamanda yıllardır tekrarlana tekrarlana artık alıştığımız başlıkların ne yazık ki
hepsinin 1980 yılında alınan ekonomik kararlarla birebir ilgisi vardır.
Ama biz hepimiz için çok yeni ve pek de alışkın
olmadığımız Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan
illerimizin saman ihtiyacını ortaya koyan haberleri ilginçliği nedeniyle tercih ettik.
Çünkü 24 Ocak 1980 yılında alınan ekonomik kararlar ilk açıklandığında bütün bunların olacağı bu ülkeyi gerçekten düşünen ve meseleye emekçiler cephesinden bakan aklı başında insanların ortak görüşüydü.
Neydi bu kararlar kısaca özetlemeye çalışalım;
24 Ocak Kararları’yla birlikte, “ithal ikameci’’
modele son verilmiş, serbest piyasa ekonomisinin
acımasız kuralları egemen kılınmıştır. Yani, ithalatın
önündeki tüm sınırlamalar ve engeller kaldırılarak iç
pazarlarımız yabancı mallara açılmıştır.
İhracatı özendirme adı altında işçi ücretlerinin baskılanması ve giderek satın alma gücünün düşürülmesi
hedeflenmiştir.
Kamu yatırımlarının azaltılması hedeflenmiş daha
da ötesi Kamu İktisadi teşebbüsleri yabancı sermaye
başta olmak üzere sermayeye satılarak kamunun iktisadi alandan tamamen elinin çekmesi hedeflenmiştir.
Tarıma verilen destek kaldırılmıştır.
Vergilerin halka yayılması kararlaştırılmıştır.
Aslında 24 Ocak kararları yükselen işçi hareketinin
ve giderek pastadan daha fazla pay almaya başlayan
emekçilerin dizginlenmesini amaçlamıştır.
1961 Anayasasının en temel ilkelerinden biri olan
sosyal devlet ilkesinin yok edilerek, güçlü olanın kazanacağı bir ekonomik düzene geçilmesiydi hedeflenen.
İşte böylesine emekçiyi hiçe sayan, hatta direk olarak emekçileri hedef alan bu kararların o günkü ekonomik ve sosyal şartlarında uygulanması da elbette o
kadar kolay olmayacaktı.
Nitekim bu kararların açıklanmasının ardından
Sendikamızın Genel Başkanı Kemal Türkler konuyla
ilgili olarak yaptığı konuşmada “Bizi yok etmeden bu
kararları uygulayamazlar” diyerek hem bu kararların
özünü hem de işçi sınıfının yaklaşımını net olarak ortaya koymuştur.
Bu kararları alanlar elbette kılıfı da hazırlamışlardı;
önce 22 Temmuz 1980 tarihinde Kemal Türkler katledildi ardından 12 Eylül 1980 darbesiyle DİSK kapatıldı, grevler sonlandırıldı, 1961 anayasası ve sendikalar
yasasıyla grev ve toplu sözleşme yasaları yırtılıp atıldı.

12 Eylül Darbesi 24 Ocak kararlarının
Uygulanması İçin Yapıldı
Darbeyi yapan Kenan Evren, 7 Ocak 1991 tarihli
Milliyet’te bakın ne demişti:

Bir başka
24 Ocak acısı

’’Eğer 24 Ocak kararları denen kararların arkasından 12 Eylül dönemi gelmemiş olsaydı, o tedbirlerin
fiyasko ile sonuçlanacağından hiç şüphem yoktu. Böyle sıkı bir askeri rejim sayesinde o tedbirler meyvesini
vermiştir’’.
Gerçekten de 24 Ocak Kararları olarak 1980 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in müsteşarı
Turgut Özal aracılığıyla ülkemizde uygulamaya konan
ABD patentli neoliberal politikalarla, 12 Eylül faşist
darbesi arasında çok sıkı bir ilişki vardır.
Türkiye’de 32 yıldır bu ekonomik politikalar uygulanmaktadır.
Türkiye bu politikalarla bir yabancı sermaye cennetine dönüşmüş, ancak işsizlik sona ermediği gibi tam
tersine adı krizle anılan ülkelerdeki işsizlik oranlarını
bile geçerek kronik hale gelmiştir.
Ülkenin en büyük gelir kaynakları olan ve üretimleriyle sanayinin lokomotifi, karlarıyla hazinenin altın
yumurtlayan tavuğu durumundaki birçok KİT birkaç
yılık karları karşılığında özel sektöre peşkeş çekilmiştir.
Satacak fabrika kalmayınca, son olarak köprü ve
otoyollar satılmış, şimdi de devletin en büyük gelir
kaynaklarından biri olan Milli Piyango İdaresi satışa
çıkarılmıştır.
Bütün bu satışlardan vatandaşa düşen ise giderek
artan hayat pahalılığı, dünyanın en pahalı benzini ve
elektriğe, doğalgaza yapılan zamlardır.
Bütün bu uygulamalardan halka düşen, biten hayvancılık, yok olan tarım ve giderek artan dışa bağımlılıktır.

“Kanıtlanan bir başka gerçek de “hukuk
devleti” sisteminin vazgeçilmez varlığı ve
önemidir. “Hukuk devleti”nin zedelendiği her
ülke kargaşalarla, zorbalıklarla, diktatörlüklerle
karşılaşmak yazgısı ile karşı karşıyadır. Hukuk
devleti, bireylerin olduğu gibi, sendikaların,
partilerin ve kurumların ortak güvencesidir."
Cumhuriyet,15 Aralık 1981,Uğur Mumcu
.. ve hukuk
Bomba yerleştirilmiş aracının evinin önünde
patlamasıyla katledilen Uğur Mumcu’nun davası,
20 yıl sonra sonuçlandı..
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Uğur
Mumcu’ya ait 06 YR 245 plakalı aracın enkazının
mirasçılarına iadesine karar verdi..

Bu nedenle, aslında 24 Ocak kararlarının uygulanması ve emekçilerin baskı altına alınması için yapıldığı
Kenan Evren’in de açıkça belirttiği 12 Eylül Darbesinin, bugün yargılandığını söyleyenler açıkça bir kez
daha halkı kandırmaya çalışmaktadır.
Eğer 12 Eylül yargılanacaksa, sendikaların güçsüzleştirildiği, emekçilerin sarı sendikalara teslim edildiği,
toplumun susturulduğu bu 32 yıl boyunca sermayenin
güdümünde hareket edeh bütün siyasetçiler ile onların
arkasındaki büyük patronlar yargılanmalıdır.

“20 yıl sonra elde kalan
patlamış bir çelik yığını”

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013
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Bireysel Emeklilik Sistemi ya da
Kamusal Emekliliğin
Tasfiyesi…
Son günlerde sık sık yazılı ve görsel basında Bireysel Emeklilik Sistemi’ni süsleyen
reklamlar görülmeye başlandı. Ve bu sistem,
metal işçilerine 2012-2014 dönemi MESS
Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin “büyük sürprizi”,
“İşçiler adına yeni bir hak kazancı ve tasarruf
aracı olarak” olarak yansıtıldı.

Bireysel Emeklilik Sistemi neyi hedeflemektedir? Gösterildiği gibi emeklilik olanağı sağlamakta
mıdır?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), özel bir emeklilik
rejimi olup kişilerin bireysel tasarrufları ile ek emeklilik
geliri sağlama amacına yöneliktir. Her ne kadar böyle bir
amaç ortaya konsa da gerçekte kişilere ek emeklilik olanağı sağlamaktan çok bu tür tasarrufların sermaye kesimine aktarılması hedeflenmektedir.
Özellikle kapitalizmin 1970’lerin ortalarından itibaren
krize girmesiyle birlikte “sosyal devlet” anlayışının giderek tasfiyesi gündeme geldi. Bu bağlamda, Dünya Bankası ve IMF tarafından “Yapısal Uyum Programı” adı altında sosyal devletin temel unsurları olan emeklilik ve sağlık
sigortalarının piyasaya açılması amaçlandı. Bu çerçevede
“Yapısal Uyum Programı” şu unsurlardan oluştu:
1. Emeklilik ve sağlık sigortalarının birbirinden ayrılması,
2. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün süresinin artırılması,
3. Sağlık hizmetinin piyasa açılması,
4. Bireysel emekliliğin ve özel sağlık sigortasının teşviki.

BES, ilk olarak hangi ülkede, nasıl uygulandı?
Bireysel emeklilik sistemleri, 1980 sonrasında “sosyal devlet” anlayışının giderek terk edilmesiyle birlikte
özendirilmeye başlandı. Başta askeri cuntanın iş başına
geldiği Şili olmak üzere (1981) Güney Amerika ülkelerinde özel emeklilik sistemleri zorunlu hale getirildi, çalışanlar zorla bu şirketlere üye oldu. Ancak sistem başarılı
olamadı, Arjantin’de 2001 krizi sonrasında iflas etti, 2008
krizi sonrasında da ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki emeklilik fonlarını iflastan kurtarmak için devletler
harekete geçti.
Türkiye’de de BES, 2001 yılında hayata geçtiğinde
yaygın bir sistem değildi. 2008’de yürürlüğe giren sosyal
güvenlik yasası ile birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak 65’e çıkarıldığı için kamusal emeklilik yerine bireysel
emeklilik daha cazip hale getirilmeye çalışıldı.

Gazetemizin bu sayısında, Bireysel Emeklilik Sistemi’ni mercek altına aldık. Konuyla
ilgili olarak özellikle çalışma yaşamı alanında
uzun yıllar gazetecilik yapan ve halen Yurt
Gazetesi yazarı olan Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kısmi zamanlı
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever’le
bir röportaj yaptık.

meyi amaçlıyor.

Türkiye’de kamusal emeklilik sisteminde yani
sosyal sigortalarda devletin katkısı ile BES’e devlet
katkısının karşılaştırmasını yapabilir misiniz?
AKP Hükümeti, 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırılan her 100
liraya karşılık devletin de 25 liralık bir katkı sağlayacağına ilişkin bir yönetmelik yayımladı. Yani BES’e yatırılan
paranın yüzde 25’i oranında bir devlet katkısı olacak.
Peki kamusal emeklilik sisteminde, sosyal sigortalarda devletin katkısı ne kadar? 5510 sayılı yasaya göre,
malullük, yaşlılık, ölüm sigortası dalında, yani emeklilik
sigortasında toplam prim oranı yüzde 20. Bunun yüzde
9’u sigortalı, yüzde 11’i de işveren payı. Devlet de bu
yüzde 20’nin dörtte biri oranında katkı yapıyor. Yani devletin kamusal emeklilik sigortasına katkısı sadece yüzde
5. (Yüzde 3 oranında da genel sağlık sigortasına katkı söz
konusu).
Özetle, devlet bireysel emekliliğe yüzde 25, kamusal
emekliliğe ise yüzde 5’lik bir katkı yapıyor. Ayrıca BES’te
10 yılını tamamlayan 56 yaşını doldurduğunda emeklilik
hakkına sahip. Sosyal sigortalarda ise, emeklik yaşı kademeli olarak 65’e çıkarıldı.
Katılımcılardan sağlanan gelirle BES fonuna, yani
sermayeye bir yandan kaynak aktarılırken öbür yandan
kıdem tazminatının da bireysel hesaplar yoluyla fona yönlendirilmesi programlanıyor.
Bireysel (özel) emeklilik sisteminin başarılı olması
halinde bu sistemi daha cazip hale getirmek için kamusal
emekli aylıklarının daha da düşürülmesi gündeme gelecektir. Nitekim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye emekli aylıkları yüksek” sözü boşuna söylenmiş bir
söz değildir.

BES’te nihai olarak ne amaçlanıyor, katkı sisteminin özellikleri nelerdir?

BES ile ilgili yasanın esas amacı, devlet desteği ile
birlikte tasarruf oranlarını arttırmak, orta ve yüksek gelir
gruplarından sağlanan kaynakla fonda ciddi birikimler yaratarak sermaye kesimine yeni olanaklar sunmaktır.

IMF’nin Aralık 2012’de Türkiye ile ilgili yayınladığı
raporda, bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesi öneriliyor. Aynen 1981’de Şili diktatörü Pinochet’in
yaptığı gibi işverenlerin sigorta primlerine katkısı ortadan
kaldırılarak tamamen çalışanların primleriyle finanse edilen bir sistem öngörülüyor. Türkiye’de de 2008’de çıkarılan 5763 sayılı yasayla işverenlerin sigorta priminde 5
puanlık bir indirim yapılarak bir anlamda bunun da yolu
açıldı.

Belli bir vade sonunda da kamusal emeklilik sistemini tasfiye etmektir. Emeklilik yaşının 65’e çıkarılması ve
emekli aylıklarının düşük tutulması ister istemez çalışan
kesimi, özellikle de orta düzeydeki gelir gruplarını kamusal emeklilikten soğutarak bireysel emekliliğe yönlendir-

2012 sonu itibariyle 3 milyonluk katılımcı sayısının ve
20 milyar liralık fon varlığının son uygulamayla daha da
artırılması bekleniyor. Öte yandan devlet katkısı ile ilgili
uygulama, belirli sınırlılıkları da içeriyor. Sistemde 3 yıl
kalmayan, ayrıldığı zaman hiçbir şekilde devlet katkısını

alamayacak. 3-6 yıl arası kalıp ayrılan devlet katkısının
yüzde 15’ini, 6-10 yıl kalan ise yüzde 35’ini alabilecek.
56 yaşını doldurmayıp 10 yıl kalıp ayrılan da devlet katkısının ancak yüzde 60’ına sahip olabilecek. 56 yaşını ve
BES’de 10 yılını tamamlayan devlet katkısının tamamını
alabilecek.
Yine BES’in reklam dahil tüm giderlerinin katılımcı
paylarından karşılandığı bilinen bir gerçek.

Kriz dönemlerinde bireysel emeklilik fonlarının
bir güvencesi var mı?
Bireysel emeklilik fonları özellikle ekonomik kriz
anında ciddi biçimde değer kaybına açık bulunuyor. 2008
kriziyle birlikte ABD’de en büyük 7 şirket arasında yer
alan Enron şirketi iflas etti, bir bireysel emeklilik fon şirketi olan bu şirkette tasarrufları bulunanların varlıkları
heba oldu. Kriz nedeniyle emeklilik fonlarında yüzde 25
dolayında bir küçülme gerçekleşti.
OECD verilerine göre emeklilik fonlarının GSMH
(milli gelir) içindeki payı yüzde 80’lerde iken 2008 kriziyle birlikte bu oran yüzde 57’e düştü. Krizden en çok
35 yaş ve üstü çalışanlar etkilendi. Çünkü ekonomik kriz
sonucunda ilk işten çıkarılanlar bu kişilerdi. İşsiz kalan bu
kesim, emeklilik yaşı için kalan primlerini de ödeyemeyecek duruma geldi. 2012’de ABD’deki “Wall Streeet’i
İşgal Et” hareketinin belirleyici faktörü de, finansal kriz
nedeniyle emeklilik birikimleri yok olan bu kitleydi. O
nedenle her zaman krize açık olan kapitalist sistemde, bu
tür tasarruflar yoluyla gelecek için bir gelir beklentisine
girmek ciddi bedellere yol açabilecektir.

Son olarak, BES’e karşı sendikaların ve emekçilerin tavrı ne olmalıdır?
Türkiye açısından soruna baktığımızda, kıdem tazminatının bir fona devredilmesi ve bu fonun bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi de düşünülüyor. BES şirketlerinin böyle bir talebi bulunuyor. Bir emekçinin kıdem
tazminatının fona devredilmesine karşı çıkarken bireysel
emeklilik sistemine dahil olarak kazançlı çıkma arzusu,
bir ikilemin de oluşmasına neden olabilecektir.
Sonuç itibariyle çalışanların, emek örgütlerinin kıdem
tazminatlarının da geleceğini düşünerek kamusal emeklilik sistemini savunması, hatta BES’teki yaş uygulamasını
da dikkate alarak emeklilik yaşının 56’ya düşürülmesini
gündeme getirmesi gerekir…
Öncelikle bireysel emeklilik sisteminin gerçek amacını ortaya koyan, ardından da emeklilik yaşının 56’ya düşürülmesini öngören bir çalışma başlatmaları gerekiyor.
Atilla Özsever’le yaptığımız bu kapsamlı röportajımızın
tamamını internet sitemizden izleyebilirsiniz.
http://www.birlesikmetal.org
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Dr. Murat Özveri’den 2 kitap...

Sendikal Haklar

Taşeronda müjde yok,
hile var!

5356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
Yasa tasarısı, komisyon görüşmeleri
bittikten ancak altı ay sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Yasanın uzun süre Meclis Genel
Kurulu’na getirilmemesi, mecliste de
eleştiri konusu olmuş, herkesin üzerinde uzlaştığı bir yasal düzenlemeyi hangi
gücün ne karşılığı altı ay süreyle beklettiği sorgulanmıştır.
Yasanın ana fikri, yönelimi ve temel
aldığı ölçütlere göre, değişenlerin ayrıntıda olduğunu söylemek mümkündür.
Yüzlerce yıldır sendika ve toplu pazarlık hakları için geliştirilmiş olan, bir
anlamda “kadim” denilebilecek devlet
anlayışı, dipdiri şekilde yeni yasada da
varlığını sürdürmektedir.
Oysa işkolu istatistiklerinin nasıl yayımlanacağı, işkolu barajlarının oranı
gibi yasa yapma sürecini de tıkayan meseleler, sistemin “asıl sorunu” değildir.
Kitapta, Yasa’nın hükümet tasarısı olarak Meclise sunulduğu halinden,
komisyonlarda uğradığı değişikliklere
kadar geçirmiş olduğu aşamalar birlikte
değerlendirilmeye çalışılmış, son olarak
Meclis Genel Kurulunda kabul edilen
metin değerlendirmede esas alınmıştır.

Çalışmanın amacı öncelikle; sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına ilişkin kadim devlet anlayışını özet
olarak da olsa ortaya koymak, yasanın
bu anlayışla örtüşen yanlarını değerlendirmek, daha sonra, yasayla yeni dönem
için de benimsenen esasların, metal ve
tekstil sektörleri özelinde örgütlenmeye
olan olası etkilerini açıklamaya çalışılmaktır.

Türkiye’de Tolu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi
ve Sendikasızlaştırma
“Türkiye’de Uygulanan Toplu iş
Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin
Sendikalaşma Üzerine Etkisi (19832009)” adlı çalışma, ülkemiz çalışma
(endüstri) ilişkilerinde 1960’h yıllardan
beri kilit bir rol oynayan, gerek doktrinde gerekse uygulamada (yargı, sendikacılık) önemli tartışmalara ve çatışmalara
yol açan toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin yetkin ve kapsamlı bir incelemesi
ve eleştirisidir.
Sadece teorik bir değerlendirme olmayan çalışma, özellikle 1983-2009
döneminde eğilim oluşturucu işkolları
ve sendikaların yetki işlemlerine ilişkin
olarak ampirik açıdan da güçlü bir çalışmadır.
Konu ve yöntem açısından özgün
olan tez, sosyal politika disiplini ve çalışma ilişkileri alanına önemli bir katkı
niteliğindedir ve Türkiye’de uzun dönemler boyunca uygulanan yetki sisteminin ciddi bir eleştirisidir.

ma; özgünlük, alana katkı ve bilimsel
özen gibi nitelikleri yanında, yazarın
sosyal politika (özellikle çalışma ilişkileri ve çalışma hukuku) alanındaki uzun
deneyimin ve müktesebatının bir ürünüdür.

Toplu iş sözleşmesi yetki sistemi ile
sendikalaşma arasındaki güçlü ilişkiyi
ortaya koyan ve 2822 sayılı yasada yer
alan yetki sisteminin sendikasızlaştırma
açısından etkilerini ortaya koyan çalış-

Gerek yaklaşım ve kavramsal çerçeve, gerekse kaynak kullanımı açısından
çok başarılı bulunan tezin, sosyal politika yazınında önemli bir boşluğu dolduracağı inanılmaktadır.

Basından

Aziz Çelik, 22.11.2012 / Birgün

“Bakan Çelik’ten taşeron işçilere
müjde!” (Star),
“Bakan Çelik’ten işçiye müjde!
(Takvim),
“Taşeron çalışana müjde!” (Vatan),
“Taşeron yeniden tanımlanacak”
(Milliyet),
“Taşeron çalışana müjde!” (HaberTürk).
Evet
yanlış
okumadınız.
19.11.2012 tarihli gazeteler aynı
tornadan çıkmış (veya aynı merkezden servis edilmiş) gibi taşeron (alt
işveren) işçisine müjde haberleriyle
doluydu.
....
Konunun arka planını bilseniz de
bir an tereddüde kapılıyorsunuz.
Ne oluyordu?
Neyin müjdesiydi bu?
Taşeron işçiler kadrolu işçilerle
aynı haklara kavuşacaksa taşeron işçilik ortadan mı kalkıyordu?
Ne gezer!
Mazruf aynı zarf değişiyordu!
Kıdem tazminatında sergilenen
taktik şimdi taşeronda uygulanıyordu. Bilindiği gibi yıllarca kıdem tazminatının işverene yük olduğunu ve
işçilik maliyetlerini artırdığını iddia
edip fona devredilmesini savunanlar,
bu söylem taraftar bulmayınca vazgeçmiş ve bu kez fonun işçi için nimetlerini sıralamaya başlamıştı.
Şimdi aynı perdeleme ve pazarlama tekniği taşeron için sergileniyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in çağrısı ile “alt
işveren uygulamasında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri”ni görüşmek üzere 1 Kasım 2012 ve 15
Kasım 2012 tarihinde iki toplantı
yapıldı.
15 Kasım’da yapılan toplantının
sonuçları kamuoyuna “müjde” olarak yansıtıldı. Değişikliğin özü perdelendi ve taşeron işçilerin ağzına bir
parmak bal sürülmek istendi. Ortada
müjde yok tersine muvazaa (hile)
var.
....
Yasa asıl işin bir bölümünde taşeron işçi çalıştırılmasını “işletmenin
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” koşuluna bağlıyor. Bu üç koşul aynı anda
yok ise yargı taşeron işçi çalıştırmayı

muvazaa (hile) olarak kabul ediyor
ve işçi başından itibaren asıl işverenin işçisi sayılıyor.
Nitekim bu yönde verilmiş çok
sayıda yargı kararı var.
En son Dev Sağlık-İş’in Balcalı
hastanesinde kazandığı dava bunun
örneğidir. İşverenler hem bu kısıtlamadan hem de dava tehdidinden kurtulmak istiyor.
....
Bakanlık “gizlice” yürüttüğü çalışmaları bu toplantıya sunmamış bunun yerine “asıl işin, alt işverene verilmesi konusunda sosyal tarafların
görüşleri doğrultusunda daha açık ve
net tanım yapılacaktır” diyerek lafı
dolandırmış. Oysa bu cümlenin hedefi açık.
Asıl işin alt işverene verilmesinin
önündeki yasal kısıtlamalar kaldırılmak isteniyor.
Bakanlık sunumunda ayrıca muvazaa konusunda iş müfettişlerinin
tespit yapma yetkisinin kaldırılacağı
belirtiliyor. Peki müfettişlerin yetkisi
neden kaldırılıyor? Sakın işverenler
müfettişlerin tespitlerinden rahatsız
olmasın!
Dahası var!
.... Bakanlığın sunumunda muvazaa durumunda taşeron işçiye sadece
asıl işverenin emsal işçisinin ücretinin ödeneceği belirtiliyor.
Böylece geriye dönük haklar ortadan kalkacak.
Kuşkusuz bu değişikliklerin işçiye şirin gösterilmesi gerekiyor. Bunun için de taşeron işçisine “müjde”
veriliyor. Neymiş kadrolu işçi ile
aynı haklara sahip olmaları sağlanacakmış!
Bu ne büyük bir çarpıtma! Taşeron işçileri asıl işveren işçileri ile
aynı haklara sahip, aynı hukuka tabi.
Türkiye’de taşeron işçisi için (ücret,
izin, çalışma süresi ve kıdem tazminatı vb. konularda) farklı yasa hükümleri yok.
Sadece farklı uygulama ve hile
var. Bunun nedeni de ucuz ve güvencesiz istihdam rejimidir. Üstelik
bunu kamu da yapmaktadır. Müjde
olarak söylenenler yasalarda zaten
var. Mesele bunların uygulanmamasında. Çünkü taşeron düzeni zaten
iş hukukunun bypass edilmesinden
başka bir şey değil.
Kısaca taşeronlaşmada müjde
yok, hile var. İşçiler uyanık olun!
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Sapanca’da yeni bir Eğitim Tesisi doğuyor
2012 yılı içinde yarı inşa edilmiş şekilde sendikamıza kattığımız
tesis, hızla şekilleniyor, işçi sınıfına
layık bir güzelliğe kavuşuyor.
Sendikamızın eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak yeni
tesisimiz, sessiz ve huzurlu bir doğal güzelliğin ortasında, derslikleri
ve toplantı salonları ile kısa sürede
hazır olsun diye, hummalı bir çalışmaya tanıklık ediyor..

Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek
F. Serkan Öngel
ir kitap

b

Kapitalizmin kıskacında Kent ve
Emek başlıklı bu kitap, günümüz kentleşme ve emek süreçlerinde, küresel
pazara üretim yapan ve tedarikçi-taşeron ağları üzeriden örgütlenen üretken
sermayenin yeni/yenilenen mekânlarını,
onların yer seçim kararlarının kentler ve
işçi sınıfının üzerindeki etkilerini Gebze
bölgesi örneği üzerinden irdelemektedir.
Gebze bölgesi, günümüzde küresel
rekabet açısından bir cazibe merkezi haline getirilmiştir. Ancak bu cazibe merkezi, kuralsız, güvencesiz bir çalışma
yaşamı, sağlıksız ve denetimsiz bir yapı
üzerinden şekillenmektedir. Bölgenin
bu denli cazibe merkezi haline gelmesi,
kamu erkinin teşviki ile bölgedeki aşırı
sanayi yüklemesine karşın yeni sanayi
yerleşimlerini bölgeye çağırmaktadır.

Ödüllü ŞİİR yarışması
Kurulduğu günden bu yana metal işçilerinin umudu olmaya devam eden
Sendikamız Birleşik Metal-İş, “Metal İşçilerinin ve Sendikamızın dün ve bügününü anlatan, geleceğe ışık tutacak” ve dillerden düşmeyecek bir “Marş”
olarak bestelenmek üzere ödüllü bir Şiir yarışması düzenlemiştir.
Başvuru süresinin 15 Mart 2013 tarihinde sona ereceği yarışmaya tüm
üyelerimiz, aileleri ve yakınları katılabilirler.
Yarışma sonuçları ve dereceye girenler önümüzdeki günlerde belirlenecek
jüri tarafından 20 Nisan 2013 tarihinde medya ve kamuoyuna açıklanacak ve
ödülleri yapılacak olan törenle kendilerine takdim edilecektir.
Şiirlerinizi, elden, postayla, faks ya da internet üzerinden bize ulaştırabilirsiniz:
Birleşik Metal-İş, Şiir Yarışması
Tünel Yolu Cd. No:2, 34744 Bostancı-İstanbul
Faks: 0216 410 6626
bilgi@birlesikmetal.org

Gazetemizde yer alan etkinlik ve eylemlerle ilgili daha
fazla fotoğraf ve görseli, internet sitemizde bulabilirsiniz

Bu kitapta, küresel değer zincirlerinin mimarisi üzerinden şekillenen sanayileşme politikalarının, Türkiye açısından pek de fazla görünmek istenmeyen,
etkileri irdelenmiş, aşırı sanayileşme

olgusu ile kentleşme ve emek süreçleri
birlikte ele alınarak, insan sağlığı, konut
kalitesi, sağlıklı yaşanabilir bir çevre,
çalışma yaşamı gibi değişkenler tanımlanmıştır. Bu çaba sanayileşme olgusunu
fetişleştiren algılamanın ötesinde insanı
ve eko-sistemi temel alan başka bir algılamanın açığa çıkartılması açısından
önemli bir katkı özelliği taşımaktadır.

"IndustriALL'un
hükümetlere çağrısıdır:
Taşeron işçiliğinin yaygınlaşmasını durdurun. Taşeron
işçilerinin sürekli, doğrudan
istihdam statüsünden
yararlanmasını güvence
altına alın."
Üyesi olduğumuz, 140 ülkeden
700 sendika ve 50 milyondan fazla
işçiyi temsil eden küresel sendika
IndustriALL, "Taşeron" işçiliğine
karşı Dünya çapında tüm sendikaları
eyleme çağırıyor...
(21 sayfalık kitapçığı, internet
sitemizden okuyabilirsiniz..)

www.birlesikmetal.org
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Süleyman Türker’i
Unutmayacağız

“O mavi gözlü bir devdi”
Nazım Hikmet, 111 yaşında
13 Ocak...
Doğum yıldönümü büyük ustanın..
Şiirleri dilimizden düşmeyen büyük usta, vasiyetini yerine getiremediğimiz büyük usta, 111. doğum
gününde, düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı

Süleyman Türker Otomobil-İş’ten Birleşik Metal-İş’e uzanan
yolda sendikamız için en önemli kişilerden biriydi. 4 yıl oldu kaybedeli.
Aselsan Direnişi
(1990)

Sendikal yaşamı boyunca hiçbir
zaman doğruluktan ve mücadele çizgisinden ödün vermeyen Genel Mali
Sekreterimiz Süleyman TÜRKER'i,
10 Ocak 2009 tarihinde yitirmiştik..
Direniş gücü, mücadele azmi,
davasına olan bağlılığı ve kavgadaki
inatçılığıyla bizlere kattıklarını hiçbir
zaman unutmayacağız.
Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü,
ölürsem kurtuluştan önce yani,
alıp götürün
Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni.
Hasan beyin vurdurduğu
ırgat Osman yatsın bir yanımda
ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp
kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda.

Abdullah Baştürk anıldı
“Siz ancak benim ceketimi asarsınız!”
(Asılması istemiyle kendisini yargılayan
12 Eylülcülere yanıtı)

Traktörlerle türküler geçsin altbaşından mezarlığın,
seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu,
tarlalar orta malı, kanallarda su,
ne kuraklık, ne candarma korkusu.

DİSK Genel Başkanlarından unutulmaz işçi önderi, 12 Eylül zindanlarında onurun, mücadele ve direnmenin simgesi olmuş Abdullah Baştürk, ölümünün
21. yılında 21 Aralık günü, Zincirlikuyu’daki mezarı
başında yapılan törenle anıldı.

Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz,
toprağın altında yatar upuzun,
çürür kara dallar gibi ölüler,
toprağın altında sağır, kör, dilsiz.

Baştürk anısına, ailesi ve DİSK Genel-İş Sendikasının birlikte düzenlediği Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Ödül Töreni kapsamında da çeşitli etkinlikler
düzenlendi.

Toktamış hocayı kaybettik

Vasiyet

Toktamış Ateş, 19 Ocak 2013
tarihinde 69 yaşında yaşamını
yitirdi.
1982'de profesör olan Ateş,
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Başkanı'ydı.
Uzun yıllardır köşe yazılarıyla da okuyucularıyla buluşan, güler yüzü ve hoşgörülü kişiliği ile
anımsayacağımız Toktamış Ateş,
ardında yayınladığı 30'dan fazla
kitap bıraktı.
Sendikamızın Bilim Kurulu
üyeliğinde de bulunmuş, düzenlediğimiz pek çok panelde katılımcı olarak yer almıştı.

Ama bu türküleri söylemişim ben
daha onlar düzülmeden,
duymuşum yanık benzin kokusunu
traktörlerin resmi bile çizilmeden.
Benim sessiz komşulara gelince,
şehit Ayşe'yle ırgat Osman
çektiler büyük hasreti sağlıklarında
belki de farkında bile olmadan.
Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,
- öyle gibi de görünüyor Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni
ve de uyarına gelirse,
tepemde bir de çınar olursa
taş maş da istemez hani...
1953, 27 Nisan
Barviha Sanatoryumu

Birleşik Metal-İş
Ocak 2013

MUTLULUKLARIMIZ

ÜZÜNTÜLERİMİZ
İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü
Penta Elektronik’ten Gencay Uğurlu’nun
babaannesi, ABB Elektrik-Tuzla’dan
Salih
Şentürk’ün
babası,
Akgün
Radyatör’den Uğur Kelleci’nin babası,
Tabo Otomotiv’den Mehmet ve Hamdi
Çayır’ın annesi ve Ferhat Çayır’ın babaannesi Fatma Çayır vefat etti.
Kocaeli Şubemizde örgütlü Baysan
Trafo’dan Bekir İpek’in annesi vefat etti.
Anadolu Döküm’den İsa Şahin ve Bilal
Dağlı ameliyat oldu. Saim Yenilmez, Engin Aktaş, Nusret Aktaş iş kazası geçirdiler.
İzmir Şubemizde örgütlü SchneiderÇiğli’den Ulaş Pala’nın anneannesi, İrfan Sola’nın halası vefat etti. Delphi’den
Ender
Kalkan’ın
Babası,
Hamdi
Arslankan’ın Annesi, Görkem Ernak’ın
Babaannesi, Ümit Aslaner’in Kayınvalidesi, Bülent Çekici’nin Babaannesi vefat
etti. Jantsa’dan Ercan Künden’in Kayınpederi, Burhan Ünlü’nün Babası, Sabri
Kaplan’ın Babası, Özgür Kepenekli’nin
Dedesi vefat etti. Burhan Özdiken, Murat
Öztürk, Aşkın Şahin iş kazası geçirdiler.
Totomak’tan Umut Çakır’ın Dedesi vefat
etti. LİSİ-FTB’den Akif Seyhan’ın Babası,
Alime Aslan Sak’ın Annesi vefat etti. ZF
Lemförder’den Necati Yüksek’in Babası
vefat etti. Eren Balata’dan Akan Çakır’ın
Amcası ve Kayınpederi vefat etti. Sami
Araz ameliyatı geçirdi. Polkima’dan Abdullah Pekçakar’ın Babası vefat etti.
Mahle’den Pınar Sarat’ın Ablası vefat
etti. HMS Makine’dan Nihat Atasoy Annesi vefat etti. Çukurova Jeneratör’den
Fatih Kurt’un Babası vefat etti. Ali Osman
Karaman ameliyat oldu.
Gebze Şubemizde örgütlü Çayırova
Boru’dan Levent Meteözdemir Bosal’dan
Yunus Küçükyıldız, Nurettin Yermiş, Erdal Karabıçak, Emrah Rişvan Makina
Takım’dan Mürsel Özcan Yücel Boru’dan
Mustafa Kula üyelerimiz ameliyat ve rahatsızlık geçirdiler. Çayırova Boru’dan

35

İbrahim Yıldırım, İbrahim Şimşek, Erdal Tosun Bosal’dan Erim Üstün, Kadir
Şahin Makina Takım’dan Fethi Cevher
Yücel Boru’dan Orhan Yıldız, Murtaza Soylu iş kazası geçirdiler. Çayırova
Boru’dan Mustafa Yalçın’ın babası, Hasan Canpolat’ın annesi Bosal’dan Zafer Demir’in kızkardeşi, Tahsin Basın’ın
dedesi, Engin Ayaz’ın kayınpederi
Legrand’tan Resul Erdoğan’ın babası,
Makine Takım’dan Salih Yılmaz’ın babası, Osman Çakır’ın babası vefat etti.
Anadolu Şubemizde örgütlü Çemaş Döküm’den Şube Yönetim Kurulu üyemiz Arif Açıkgöz’ün babası vefat etti. Başöz Enerji’den Temsilcimiz
Metin Kırpıkoğlu’nun amcası vefat etti.
Çimsataş’dan Vedat Özçelik’in babası,
Ergün Eroğlu’nun annesi vefat etti.
Eskişehir
Şubemizde
örgütlü
Demisaş’tan Zafer Gürses’in babası vefat etti. Doruk’tan Sadık Aydemir’in babası vefat etti. Nihat Kavak’ın annesi,
Ahmet Güzel’in annesi, Atila Durali’nin
anneannesi vefat etti. Yüksel Kocabadak iş kazası geçirdi. Hapalki’den Çetin
Günbilek’in amcası, Salih Avsan’ın babası, Ertuğrul İyigün’ün annesi, vefat etti.
Salih Ayhan’ın oğlu ameliyat oldu ve Necati Parlaktaş iş kazası geçirdi.

Kroman işyerinden
Elvan Gevrek, geçirdiği iş kazası
sonucu, 4 Aralık 2012 tarihinde,
27 yaşında aramızdan ayrıldı.

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

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü
Anadolu Isuzu’dan Şahin Erdoğan, Hakkı
Ercan’ın çocukları dünyaya geldi. Akgün
Radyatör’den Erol Aşçı, Çetin Aktaş’ın çocukları dünyaya geldi. Penta Elektronik’ten
Mehtap Muslu ile İlyas Bilgin evlendi. Volkan
Taş, ve Zekeriya Demirbaş nişanlandı. Gülırmak Karakuş’un Kaan Berat adında oğlu,
Engin Karabulut’un Beytullah adında oğlu,
Recep Akkaya’nın Muhammed adında oğlu
ve Adanur adında ikizleri, Ercan Güneş’in
Ensar adında oğlu, Ruşen Çakır’ın Toprak
adında oğlu, Özkan Yıldız’ın Muhammed
Emin adında oğlu, Ramazan Köse’nin Muhammed Furkan adında oğlu, Yasemin
Yıldız’ın Abdurrahim adında oğlu dünyaya
geldi.
Kocaeli Şubemizde örgütlü Anadolu
Döküm’den Temsilcimiz Metin Dağlı’nın ve
Mustafa Özgül’ün çocukları dünyaya geldi.
Baysan Trafo’dan Hakan Kutlu evlendi. Recep Ateş’in çocuğu oldu.
Trakya Şubemizde örgütlü olan ve şu an
grevde olan Daiyang-SK işçilerinden Oktay
Eroğlu’nun oğlu Mert, Mevlüt Altındağ’ın kızı
Sultan dünyaya gelmiştir.
Bursa Şubemizde örgütlü Asil Çelik’ten
Fikri Bektaş’ın oğlu oldu.
İzmir
Şubemizde
örgütlü
FTB
Fastaner’den Akif Torun, Hüseyin Aktaş, Ayhan Şahin, Şenol Taşdemir’in çocukları dünyaya geldi. Ali Özen, İbrahim Özdoğan evlendi. Jantsa’dan Onur Apaydın, Aydın Akal,
Özer Karaböce, Murat Özcan, Sezer Cenk’in
çocukları dünyaya geldi. Mehmet Sakarya evlendi. Delphi’den Erkan Çevik, Ömer
Tekin evlendiler ve Gökhan Barbaros’un
oğlu, Bahri Güler’in oğlu, Mesun Özkök’ün
kızı, Cem Çelik’in kızı dünyaya geldi. ZF
Lemförder’den Hakan Sever’in kızı dünyaya geldi. İmpo Motor’dan Uğur Bulunmaz’ın
oğlu Mehmet Han, Bilal Aytekin’in kızı Zeynep Nisa, Cemil Şimşek’in oğlu Yusuf dünyaya geldi. Totomak’tan İsmail Özkan, Zafer
Çınar, Özer Işık, Demir Bilgiç’in çocukları
dünyaya geldi. Çukurova Jeneratör’den

Bayram Bağgün ve Fatih Kurt’un çocukları oldu. Eren Balata’dan Mustafa Erkan
ve Hasan Uy’un çocukları dünyaya geldi.
FCMP’den Ahmet Özer, Osman Yılmaz’ın
çocukları oldu. Mahle’den Aziz Aka, Ahmet
Bozca, Malik Kuş, Erol Kaya, Mustafa Gürbüz, Kadir Çokgenç’in çocukları dünyaya
geldi. Schneider-Çiğli’den Maksut Alp’in
çocuğu oldu. HMS Makine’dan Hakan Kavak çocuğu dünyaya geldi. LİSİ-FTB’den
Üyelerimiz Abdullah Erginbaş, Nail As, İzzet
Manav, Mehmet Ali Candan, Mazlum Umut
emekli oldular.
Gebze Şubemizde örgütlü Bosal’dan
Fahrettin Aydın, Pınar Karabaş, Emrah Ceylan, Yücel Boru’dan Erdal Şahin, Hüseyin
Görgün evlendiler. Çayırova Boru’dan Ersin Tepebaşı, Servet Kızılsu, Adnan Duran,
Ünal Akyol Poly Metal’den Enver Saha, Gökhan Toscı, Reyhan Karaca Şalter’den Hakan
Yılmaz, Makine Takım’dan Özlem Kılıç, Yücel Boru’dan Celil Şahin Bosal’dan Mustafa
Çetinkaya, Ersin Yıldız, Erhan Beypınar,
İsmail Kaya, Özcan Kaya’nın çocukları dünyaya geldi.
Eskişehir
Şubemizde
örgütlü
Demisaş’tan Necdet Korkmaz’ın erkek, Sezai Yılmaz’ın erkek, Kabil Tetik’in Erkek, Fatih Topçu’nun kız, Mehmet Yıldız’ın kız, Ersin
Çimen’in kız çocukları dünyaya geldi. Emin
Çiftçi, Alaattin Başhan, Hakkı Çetinkaya, Osman Nayır evlendi. Renta’dan Hüseyin Kahya, Hasan Çağdaş Yayla evlendi. Doruk’tan
Volkan Aslan’ın kızı dünyaya geldi. Entil’den
Halil Çakan’ın kızı, Hüseyin İzgi’nin kızı, Kazım Çetin’ın erkek, Ö. Faruk Güder’in erkek
çocukları oldu. Cengiz Güzel evlendi.
Anadolu Şubemizde örgütlü Çimsataş’tan
Halil Deniz Çoban’ın erkek, Mehmet
Keser’in kız, Osman Devecioğlu’nun erkek,
Nebi Sevim’in kız, Kemal Başaran’ın erkek,
Mehmet İsmet Yılmaz’ın Ufuk Kılıç’ın kız,
Mehmet İçel’in erkek, İbrahim Kızılkaya’nın
kız, İlhan Benzer’in kız, İbrahim Kurt’un kız,
Ercan Lalek’in erkek çocukları oldu. Rasim
Karaaslan ve Ramazan Eren evlendiler.

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

1
Hazırlayan: Şahin Karayılan

SOLDAN SAĞA:
1) Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastik bağ./Yön, taraf. 2) Ölüm cezası./Gökyüzü, sema. 3) Güneydoğu Anadolu projesinin kası adı. /Daha çok el ve yüze sürülerek
koruyucu ve yumuşatıcı bir mehlem./Danslı, içkili, eğlence yeri. 4) İlkel bir silah./Bir ajans
adı./Oyunda berabere kalma. 5) Bir devletin, bir hanedanın, bir şehrin simgesi sayılan işaret./Kürek, yelken veya motorla hareket edebilen küçük sandal. 6) Bir ülkede siyasi iktidarın
birkaç kişilik bir grubun veya birkaç ailenin elinde bulundurduğu yönetim biçimi./Dolaylı
anlatma. 7) Telefon sözü./Talih. /Ayının evi. 8) Yaşlı koca./Köpek. 9) Sodyumun simgesi./
Bir erkek adı./İsyan eden, başkaldıran. 10) Birinci, başlangıçta yer alan./Soylu, bir görevde
temelli olan. 11) İlaç, deva. /Yılın on iki bölümünden her biri. /Molibdenin simgesi. 12) Bir
işe para koyan, sermayesi olan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Yaşlı ve paralı kadınlarla metres hayatı yaşayan genç erkek./Güzel, çok güzel. 2) Nezir,
adama./Bir çeşit esmer, kırmızı renkte mobilya cilası./Kuzu sesi. 3) Uygun adım yürüyen askerlerin ayaklarından çıkan ses./En küçük topluluk. 4) Türk malını simgeleyen harfler./Bir
meslekten olanların kendi aralarında kullandıkları özel sözler./Çok elem verici, acınacak. 5)
Ucu sivri iki ağzı da keskin hançer./Güç, kudret. 6) Dost, sevgili./Bir asker komutu. /Rey.
7) Değeri olmak şartı ile ortaya getirilen, yapılan şey./Yırtıcı bir kuş adı. 8) Güney Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde yaşayan ulusa verilen ad./Öç alma duygusu, gizli düşmanlık./İsim. 9) Eski
dilde ayak./Bir nota./Avuç içi. 10) Evcil olmayan./Hamamlarda yıkanırken onunla üzerimize
su dökeriz. 11) Canlıların gövde yapısını inceleyen ilim dalı./Eski dilde gümüş. 12) Mısırda
tanrı./Sıcak ülkelerde yaşayan, geviş getiren, hızlı koşan ceylan cinsinden bir hayvan.
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Şiddete uğradığınızda ne yapmalısınız ?
Şiddet yaşadığınızda bulunduğunuz yerdeki en yakın
polis merkezine ya da jandarma karakoluna başvurarak
yaşadığınız olayla ilgili tutanak tutturmalısınız.
Ayrıca muayenenizin yapılabilmesi için bir sağlık kuruluşuna sevkiniz gerekir. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmak önem taşır. Bu nedenle tutanak
yazılmadan önce hastaneye sevkinizin yapılması konusunda ısrarcı olun.
Polis tarafından tutanak hazırlanırken yaşadığınız olayı ayrıntılı bir şekilde anlatın, yazılan tutanağı okumadan
asla imzalamayın. Eğer anlatımlarınız polis tarafından tutanağa farklı veya eksik geçirilmişse düzeltilmesini isteyin ve ondan sonra imza atın. Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan
protokol gereği, tutanak tutmayan polisler hakkında cezai işlem uygulanır, tutanak tutmaması durumunda polise
bunu hatırlatın ve görevini ihmal ettiğini söyleyin. Tutanağın polis memuru tarafından imzalı bir örneğini mutlaka kendiniz için alın. Karakol yerine bir dilekçeyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığına da başvurmak mümkündür.
Ayrıca şiddet uygulayan kişi eşiniz veya başka bir
aile ferdiyse evden uzaklaştırılması için yine bir dilekçe
ile Aile Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Esasında durumu öğrenen Cumhuriyet Savcısının da gerekli tedbirlerin
alınması için kendiliğinden Aile Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir.
İlk önce hastaneye gitmişseniz şikâyetinizi hastane
polisine iletmeniz mümkündür. Şikâyetçi olmak konusunda henüz karar vermemiş bile olsanız, bir hastaneye başvurarak durumu hekiminizle paylaşabilir, muayenenizin
yapılıp durumunuzun kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Hekimler hasta sırrını saklamakla yükümlüdürler.
Başvurabileceğiniz kuruluşlar
• Polis merkezleri, jandarma karakolları
• Sağlık kuruluşları
• Cumhuriyet Savcılığı
• İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
• Alo 183 (Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı)
• Belediyelerin Kadın Danışma Merkezleri
• Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım
Kurulları
• Kadın örgütlenmeleri

Bir güvenlik planı yapmalısınız
1. Eğer evden ayrılmaya karar verirsem gidebileceğim
yerler şunlardır: ___________.
2. Eğer evden hızlı bir şekilde ayrılmam gerekirse,
hazırda bir çanta bekletebilir ve onu gizleyebilirim. (Bu
çantanın içinde para, önemli belge, fazla giysi, anahtarlar
olmalı)
3. Şiddetten ___________ a bahsedebilirim ve şiddet
başlayacak olursa polisi aramalarını sağlayabilirim.
4. Çocuklarımın, arkadaşlarımın veya ailemin yardım
çağırması için onlarla aramda bu parolayı kullanabilirim:
_____________.
5. Tartışma başladığında daha güvenli olan şu odaya
gidebilirim: ____________.
6. Daha rahat olabilmek için ______________ tarihinde ayrı bir hesap açtıracağım.
7. Gerekli telefonları __________ ‘ya kaydedeceğim.
8. Telefon görüşmeleri için bir telefon kartı ya da bozuk para bulunduracağım. Faturalı cep telefonundan arama yapmayacağım, çünkü bir sonraki ay gelen faturada
aradığım numaralar görülecektir. Eğer aradığım bir sığınağın telefonu ise oradakilerin güvenliğini de tehlikeye
atmış olurum.
9. Borç para alabileceğim kişiler: _______________
10. Çocuklarımla birlikte kaçış planının provasını yapacağım.
11. Yanıma almam gereken eşyaları bir arada ve kolayca bulabileceğim bir yerde tutacağım. Bunlar:
• Nüfus cüzdanım
• Çocukların nüfus cüzdanları
• Sağlık Karnesi / Yeşil Kart
• Kira Sözleşmesi
• Tapu
• Ehliyet
• Para
• Banka cüzdanları
• Pasaport
• Ev ve araba anahtarları
• Sigorta belgeleri/poliçeleri
• İlaçlar
• Adres defteri
• Aile üyelerinin sağlık kayıtları

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
• Çocukların sevdiği oyuncakları
• Küçük satılabilir eşyalar
• Resimler
• Şiddet kanıtları (Rapor, fotoğraf, günlük, mektup, vs.)
• Kendim ve çocuklar için birer kat yedek giysi
• Benim için önemli olan diğer eşyalar
Bir sığınağa gitmek istiyorsanız:
Bulunduğunuz ildeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurarak yaşadıklarınızı anlatıp sığınak talebinizi
dile getirmelisiniz.
Bazı belediyelerin de sığınağı vardır. Bulunduğunuz
yerde belediyenin aile danışma merkezi, ya da halkla ilişkiler müdürlüğüne başvurarak yasal olarak vermeleri gereken bu tür desteklerden yararlanabilirsiniz.
Ayrıca bulunduğunuz yerdeki kadın dayanışma merkezlerini arayabilir, buralardan hem kendiniz hem de çocuğunuz için destek alabilirsiniz. Birçok merkez hukuksal
ve psikolojik destek verebilmektedir. Ayrıca yapacağınız
görüşme sizi güçlendirir. Yalnız olmadığınızı fark edip,
alabileceğiniz desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
(Bu yazı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın sayfasından
alınmıştır)

Elkim’e Kadın İşçiler Bürosu ziyareti
Geçtiğimiz Kasım ayında işverenin iflas
bildirmeden habersiz bir biçimde iş makinelerini fabrikadan çıkarmaya çalışması üzerine
Fabrika önünde Aralık ayından beri nöbet tutan Elkim işçilerine sendikamız Kadın İşçiler
Bürosu bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.
Günlerdir dönüşümlü olarak nöbette olan
işçiler, sendikamızın makinelere haciz koydurması ile devam eden süreçte haklarını almak konusundaki kararlılıklarını bir kez daha
dile getirdiler.
Yapılan görüşmede örgütlülüğün önemine
vurgu yapılarak; Elkim’de yaşanan bu olayın
bir başka iş yerinde de yaşanabileceği; bugün

sermaye sahiplerinin bir iş yerini kapatıp bir
diğerini açabileceği ancak önemli olanın örgütlülük, bu örgütlülüğün gücü, sendikaların
üyelikten yöneticiliğe kadarki tüm kadrolarında yapılacak olan kolektif çalışmanın olduğu
konusunda hemfikir olundu.
Sendikasız iş yerlerinde yaşanan benzer durumlarda tazminatların alınamadığı,
Elkim’de sendikanın varlığı ile tazminatların
güvence altına alınabildiği, 70 kadar arkadaşın sendikamızın örgütlü olduğu başka iş yerlerinde işe başladığı geriye kalan arkadaşlar
için de benzer girişimlerin devam ettiği üzerine konuşmalar yapıldı, önümüzdeki süreç
değerlendirildi.

4 Ocak’ta Genel Merkezimizde toplanan Merkez Kadın İşçiler Büromuz,
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik çalışmaları değerlendirdi. 8
Mart’ta yapılacak etkinlik için müzik, tiyatro, 8 Mart’ın tarihi ve Kadın İşçiler
Büromuzun çalışmalarını anlatan bir sunum planlandı. Toplantıda, İstanbul’da
yapılacak 8 Mart yürüyüşüne katılım sağlanması ve kadın üyelerin bulunduğu
fabrikalar için bildiri ve afiş hazırlanması da kararlaştırıldı.
Kadın İşçiler Bürosu’nun yeni sözcüsü olarak Cemile Aras görevlendirildi.

