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“Elinde çekici demiri döven
Alnının terini koluyla silen
Hiç bir zaman baskıya boyun eğmeyen
Disk Birleşik Metal-İş emekçisiyiz”
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Yolumuz İşçi Sınıfının Yoludur

GÜNDEM

Gündemimiz yoğun. Birleşik Metal-İş Sendikası 
olarak sermayeye, işbirlikçilerine ve sendikamız söz 
konusu olduğunda her koşulda birleşen şer odakları-
na karşı çok geniş bir cephede mücadele veriyoruz.

MESS grup toplu iş sözleşmelerinin yanı sıra, 
aynı takvime denk gelen münferit işyerlerinin top-
lu iş sözleşme görüşmeleri, hükümetin düşük ücret 
politikaları, sermayeye yaranmak adına taşeronlaştır-
ma, kiralık işçilik, kıdem tazminatlarının fona dev-
redilmesine yönelik hazırlıkları, Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşme Yasası’nın getirdiği sıkıntılar ve birçok 
engele rağmen örgütlenme çabalarımız…

İşverenlere işten çıkartma teknikleri konusunda 
eğitim vermeyi görev edinmiş Çalışma(ma) Bakan-
lığının keyfi uygulaması sonucu, ancak 2013 yılın-
da başlayabilen MESS grup Toplu sözleşmelerinde 
yürürlük tarihinin üzerinden sekiz ay gibi azımsan-
mayacak bir sürenin geçmesi, binlerce üyemizin 
dikkatinin ister istemez bu noktada toplanmasına yol 
açmaktadır.

Bu bekleyiş sadece MESS grubundaki işyerleri 
için değil birçok münferit işyeri için de sürmektedir. 
Çalışma Bakanlığı’nın işgüzarlığı sayesinde metal 
işkolunda ilk kez bu toplu sözleşme döneminde grup 
dışı işyerlerinde çalışan üyelerimizle hep birlikte 
davranabilme fırsatını yakalamış durumdayız.

Esasen metal işkolu grup toplu iş sözleşmeleri 
işkolumuzdaki öneminin ötesinde, hem ülke, hem 
işçiler hem de sermaye sınıfı açısından her zaman 
dikkatle izlenmiş ve belirleyici olmuştur. Zira işkolu-
muzdaki mücadelenin sonuçları tüm ülkedeki sınıflar 
arasındaki ilişkiyi, ekonomiyi, siyaseti etkileme po-
tansiyeline sahiptir. 

Bu tarihsel fırsat, MESS grup toplu iş sözleşme-
sinin önemini şimdi daha da artırmış gibi gözüküyor.

İşte böylesine önemli ve herkesin dikkatle takip 
ettiği işkolumuzdaki grup toplu iş sözleşmesinde 
uyuşmazlık tutuldu ve arabulucu aşamasının sonla-
rına doğru ilerlemekteyiz.

Bilindiği gibi işyeri komiteleri ve sendika ko-
misyonlarımızla uzun bir sürede hazırladığımız tas-
lak aslında tüm metal işçilerinin de ortak taleplerini 
içeriyordu ve gerçekten de aldığımız olumlu tepkiler 
bunu açıkça gösterdi.

Teklifimizin en can alıcı ve bütün metal işçilerini 
ortaklaştıran yanı, özellikle 2000 ve sonrası yıllarda 
işe giren ve nispeten düşük ücretli üyelerimizin üc-
retlerini iyileştirmeyi hedef almamız oldu. 

Şu andaki mevcut saat ücretleri itibariyle işçilerin 

yoğun olarak toplandığı 6 farklı ücret grubu belirle-
dik ve iblağ dediğimiz ücret tamamlama rakamlarını 
buna göre yaptık. Yani ücret iyileştirmeleri için aşa-
malı bir geçiş önerdik. Bu yöntem sadece üyelerimiz 
için değil tüm metal işçileri için de kucaklayıcı bir 
teklif oldu ve sarı sendikaya üye işçiler nezdinde de 
kabul gördü. Ayrıca işe giriş ücretlerinin artırılması, 
vergi yükünün işverenlerce karşılanması, altı aylık 
zam dilimlerinde enflasyonunun üzerinde zam alın-
ması ve çalışma süresinin haftalık 37.5 saate düşü-
rülmesi gibi sadece üyelerimizin ve metal işçilerinin 
değil tüm işçi sınıfının ortak taleplerini içeren bir tas-
lak sunduk MESS’e.

Şimdi artık hedefimiz, metal işçilerinin ortak tas-
lağı haline gelen teklifimizin işbirlikçiler tarafından 
heba edilmemesi için eylemleri ve mücadeleyi yük-
seltmek olmalıdır.

1Mayıs’ta 
Taleplerimizi Haykıracağız

Mücadeleyi yükseltmek deyince elbette bunun en 
görkemli ve doruk noktalarından biri olan 1 Mayıs’ta, 
alanları doldurmak ve taleplerimizi yüksek sesle, tüm 
emekçiler ve emek dostlarıyla birlikte haykırmaktır.

Bundan 127 yıl önce mücadelenin her türlüsünü 
vererek ve ölümü göze alarak 8 saatlik çalışma süre-
si için emek veren insanları anmak, bugün işçi sınıfı 
için hayati önem taşıyan sorunlarımızı MESS’e, ser-
mayeye, siyasi iktidara yani egemen güçlere duyur-
mak için 1 Mayıs 2013 günü meydanlara çıkacağız. 

Haklarımıza göz dikenlere, kazanılmış hakları-
mızı hiçe sayanlara, ikramiyelerimize, kıdem tazmi-
natlarımıza, çalışma hakkımıza, ücretlerimize el koy-
mak isteyenlere gereken cevabı vermeliyiz.

İnsanca yaşayacak bir ücret,  işten atılma korku-
sunun yaşanmadığı bir çalışma ortamı, ölmeden önce 
elde edilecek bir emeklilik hakkı her çalışanın özle-
midir ve bunlar mücadele etmeden kazanılmıyor ne 
yazık ki…

Bu yüzden şimdi mücadele zamanıdır…

İşsiz sayısının 3 milyona ulaştığı, her dört çalı-
şandan birinin işsiz kaldığı ülkemizde işsizlik, sade-
ce işsizlerın değil tüm çalışanların sorunudur. OECD 
ülkeleri içinde çalışma süresinin en uzun olduğu ülke 
Türkiye’dir. Bu da yetmiyormuş gibi dayatılan fazla 
mesailerle çalışma süreleri neredeyse ikiye katlan-
maktadır. Yani işçiler uzun süreli ve düşük ücretli 
çalışırlarken, yakınlarımız komşularımız, akrabaları-
mız olan insanlar işsizliğe mahkum edilmektedir.

İşte bunun için MESS TİS taslağımızda olduğu 
gibi tüm Türkiye’de haftalık çalışma sürelerinin kısa-
larak 37.5 saate düşürülmesi talebimiz işsizliğin baş-
lıca ilacıdır ve bizler bunu işçi sınıfının ortak talebi 
olarak siyasi iktidara yansıtmalıyız. 

1 Mayısı’ı yaratanların verdiği 8 saatlik mücadele 
ile bugün birçok ülkede günlük 6 saatlik çalışma sü-
resi kazanılmıştır. Şimdi sıra bizde… 

Disk’in Yakıtı Biziz,
Yanarız Ama Kül olmayız

Konfederasoynumuz DİSK’de 6 Nisan 2013 ta-
rihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucunda 
yeni yönetim belirlendi.

Biz yönetim düzeyinde yer almasak da DİSK el-
bette yoluna devam edecektir. Geçtiğimiz yıl yapılan 
14. Genel Kurul sonrası yaşanan olumsuzluklar kar-
şısında sendikamız, DİSK’in kuruluş nedenlerinden 
biri olan ve anlayışının temelini oluşturan ilkelerin 
başında gelen bağımsızlığını koruma adına onurlu 
bir duruş sergilemiştir.

DİSK’in 1 Nolu kurucusu olarak genlerimizde 
varolan anlayış ve ilkelere sahiplenme refleksi ve 
duygusuyla, konfederasyonumuzun bağımsızlığına 
yönelik saldırlara karşı hiçbir kişisel veya örgütsel 
kaygı taşımaksızın tüm varlığımızla kişilikli bir tavır 
alınmıştır.

Sendikamız bu süreç sonunda yapılan olağanüs-
tü genel kurulda, ne yazık ki   doğrunun yanından 
yanlışa taşınan ittifak güçleriyle karşı karşıya kalmış, 
ancak buna reğmen duruşundan taviz vermeden, dost 
ile dost olmayanı ayırmak konusundaki ustalığına 
yeni kazanımlar katarak çıkmıştır. 

Kurulduğu günden bu yana her zaman DİSK’in 
benzini olan sendikamız yanar ama asla kül olmaz ve 
DİSK’i yolda bırakmaz. 

Sonuç olarak sendikal hareket ve dolayısıyla 
Konfederasyonumuz DİSK açısından son derece kri-
tik bir dönemde gözümüz her zamankinden daha bü-
yük bir dikkat ve özenle DİSK’in üzerinde olacaktır.

Tüm samimiyetimizle, işçi sınıfı adına doğru olan 
her hamle ve duruşun yanında olacağımızı belirtir-
ken, (DİSK’in son sürecinde yaşananlardan ders çı-
kartmadan) yapılacak yanlışlar karşısında, yanlış ya-
pan kim olursa olsun karşısında bizi bulacağını çok 
iyi bilmelerini isteriz. 
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Sermaye ve örgütü, metal işçilerinin 
insanca çalışma ve yaşama taleplerini 
kabul etmiyor. 

MESS Grup Toplu İş Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Tutuldu 

15 Mart 2013 tarihinde, Taksim Hill Otel’de düzenlediğimiz toplantıda; 
Sendikamız tarafından hazırlanan “Metal işçisinin gerçeği” başlıklı bir su-
num yapıldı. Ardından, sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, metal 
işçilerinin taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

Mücadele Yükseliyor

Metal işkolu grup toplu iş sözleşmeleri hem ülke, hem işçiler hem de ser-
maye sınıfı açısından en önemli toplu sözleşme sürecidir.

Bu sadece, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyeri ve işçi sayısının çok 
olması ile ilgili değildir.

Metal işkolundaki sınıf mücadelesi tüm ülkedeki mücadelenin billurlaşmış, 
kristalize olmuş halidir. 

Bu işkolundaki mücadelenin sonuçları tüm ülkedeki sınıflar arasında-
ki ilişkiyi, ekonomiyi, siyaseti etkileme potansiyeline sahiptir.

Örgütlü, örgütsüz bir milyonun üzerinde metal işçisini ve ailelerini ilgi-
lendiren doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen grup toplu iş sözleşmesinde 
uyuşmazlık sürecine girildi. 

Uyuşmazlık sürecine girildi çünkü metal işkolundaki sermayedarlar 
ve onların en donanımlı örgütü olan MESS metal işçilerinin yoksullaşma-
sını kalıcılaştırmak, sömürüyü sınırsız hale getirmek istiyorlar.

Sermaye ve örgütü, metal işçilerinin insanca çalışma ve yaşama taleplerini 
kabul etmiyor. 

Çalışma bakanına göre 800 tl ile yaşayabilen insanüstü bir varlık olmasına 
karşın, onlara göre işçiler makinelerin istediğinde değiştireceği bir parçası, bi-
rer maliyet unsuru, bir “geri dönüşüm” malzemesi, yenilenebilir enerji kayna-
ğı, sürdürülebilir kalkınma aracı, onlara göre insan değil.

Metal işkolu grup toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık sürecine girilmesi-
nin gerçek nedeni budur.

Uyuşmazlık tutulmasının ardından, şube yöneticileri ve işyeri temsil-
cilerinden oluşan Merkez Toplu Sözleşme Kurulu 9 Mart Cumartesi günü 
toplanıp, süreci değerlendirdi.

Basın toplantısı ile kamuoyuna bilgi verildi

Merkez TİS Kurulu, süreci değerlendirdi
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MANİSA

BURSA İZMİRGEBZE

KOCAELİ

Teklifimizde özellikle 2000 ve sonrası 
yıllarda işe giren ve düşük ücretli olarak 
nitelediğimiz üyelerimizin durumlarını 
iyileştirmeyi hedef aldık. 

Düşük ücret sistemi diye adlandırdığı-
mız sistemin iki temel ayağı vardır. Bun-
lardan birincisi işe giriş ücretleri diğeri de 
enflasyona endeksli ücret zam sistemidir. 
Her ikisi birbirini tetiklemektedir. 

İşe giriş ücretleri asgari ücretin biraz 
üzerinde belirlenmekte ve enflasyon oran-
ları da düşük seyrettikçe işkolundaki ücret 
artışı sınırlanmış olmaktadır. 

Bunun sonucunda düşük ücretli işçi sa-
yısı ve oranı hızla yükselmiştir. 

Bu sistem işyeri ortalama ücretlerinde-
ki artışın, dolayısıyla ücret maliyetlerinin 
yükselmesine de engel olmakta, işçi giriş 
çıkışının yüksek olduğu yerlerde ortalama 
ücretlerin toplu sözleşmeye rağmen eri-
mesine neden olmaktadır. 

Bu nedenle, ücret iyileştirmeleri için 
aşamalı bir geçiş önerdik.

Bu iyileştirmelerden sonra tüm işçilere 
birinci altı ay için yüzde 8 artı 35 kuruş 
ücret zammı istedik.

Bu ücret tamamlama ve zam işlemle-
rinin işyeri ortalama ücretlerine oransal 
etkisi birinci altı ay için yüzde 19’dur. 
Miktar olarak ortalama ücretlerde net 210 
TL.’dir.

Şu anda işyerlerinde en düşük ücret 
ikramiye dahil net 940 TL’dir. Bizim tek-
lifimiz işyerlerinde en düşük ücretin ikra-
miye dahil 1200 TL’ye çıkarılmasıdır. Bu 
demektir ki en düşük ücret alan işçilerin 
gelirlerine net 260 TL’lik bir artış talep et-
miş oluyoruz.

İşte bu düşük ücretleri belli bir seviye-
ye çekme amacıyla yaptığımız tamamla-
ma ile ilgili talebimizi ortaya  koyan tablo, 
sadece üyelerimizin değil tüm metal işçi-
lerinin ortak talebi haline gelmiştir. Çünkü 
teklifimiz masa başında değil, fabrikalarda 
tabanımızla birlikte hazırlanmış bir teklif-
tir.

Mevcut saat ücreti Tamamlama
4,50 TL.’nin altı 4,84 TL

4,51-4,98 TL arası 5,27 TL
4,99-5,20 TL 5,68 TL
5,21-5,70 TL 6,10 TL
5,71-6,31 TL 6,52 TL
6,32-6,94 TL 6,94 TL

Taslağımız Metal İşçilerinin Ortak Teklifidir

"Biz makinaların parçası değiliz.... Daha insanca yaşamak için bedel ödemeye hazırız."

Meydanlarda, caddelerde dağıttıkları bildirilerle, metal işçileri haykırıyor:

Gebze Şubemize bağlı işyerlerinden üyelerimiz, Genel Merkez yöne-
ticilerimizin katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdüler.  Genel Baş-
kanımızın burada yaptığı basın açıklamasına, coşkulu ve kararlı sloganlar 
eşlik etti.

Gebze’de coşkulu yürüyüş

Bilindiği gibi teklifimizi MESS’e ver-
meden çok önce işyeri komiteleri ve 
sendika komisyonlarımızla uzun bir 
sürede hazırlamış ve sadece üyeleri-
mize değil, tüm metal işçilerine açık-
lamıştık.
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ISUZU

BAŞÖZ ENERJİ

ANADOLU MOTOR

SCHNEİDER (GEBZE)

DEMİSAŞ

YÜCEL BORU PAKSAN SCHNEİDER

Buna karşın MESS’in işçilere karşı teklifi 
ayda sadece 40 lira olmuştur. Asgari ücretli bir 
işçi açısından bu miktar 30 liraya denk gelmek-
tedir. Yani onların teklifi günde bir liradır.

Sermaye örgütü bu komik teklifini, enflasyo-
nun 4 katı zam verdik diye açıklamalar yaparak 
kamuoyuna duyuruyor. Verilen zammın tamamı 
yüzde 4,60’dır.

MESS, bu düşük ücret sistemini, ada-
letsiz çalışma düzenini korumaya çalışıyor. Bu 
sayede ortalama ücretlerin yükselmesine engel 
olmayı, düşük ücretle istihdam ettikleri işçiler 
aracılığıyla tüm işçilerin iş güvencesini ip-
otekleri altına almaya çalışıyorlar. 

İşçilere günde bir lira teklif edenleri, gün-
lük kazançları ile eş ve çocuklarının günlük 
harcamalarını açıklamaya davet ediyoruz.

Teklifimizde düşük ücretlerin düzeyinin 
yükseltilmesine ek olarak, düşük ücret sistemi-
nin diğer ayağını oluşturan enflasyona endeksli 
zam sisteminin sona erdirilmesi amacıyla 6 aylık 
dönem zamlarında o döneme ilişkin açıklanan 
enflasyonun üzerinde ücret zammı talep ettik.

Bütün bunları tamamlayan teklifimiz ise, 
ücret makasının yeniden açılmasının önüne 

geçilmesi açısından, işe giriş ücretinin, bu zam-
lar uygulandıktan sonra işyerlerindeki en düşük 
ücretin yeni işe giren ve sendikaya üye olan 
işçilere aynen uygulanmasıdır.

Tabii ki MESS’in cevabı bu çarpık düzenin 
devamı adına hayır oldu.

Kurul ve komisyonlar aracılığıyla 
tabanımızla yaptığımız ortak çalışmanın tek-
lifimize yansıyan bir başka çarpıcı sonucu da 
özelikle yılın ikinci altı ayından itibaren ücret 
düşüşlerine yol açan vergi dilim artışlarından 
doğan kayıpların ortadan kaldırılmasına ilişkin 
talebimiz olmuştur. Biz bu kayıpların işverenler 
tarafından tamamlanması, dolayısıyla vergi 
oranlarının sabitlenmesini önerdik.

Ancak bu teklifimiz de MESS tarafından 
reddedildi.

Ayrıca MESS, üyesi olan sermayedarların 
işyerlerinde ağır ve tehlikeli koşullarda 
çalıştıkları için rahatsızlanan işçilerin istira-
hatlerinde ikramiye ödemelerine son vermek 
amacına yönelik olarak bir teklif getirdi. 

Bu teklifle ikramiye ödemelerini kısıtlamayı 
ve zaman içinde ortadan kaldırmayı hedefleme-
ktedir.

DİSA

PRYSMİAN

MESS’ten İşçilere Günde 1 Lira
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STANDARD DEPO

KROMAN & SARKUYSAN & ÇAYIROVA

EJOT

SCM

ALSTOM

ÇİMSATAŞ

MAKİNA TAKIM

BEKAERT

Sonuçta kaçınılmaz son gerçekleş-
ti ve 8 Mart 2013 tarihinde uyuşmaz-
lık tutuldu.

Hemen  birgün sonrasında yani 9 
Mart 2013 tarihinde ise Sendikamızın 
Genel Merkez TİS komisyonu rekor 
bir katılımla toplanarak mücadeleye 
yükseltme yönündeki kararlılığını 
ortaya koydu ve uygulanacak eylem 
kararları doğrultusunda görüşlerini 
açıkladı.

Ve geleneksel yürüyüşler tüm böl-
gelerde başladı. Ardından yine bölge-
lerde geniş katılımlı basın açıklama-
ları yapıldı. 

İşyerlerinde bildiriler okundu, ma-
hallelerde, fabrikaların önünde metal 
işçilerini birlikte mücadeleye ve eyle-
me çağıran el ilanları dağıtıldı.

Ayak Seslerimiz 
Duyulmaya Başladı

ENTİL - HAPALKİ

ARFESAN

SİO

Süreç işliyor; çarklar dönüyor ve herşey metal 
işçilerinin teslim olmayacağının sinyallerini veri-
yor. 

Metal işçilerinin bir kısmını sarı sendikayla 
zaptı rapt altına almaya çalışan sermayeye rağ-
men işçiler sessiz kalmıyorlar; 

Birleşik Metal İş üyesi  olan sınıf kardeşlerinin 
mücadelesini dikkatle izliyor ve katılmak için sa-
bırsızlanıyorlar. 

Biz hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm 
metal işçilerini mücadele alanlarında, eylemler-
de birleştireceğiz. 

Bu dönem, metal işçilerinin ortak mücadelesi 
sadece ezberleri değil, metal işverenlerinin ve 
onların işbirlikçilerinin çıkarına işleyen sistemin 
tümünü bozacaktır.
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Armetal Montaj, 
sendikadan kaçamaz

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren İzmir Senkromeç Sa-
nayi işyerinde sendikamız bir süredir 
yürüttüğü örgütlenme çalışmaları so-
nucunda 7 Mart 2013 tarihinde üyelik 
çalışmalarını başlattı. Örgütlenmeyi 
haber alan işveren 42 üyemizi mesnet-
siz gerekçelerle işten çıkardı.

Bu durumu protesto etmek ve İz-
mir Senkromeç işçileri ile dayanışma-
yı yükseltmek amacıyla 10 Mart günü 
vardiya çıkışında, örgütlü olduğumuz 
fabrikalardan üyelerimizin katılımıyla 
fabrika önünde kitlesel bir eylem ger-

çekleştirildi. Vardiyadan çıkacak olan 
işçilerin dışarıdaki işçilerle buluşma-
sını engellemek istendi. Çıkış kapıları 
kapatıldı, diğer vardiya işe çağırmadı. 
Buna rağmen fabrikadan çıkmaları 
engellenen işçiler bir süre sonra kapı 
önünde bekleyen arkadaşlarının arası-
na katıldılar.

İşçilerin kararlı tutumu karşısında 
işveren sendikamız ile görüşeceğini 
bildirdi. Yapılan görüşmenin ardından 
işten çıkarıldığı duyurulan işçilere 10 
gün ücretli izinli sayılacağı müjdesi 
verdi. 

İzmir Senkromeç İşçileri 
Aramıza 
Hoş Geldiniz!..

Ayrıca İzmir Senkromeç yönetimi, iş-
çilerin sendikal tercihlerine saygı göstere-
ceğini ifade etti.

Ertesi gün İzmir Şube Başkanı Ali Çel-
tek ve yöneticilerimiz işyerine gelerek 2 
vardiyayı yemekhanede topladı ve tüm iş-
çilere işveren ile birlikte açıklama yapıldı. 

Yapılan açıklamada işyerinde artık 
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın varlığı-
nın kabul edildiği, Bakanlığın yetki süre-

ci beklemeden görüşmelerin başlayacağı 
açıklandı.

Bu gelişmenin ardından Genel Örgüt-
lenme Sekreterimiz Özkan Atar ve İzmir 
Şube yöneticilerimiz fabrikada işverenle 
buluştu ve işçileri ziyaret etti. 

17 Mart günü ise Fuar Gençlik Tiyat-
rosu salonunda İzmir Senkromeç işçileri 
ile yaşanan süreç ile ilgili olarak geniş ka-
tılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlık, toplu iş sözleşmesi için 
çoğunluk tespiti başvurusunu sendikamız 
lehine yanıtladı. Ancak Armetal Montaj 
işvereni, yine bildik yöntemlerle sendi-
kadan kurtulmaya çalıştı. Yargı süreçlerini 
kullanarak süreci uzatma, sendika üyeler-
imizi yıldırma gayreti içine girdi.

Ancak Armetal Montaj işçileri 
ilk günkü kararlılıklarını koruyorlar. 

İşverenin süreyi uzatmaya yönelik  tu-
tumunu protesto eden işçiler yürüyüş 
gerçekleştirdi. 

24 Şubat günü Gebze Şubemizde, 
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile 
yan yana gelen Armetal Montaj işçileri, 
örgütlülüklerini güçlendirerek mücadele-
lerini sürdürüyor.

Gebze’de kurulu Armetal Montaj işyerinde çalışan işçiler sendikamıza üye 
oldular ve işyerinde çoğunluk tespiti için sendikamız 11 Şubat 2013 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu.
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Bosch İşçisi 
Direniyor

İşçi iradesini yok sayanlara karşı 

Meclis’te 
Bosch işçileri ve Sendikamız yöneticile-

ri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, CHP 
İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ile bir-
likte bir basın açıklaması düzenlediler, Ba-
kanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda 
bulundular.

Şu anda Bosch ve Rexrtoh’da Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası, Türkiye’nin altına imza attığı ILO 87 ve 98 sayılı 
sözleşmeler ve şirket ile küresel sendikanın imza koyduğu 
çerçeve sözleşme ihlal ediliyor.

Bosch yönetiminin, işçilerin “sendikal temsiliyet” ve 
“toplu iş sözleşmesi hakkını”, mevcut yetki prosedürünü 
bahane ederek askıya alması, ulusal ve uluslararası yasa ve 
sözleşmelere aykırı bir davranıştır.

Bu hak ihlalinin ortadan kaldırılabilmesinin yolu Bosch 
ve Rexroth’da sendika temsiliyeti ve toplu sözleşme için 
“REFERANDUM”dur. 

Hadi koyalım sandığı, işçi ne diyorsa o olsun!

Bosch İşçisi Referandum 
talep ediyor

Bosch ve Rexroth’ta üyelerimize bir yıldır süren baskılar sonuç 
vermeyince şirket yönetimi bu sefer de sendikamızın işletmedeki öncü 
üyelerini işten çıkarma yoluna başvurdu. Sudan bahanelerle üyeleri-
mizi işten çıkarmaya kalktılar. Son olarak bir üyemiz fazla mesaiye 
kalmadığı, bir başka üyemiz ise ameliyat sonrası raporlu iken işten 
çıkarıldı.

Haksız işten atılmalara karşı

TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu’na iletilmek üzere 
başta haksız yere işten çıkarılan 
Bosch ve Rexroth işçileri olmak 
üzere işten çıkarılan işçilerin iş-
lerine geri dönmesi için başlatı-
lan imza kampanyasına binlerce 
metal işçisi destek veriyor

Binlerce imza
toplanıyor

Ancak Bosch işçileri ve sendikamız bu saldırıya karşı sesiz kalmıyor

1 Nisan 2013 günü Bosch işçilerinin katılımıyla Bursa Orhangazi 
Parkı’nda yapılan basın açıklamasından sonra Bosch işçileri, işten çıka-
rılan arkadaşlarını İstanbul’a uğurladılar. 

Ertesi gün ise işten çıkarılan üç üyemiz, İstanbul’un iş dünyasının 
merkezi Maslak’da, Bosch’un Genel Merkez binasının önünde direniş 
çadırını kurdu. Sendikamızın Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun 
yaptığı basın açıklamasının ardından kurulan direniş çadırında üyeleri-
miz 24 saat nöbet tutuyor.
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 Metal sözleşmesi sürecinde mücadele yükselirken; geçtiğimiz yıl Bursa’da 
Bosch işçileri sarı sendikanın 32 yıllık esaretinden kurtulmak için büyük bir adım 
attılar.

Bosch işçilerinin sarı sendikadan kurtuluşunun 1. Yıldönümünde; 17 Mart 2013 
Pazar günü Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhangazi Salonunu hınca hınç 
dolduran Sendikamız üyesi işçiler, bu anlamlı günü doyasıya kutladılar. Gelecek 
güzel günlere ilişkin umutlarını tazelediler. 

Sinevizyon gösterisiyle 
geçmişten bugüne Bosch iş-
yerindeki sendikal mücadele-
nin kısa tarihini bir kez daha 
yaşayan işçiler, Genel Baş-
kan Adnan Serdaroğlu’nun 
metal grup toplu iş sözleşme 
ve Bosch işçilerinin kararlı 
mücadele sürecini özetleyen 
konuşmasıyla heyecanlanarak 
alkışlarla ayağa kalktılar…

Bosch işçileri sarı sendikadan kurtuluşun 

1. yıldönümünü kutladı! 

Bundan tam bir yıl önce “Biz Bosch işçisiyiz, sarı sendikayı göndereceğiz” sloganlarıyla çıktıkları 
yola, her türlü baskı, engelleme ve saldırıya rağmen aynı inançla devam eden Bosch işçileri ardı arkası 
kesilmeyen coşku dolu sloganlarıyla ilk günkü kararlılıklarının devam ettiğini herkese bir kez daha 
gösterdiler.

Bosch işçilerinden oluşan mü-
zik grubu ve Yasemin Göksu’nun 
türküleriyle halaya durdular.

Toplantı mücadeleye devam 
etme kararlılığıyla sona erdi.  

Bosch için uluslararası toplantı IG Metal Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Horst Mund, IG Metall Düsseldorf-
Neuss Şube Başkanı Nihat Öztürk, Bosch 
Avrupa İş Konseyi Başkanı Alfred Löckle, 
IG Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Stutt-
gart-Untertürkheim Daimler Üretim İş Kon-
seyi Başkanı Ergün Lümali’dan oluşan heyet 
sendikamızı ziyaret ederek Bosch’da yaşa-
nanlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 

Heyete Bosch ve Rexroth’da yaşanan 
hak ihlalleri ile ilgili detaylı bir sunum ya-
pıldı. Daha sonra Bursa’ya geçen heyet, şube 
binamızda Bosch ve Rexroth işçileri ile gö-
rüştü. İşçiler heyete, Uluslararası federasyo-
numuzla şirket yönetimi arasında imzalanan 
Çerçeve anlaşmasının ihlal edildiğini, bu 
ihlalin ortadan kaldırılması için taleplerinin 
referandum olduğunu ifade ettiler.
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Grev devam ederken, Daiyang 
SK işyerinin, insan yaşamı ve ta-
rımsal araziler açısından çevreye 
zarar verebilecek, yüksek risk içeren 
kimyasal maddelerin uygunsuz kul-
lanımı nedeniyle bakanlık tarafından 
uyarıldığını öğrendik. Bir basın açık-
laması ile kamuoyuna bilgi verdik.

"Türkiye’yi muz cumhuriyetleri 
ile karıştıran bu kişilerin tüm Çorlu 
halkını riske atacak boyutlara ulaşa-
bilecek tehlike içeren bir aymazlık 
içinde faaliyet yürüttükleri ihtimali, 
konunun tarafı olarak bizleri son de-
rece üzmüştür. "

Mücadelede

46. Yıl
1967 yılında kurulan DİSK, kuruluş 

yıldönümü olan 13 Şubat'ı, Çorlu'da grevci 
Daiyang-SK işçileriyle birlikte kutladı.

Yürüyüşe katılan sendikalar, kitle 
örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, Dai-
yang-SK işçilerine güç ve moral verdiler...

Anadolu Isuzu’dan üyelerimiz fabrikada hazırladıkları er-
zakları 16 Mart günü Çorlu’da grevci işçilere yaptıkları ziyaret-
te teslim ettiler, tüm İsuzu çalışanlarının dayanışma duygularını 
ilettiler.

Grevci işçilerle dayanışma 

4 Şubat günü ise sanatçılar grevci işçilerin yanındaydı. Ataol 
Behramoğlu, Orhan Aydın, Emin İgüs Sadık Gürbüz, Bilgesu 
Erenus, Tevfik Kızgınkaya, Canan Sezenler, Kemal Kocatürk 
ve Orhan Kurtuldu’nun da aralarında yer aldığı Sanatçılar Giri-
şimi gerçekleştirdiği ziyaretle grevci işçilere güç verdiler.

Sol Gazetesi’nin başlattığı kampanya sonucu Türkiye’nin 
çeşitli illerinden toplanan erzaklar, gazete okurları tarafından 10 
Şubat günü grevci işçilere teslim edildi.

Grev süresince, Trakya Şube 
salonumuzda sık sık Daiyang-
SK işçileri ile toplantılar ya-
pıldı. Grevci işçilerle yapılan 
görüşmelerde, yöneticilerimiz 
süreçle ilgili bilgilendirmeler 
yaptılar.

Çorlu'da çevre duyarlılığı 

DAIYANG-SK Grevimiz, 
151. gününde anlaşma ile sonuçlandı…

Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Daiyang-SK Metal işyerinde 14 Kasım 2012 
tarihinde başlayan grev uygulaması Sendikamız ve işverenlik arasında yapılan görüşmeler sonu-
cunda; 151. günde 11 Nisan 2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

Grev sonucu varılan anlaşma ile; ücretlere %8 zam, ikramiye, sosyal paket zammı alındı.  Ay-
rıca grevde olan işçilere ekstra olarak net 800 TL ödeme yapılması sağlandı. İşten atılan üyeleri-
mizin hakları korunacak şekilde sonuçlandırıldı.

Daiyang-SK Metal işçilerinin vermiş oldukları bu haklı mücadelenin sonuçlanmasında katkısı 
olan ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm emek dostlarına bir kez daha teşekkürü bir borç 
biliyoruz.

Bilgilendirme
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Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler

1. Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen 
örgütlenme faaliyetleri sonucunda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti ta-
lebiyle 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 sağlamadı-
ğına ilişkin olumsuz yetki tespit yazısı düzenlemiştir. 
Müvekkilim olumsuz yetki tespiti yazısının iptali ve 
04.05.2012 başvuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladı-
ğının tespiti ve Türk Metal Sendikası’na verilen yetki 
tespitinin iptali istemiyle de Bursa 3. İş Mahkemesi’nde 
açılan iki dava 19.03,2013 tarihili ön inceleme duruşma-
sında reddedilmiştir. 

2. Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. işyeri 
ile ilgili 04.05.2012 tarihinde yaptığımız başvuru sonu-
cunda 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 14.05.2013 tarihinde yapılacaktır.

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

4. MKS Transformatör Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti., 
işyerine ilişkin Bakanlığın Sendikamıza gönderdiği 
yetki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. Dava yerel 
mahkeme tarafından reddedilmiş olup karar henüz ke-
sinleşmemiştir. 

5. Fontana Pietro Kalıp San. ve Tic. A.Ş., işyerinde 
yürütülen örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığı-
mız başvuru neticesinde Bakanlık olumlu yetki tespiti 
yazısı düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İşveren 
yetki tespiti yazısının iptali talebiyle Kartal 2. İş Mahke-
mesinde açtığı davadan feragat etmiş olup karar henüz 
kesinleşmemiştir.

6. Türk Metal Sendikası’nın yetkili olduğu Cengiz 
Makine San. Tic. A.Ş. işyerinde işçiler adı geçen Sendi-
kadan hoşnutsuz oldukları için bu sendikadan istifa edip 
Sendikamıza üye olmuşlardır. Başvurumuz üzerine Ba-
kanlığın adı geçen işyerinde çoğunluğu sağladığımıza 
ilişkin düzenlediği yetki tespiti yazısının iptali talebiy-
le Türk Metal Sendikası Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde 
dava açmış olup duruşması 04.04.2013 günüdür.

7. Federal Mogul Tp Liner Europe Oto. Ltd. Şti. 
işverenliği Bakanlık tarafından Sendikamıza verilen 
olumlu yetki tespiti yazısının iptale talebiyle dava aç-
mıştır. Açılan dava reddedilmiştir. Kararın kesinleşmesi 
üzerine Bakanlık Sendikamıza yetki belgesi düzenleye-
rek göndermiştir. 

8. Kocaeli ve Osmaniye’de fabrikası bulunan Crown 
Bevcan Türkiye Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. işvereni, yü-
rüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakan-
lıkça tarafımıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının 
iptali talebiyle dava açmıştır. Açılan davada dosyanın 
bilirkişiye gönderilmesine karar verilmiştir. Duruşması 
31.05.2013 günü yapılacaktır.

9. Toprak Demir Döküm San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 
toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için Bakanlığa yaptığı-
mız başvuru sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti 
yazısı gönderilmiştir. Tespit yazısının iptali talebiyle iş-

veren Eskişehir İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Dava-
nın yetkisiz mahkemede açılması nedeniyle yaptığımız  
yetki itirazı mahkemece kabul edilmiş olup karar işve-
ren tarafından temyiz edilmiştir.

10. Remeks San. Ürünleri Üretim ve Dış Tic. Ltd. 
Şti. işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üye olmala-
rının ardından yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen 
olumlu yetki tespiti yazısının iptali talebiyle işverenin 
açtığı davanın duruşması 27.06.2013 tarihinde görüle-
cektir.

11. RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. işyeri için 
Sendikamıza verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali 
içen MESS tarafından açılan davada mahkeme dosyanın 
bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir. Duruşması 
17.07.2013 günüdür.

12. Konya’da bulunan Mahle Mopisan Konya Yedek 
Parça San. ve Tic. A.Ş. işyerinde gerekli çoğunluğu sağ-
ladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısına işveren 
ve Türk Metal Sendikası tarafından yapılan itiraz davası 
lehimize bitmiş olup karar Yargıtay tarafından onanarak 
kesinleşmiştir. Bakanlığa yetki belgesi için başvuruda 
bulunduk.  

13. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. işyeri için 
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradı-
ğı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti 
yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin iptali 
talebiyle açtığı dava aleyhimize bitmiş olup karar tara-
fımızdan temyiz edilmiştir. Karar Yargıtayca bozulmuş 
olup yargılama duruşması 30.04.2013 günü yapılacaktır.

14. Mas Daf Makine San. A.Ş. işyeri için Bakanlığa 
yapılan çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafımı-
za olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiş-
tir. İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı dava-
da lehimize karar verilmiştir. Ancak Yargıtay’ın bozma 
kararı üzerine yapılan yargılama sonucunda bu defa 
aleyhimize karar verilmiş olup anılan karar tarafımızdan 
temyiz edilmiştir.

15. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. işyeri 
için Bakanlığın başvurumuz üzerine tarafımıza verdiği 
olumlu yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren ta-
rafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşması ise 16.04.2013 tarihindedir. 

16. 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 çıka-
rılan üyelerimiz için açılan işe iade davalarının sonucu 
beklenmektedir. Bir daha ki duruşması 04.04.2013’tür. 

17. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yü-
rüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığı-
mız başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu 
yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İşveren yetki tes-
pitinin iptali istemiyle Kartal 2. İş Mahkemesi’nde dava 
açmıştır. Yaptığımız yetki itirazı sonucunda mahkeme 
dosyayı yetkili İstanbul 17. İş Mahkemesi’ne gönder-
miştir. Duruşması 16.05.2013 tarihindedir.

18. Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş. işyeri için 
Bakanlığa yaptığımız çoğunluk tespiti başvurusu sonu-
cunda, tarafımıza olumu yetki tespiti yazısı verilmiştir. 
Tespitin  iptali talebiyle işveren tarafından açılan dava, 
işyerinin “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işko-
lunda kurulu olduğuna dair kararın kesinleşmesi nede-
niyle kabul edilmiştir. 

19. D.S.C. Otomotiv Koltuk Sistemleri San. ve Tic. 

A.Ş. talebimiz sonucunda Bakanlığın işyerinde yasanın 
aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yet-
ki tespiti yazısına işveren itiraz etmiştir. Kocaeli 2. İş 
Mahkemesi’nde görülen davada yerel mahkeme aleyhi-
mize karar vermiştir. Temyiz talebimiz üzerine Yargıtay 
tarafından bozulan karar sonucunda yerel mahkemede 
de davanın reddine karar vermiştir. Dosya Yargıtaydadır.

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

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

22. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. işyerinde yap-
tığımız başvuru sonucunda Bakanlık yasanın aradığı 
çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin tarafımıza olum-
suz yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu tespit yazısının 
iptali talebiyle İstanbul 12. İş Mahkemesi’nde açtığımız 
davanın duruşması 15.05.2013 günüdür.

23. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd. Şti. iş-
yeri için Bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu 
sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzen-
lenerek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali 
talebiyle İstanbul 22. İş Mahkemesi’nde açtığı davanın 
duruşması 14.05.2013 günü yapılacaktır.

24. Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. 
Ltd. Şti. işyerinde örgütlenme çalışmaları sonucunda 
Bakanlığa yaptığımız başvuru üzerine tarafımıza yetki 
tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren Sa-
karya İş Mahkemesinde yetki tespitinin iptali talebiyle 
yetkisizi mahkemede dava açmıştır. Yaptığımız yetki 
itirazı sonucunda mahkeme dosyanın yetkili Kocaeli İş 
Mahkemeleri’ne gönderilmesine karar vermiştir. Kara-
rın kesinleşmesinden sonra yargılama Kocaeli İş Mah-
kemelerinde yapılacaktır. İşveren yetki itirazının yanı 
sıra Gebze 3. İş Mahkemesi’nde yetki tespitine konu Ar-
Metal Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. 
ile aynı adreste ve aynı işkolunda olan 3 şirketin daha 
bulunduğunu ve 4 firmanın işletme oluşturduğunu tespi-
tine karar verilmesini talep etmiştir. Bu davanın duruş-
ması 16.04.2013 günü yapılacaktır.

25. Snop İzmit Metal San. ve Tic. A.Ş.’de yürüttü-
ğümüz örgütlenme çalışma çalışmaları sonucunda Ba-
kanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımı-
za ilişkin yetki tespiti yazısını tarafımıza göndermiştir. 
Anılan tespit yazısının iptali istemiyle işverenin açtığı 
dava aleyhimize bitmiş olup tarafımızdan temyiz edil-
miştir. Yargıtay yerel mahkeme kararını bozmuştur. Du-
ruşması 09.05.2013 günüdür.

26. GEA Klima San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütü-
len örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa yetki 
tespiti talebi ile başvurulmuştur. Bakanlık işyerinde ge-
rekli çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yet-
ki tespiti yazısı düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. 
Bu tespitin iptali talebiyle açtığımız davanın duruşması 
06.06.2013 tarihinde görülecektir.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 
İzmir Şube Kadın İşçiler Bürosu’nun 
düzenlendiği bir etkinlikle kutlandı. 3 
Mart'ta Bornova Belediyesi, Çamdibi Sos-
yal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe İz-
mir Şubemizde örgütlü işyerlerinden 200 
kadın işçi üyemiz katıldı. Etkinlikte görev 
alan üyelerimiz 8 Mart’ın ortaya çıkışı ve 
tarihçesini ve emekçi kadınların işyerle-
rinde yaşadığı sorunlar ve çözüm öneri-
lerini anlatan Sinevizyon gösterisini izle-
yerek, konuşmalar yapıp, şiirler okuyarak 
bu güzel güne renk kattılar. Etkinliğimizin 
sonunda Grup Asfalya şarkıları ile kadın 
üyelerimize güzel bir gün yaşattı.

Örgütlü olduğumuz Schneider Elektrik 
San. ve Tic. A.Ş (Çiğli) fabrikasında da 
çalışan kadın üyelerimiz 8 Mart’ta gün-
düz vardiyası ve 3-11 vardiyasında ayrı 
etkinlikler yaptılar. İşyeri temsilcimiz Elif 
Koçcan 8 Mart’ı kutlayan konuşmasın-
da, kadınların işçi sınıfı mücadelesinde 
daha aktif görev alması için Sendikamız-
da kadın komisyonlarının kurulduğunu 
ve yapılacak olan eylem ve etkinliklerde 

Schneider’de çalışan kadın işçilerin daha 
fazla yer alması gerektiğini söyledi. Etkin-
lik, Sendikamızın kadın işçiler için hazır-
ladığı hediyelerin dağıtılması ile sonlandı. 
Diğer örgütlü olduğumuz ve bayan üye-
lerimizin çalıştığı işyerlerinde de benzer 
etkinlikler yapılmıştır. 

Düzenlenen etkinliğe İmpo Motor İş-
letme Müdürü Kürşat Oral, Personel Mü-
dürü Serhan Yurdumetin, Şube yönetici-
lerimiz ve 200 üyemiz aileleri ile birlikte 
yaklaşık 1000 fidan dikerek gelecek nesil-
lere daha güzel bir dünya bırakmak mesajı 
verilerek hatıra ormanı yaratılmıştır.

Genel Merkezimizin almış olduğu 
karar çerçevesinde “Yüzbinlerce metal 
işçisini ilgilendiren grup toplu iş sözleş-
melerinde tutulan uyuşmazlık” konusunda 
metal işçilerini bilgilendirme amacıyla ha-
zırlanan broşürler, 26 Mart 2013 tarihinde 
Manisa’da sabah ve öğleden sonra vardi-
yalarına gitmek için duraklarda bekleyen 
işçilere dağıtımı gerçekleştirildi.

27 Mart 2013 tarihinde aynı konuyla 
ilgili olarak İzmir’de metal işçilerinin yo-
ğun olduğu Çiğli Bölgesi ve demir çelik 
fabrikalarının olduğu Menemen ve Aliağa 
bölgelerinde sabah ve öğleden sonra bül-
ten dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

30 mart 2013 günü şube binamızda, 
Konfederasyonumuz DİSK’te yaşanan sü-
reç, yaklaşan 1 Mayıs çalışmaları ve Genel 
Sorunlarımızın tartışıldığı şube temsilciler 
kurulumuz gerçekleşmiştir. 

Gebze Şubemizde örgütlendiğimiz Federal Moğul işye-
rinde 24 Şubat 2013’de şubede toplu iş sözleşmesi süreciyle 
ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bu işyerinde temsilci-
lerimiz seçildi, işyeri komitesi ile TİS taslağımız hazırlandı 
ve  26 Mart 2013’de işveren görüşmeye çağırıldı.

Bemka işyerinde devam eden toplu iş sözleşmesi sü-
reci işverenin 1. altı ay için ücretlerde %3,8 zam sosyal 
yardımlar için yıllık %10 önermesiyle uyuşmazlık tutuldu 
ve arabulucu atanması bekleniyor.

Kürüm Demir işyerinde devam toplu sözleşme görüş-
meleri işverenin ücretlerle ilgili bir teklifi olmadığından 
uyuşmazlık tutuldu. Arabulucu atandı görüşmeler devam 
ediyor.

20-27 Ocak 2013 tarihlerinde işyeri komitelerine, Ba-
sın Yayın, Sosyal İşler, Örgütlenme, Sosyal İşler, Disiplin 
ve İSİG Kurullarına eğitim verildi.

17 Şubat 2013 tarihinde Cengiz Makine, Fontana, 
Bemka, Federal Moğul komite toplantıları yapıldı.

24 Şubat 2013 tarihinde şubede Ar-Metal işçileriyle 
genel başkanın da katıldığı örgütlenme sürecine yönelik 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26 Şubat 2013 tarihinde Bosal işyerini şube yöneti-
mi olarak arkadaşlarımızı tezgah başında ziyaret ettik 10 
Mart 2013 tarihinde Şubemizde dünya emekçi kadınlar 
günüyle ilgili etkinlik düzenlendi.

8 Mart 2013 tarihinde yeni örgütlendiğimiz Ar-Metal 
işçileri sendikal hakları ve işveren baskısına karşı sabah 
vardiyasında servislerden inerek sloganlar atarak işyerine 
yürüyüş yapıldı.

9 Mart 2013 tarihinde genel merkezimizde daha önce 
eğitim almış genç işçi arkadaşlarımıza, örgütlenmeye yö-
nelik sendikal eğitim verildi.

10 Mart 2013 tarihinde, Emekçi Kadınlar Günü et-
kinliği düzenlendi.  Şube başkanımızın açılış konuşması 
ile başlayan etkinlikte, Merkezi Kadın Komisyonumuzun 

sözcüsü Cemile Aras, 8 Mart tarihçesi ile ilgili bilgi ver-
dikten sonra 8 Mart’ın bir “anneler günü” yada “sevgililer 
günü”ne dönüştürülmesine izin vermemek gerektiğini be-
lirterek işçi kadınları mücadeleye çağırdı. Film gösterimi 
ardından, Penta işyerinden Melike Çolak bir sunum yaptı. 
Kadın etkinliği Grup Zerdali’nin müzik dinletisinin ve çe-
kilen halayların ardından sona erdi

28 Mart 2013 tarihinde Genel Sekreterimiz M. Selçuk 
Göktaş ve Gebze şube yönetimi beraber Sarkuysan işye-
rinde vardiya giriş çıkışlarında toplanarak işçi arkadaşla-
rımızla toplu iş sözleşme sürecine ilişkin bilgilendirme 
yapıldı.

30 Mart 2013 tarihinde Şubemizde temsilci ve işçi 
arkadaşlarımızın katıldığı Çin’deki sendikal gelişmelerle 
ilgili Hasan Arslan ve konuşmacı Wolfgang Schaumberg 
olduğu bir panel yapıldı.

Gebze Şubemizden

İzmir Şubemizden

Cem Bialetti’de TİS imza töreni

Kocaeli Şubemiz'e bağlı Cem Bialetti işyerinde 2012-2014 dönemi toplu iş 
sözleşmesi anlaşma ile sonuçlandı. 21 Şubat 2013 tarihinde işyerinde düzenle-
nen imza törenine Genel Başkanımız da  katıldı.

2012 yılında örgütlendiğimiz 
Torbalı bölgesinde faaliyet gösteren 
ve dünyanın en büyük pompa üreticisi 
olarak gösterilen İmpo Motor Pompa 
ve Sendikamız temsilcileri ve üyeleri 
ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi. 

24 Mart 2013 günü Ayracılar-
Düverli köyünde şube yöneticiler-
imiz, 200 üyemiz ve İmpo Motor 
işyeri vekilleri ile birlikte bir hatıra 
ormanı oluşturarak, fidanları toprakla 
buluşturup doğaya katkı sağladılar.
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Komisyon ve bürolar toplandı

Sendikamız Kocaeli Şubesinde 
örgütlü olduğumuz Baysan Trafo 
Kazanları ve Baysan Trafo Radyatör-
leri işyerlerinde yürütülen toplu iş 
sözleşmesinin uyuşmazlık sürecine 
girilmesiyle birlikte 16-17 Mart 2013 
tarihlerinde üyelerimizin yüksek 

katılımıyla toplantılar düzenlendi.

Toplantıda; işyeri toplu iş sözleşmesi 
komitesinin grev komitesi olarak görev 
alması ve işyerinde baskı ve sindirme 
yöntemlerine boyun eğilmemesi kararı 
alındı.

Baysan Trafo Kazanları ve Baysan Trafo 
Radyatörleri işyerlerinde uyuşmazlık…

Sendikamızın Komisyon ve Büro faaliyetleri, yapılan toplantılar ile 
başladı. 5 Mart'ta Basın Yayın Komisyonu, 6 Mart'ta Sosyal Etkinlikler Büro-
su ve Engelli İşçiler Bürosu, 7 Mart'ta da Genç İşçiler Bürosu ve Örgütlenme 
Komisyonu toplantıları, genel merkezimizde yapıldı.

MAS-DAF’da işçilerinin haklılığı
Yargıtay Kararı ile kesinleşti
Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyet gösteren MAS-DAF Makine iş-
yerinde çalışan işçiler, uzun soluklu ve 
kararlı bir mücadele verdiler.

Anayasal haklarını kullanarak sendi-
kamıza üye oldukları için kıdem ve ihbar 
tazminatları dahi verilmeden işten çıkar-
tılan işçiler, önce yerel mahkemenin ar-
dından Yargıtay’ın verdiği kararla haklı 
olduklarını bir kez daha kanıtlamışlardır.

11 Mart 2013 tarihinde Sendikamız 
Düzce Bölge Temsilciliği’nde Merkez 
yöneticilerimizin katılımıyla üyeleri-
mizle bir toplantı yapıldı ve ardından 
basın açıklaması düzenlendi.

MAS-DAF işçileri, işçilerin birlikte 
olduğunda aşamayacakları engelin ol-
madığını bir kez daha göstermiş oldular. 
İşlerine sendikalı olarak kaldıkları yer-
den devam etmenin heyecanını yaşıyorlar.

CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞ-
YALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Hakan Küçük 
Temsilci: Fahrettin Çakmak 
Temsilci: Nejdet Deniz 

AR YILDIZ MADENİ EŞYA SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Bülent Aygün 
Temsilci: Yusuf Yılmaz 
Temsilci: Halil Yüksel 

APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. 
VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ersin Pekel 
Temsilci: İrfan Ercan 

AD DEMİREL ÇELİK KONST. VE MA-
KİNA SAN. A.Ş.

Baştemsilci: Hakan Akyol 
Temsilci: Ahmet Kart  
Temsilci: Ekrem Furuncu 

FEDERAL-MOGUL TP LINER EURO-
PE OTOMOTİV LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Erkan Çakmak 
Temsilci: Ersin Usta  

FCMP TR METAL İŞLEME SAN VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ahmet Özer
Temsilci: Murat Memiş 
Temsilci: Yasin Ay

ERGUN HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Cüneyt Ulugün
Temsilci: Mustafa Er
Temsilci: Bahar Koçlar

CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Engin Erkmen
Temsilci: Güven Tan
Temsilci: Uğur Yılmaz

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Temsilcilerimiz
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İşyeri ziyaretleri

ASİLÇELİK

ARYILDIZ

DİSA

EPTA

DOSTEL

POLY METAL

SCHNEİDER

20.02.2013 tarihinde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Mali 
Sekreterimiz Erdoğan Özer, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar  
ve Şube Yöneticilerimiz, Trakya Şubemizde örgütlü olduğumuz Disa Oto-
motiv, Aryıldız ve Epta İstanbul işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle 
görüştüler.

Genel Başkanımız, 
şube yöneticilerimizle 
birlikte 06.02.2013 tari-
hinde Gebze Şubemiz-
de örgütlü olduğumuz 
Dostel Makine, Poly 
Metal ve Schneider 
Elektrik (Şalter) işyerini 
ziyaret ederek üyeleri-
mizle görüştüler…

Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz 
ve şube yöneticilerimiz. Asilçelik işyerini ziya-
ret ettiler..

ÇUKUROVA JENERATÖR İZMİR MAHLE
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Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler 

Thy işçileri, grev kapıda
İşten atılan 305 THY emekçisinin direnişi sendi-

kaları Hava-İş ile birlikte devam ediyor. Toplu iş söz-
leşmesi kapsamındaki 12 bin havayolu emekçisi atılan 
arkadaşlarının geri alınmasını grev maddesi yaptılar. 
THY yönetimi için artık grev kapıya dayandı.

Çaykur işçileri
AKP Hükümeti’nin yan-

daş sendikasına geçmeyi 
reddeden Çaykur emekçi-
leri sendikaları Tekgıda-İş 
ile mücadelelerini sürdürdü. 
Yıllardır madur edilen 10 bin Çaykur işçisi 58 işyerin-
de grev uygulama kararı aldı.

Liman işçileri kazandılar
Mersin Limanı’nda işçiler, taşeronlaştırma ile bö-

lünmelerine, sendikasızlaştırmaya ve işten çıkarmaya 
karşı direndiler. 900 işçi liman içinde, 1500 işçi dışarı-
da, yüzün üzerinde işçi ise limandaki vinçlerin tepesin-
de haklarını aradılar, kazandılar.

Maden işçileri ocaklara inmediler
Madenlerde sürek-

li ölümle burun buruna 
çalışan işçiler için Koz-
lu’daki ocakta 8 arka-
daşlarının ölümü bardağı 
taşıran son damla oldu. 
TTK genel müdürünün 
“iş kazaları madencinin 
borçları yüzünden” diyen 
genelgesini yırtıp attılar, 
sendika hakkı istediler, 
ocaklara inmediler ve 
Zonguldak’ta bir büyük mitinge imza attılar. 

Kargo işçileri aylardır direniyor
Kargo işçileri yoğun çalışma koşullarına ve düşük 

ücretlere karşı sendikalaştı. DHL Kargo’da Tümtis, 
MNG ve Yurtiçi Kargo’da Nakliyat-İş’de örgütlendi. 
Binlerce kargo kargo işçisi tüm yurtta, kargo patron-

larının işten çıkarma ve sarı sendika oyunlarına karşı 
aylardır mücadelelerini sürdürüyor. 

Üniversite taşeron işçileri 
Koç Üniversitesinde temizlik işlerini yapan ISS 

isimli firmanın sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine 
işten çıkartılan veya başka işyerlerine yönlendirilen ta-
şeron işçileri, üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerle beraber direnerek, yeni gelen taşeron firmada Koç 
Üniversitesinde çalışmaya devam etme hakkı kazandı-
lar. Bu direnişin bir diğer kazanımı ise okulda öğretim 
üyeleri ve öğrenci-
lerin de yer alacağı 
bağımsız bir taşeron 
izleme komitesi ku-
rularak, bundan son-
ra taşeronda çalışan 
işçilerin koşullarının 
denetlenecek olması.

Üniversite araştırma görevlileri
İstanbul Teknik Üniversitesinde 50 d’li devlet me-

muru olarak çalışan güvencesiz araştırma görevlileri, 
YÖK’ün bundan sonra sözleşmelerinin yenilenmeme-
si ve işten çıkarılmaları yönündeki kararına karşı önce 
üniversitede direnişe geçtiler ardından ise YÖK Genel 
Kurulu sırasında YÖK’ün önünde eylem yaparak, kad-
rolarını devam ettirme hakkını kazandılar. 

Büro emekçileri, 43 kurumda 
grev

KESK’e bağlı BES üyesi büro emekçileri, fazla 
mesai ücretlerinin, yol ücretlerinin, ek ödemelerin kal-
dırılmasına, Kamu Personel Yasasıyla iş güvencesinin 
ortadan kalkacak olmasına, performans uygulamasına 
ve hak gasplarına karşı, aralarında Sosyal Güvenlik 
Kurumu, vergi daireleri ve adliyeler de olan 43 kamu 
kurumunda 1 günlük grev yaptı.

PTT çalışanları, 1 günlük grev
Haber-Sen, Bağımsız Haber-Sen ve Türk Haber-

Sen üyeleri PTT’nin özelleştirilmesine yönelik yasanın 
görüşüldüğü 27 Mart’da tüm Türkiye’de bir günlük 
greve gitti. Yasa Meclis’den geçmeyip, komisyona geri 
gönderildi.

Demiryolu emekçileri grevi
Demiryollarının özelleştirilmesinin önünü açacak 

olan demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesiyle il-
gili yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle Birleşik Ta-
şımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri, 16 Nisan Salı 
günü Türkiye genelinde greve gitme kararı aldı.

Deri işçileri direnişte
Dünyaca ünlü markalara üretim yapan İsmaco Ams-

terdam firmasında Deri-İş sendikasına üye oldukları 
için işten atılan deri işçileri fabrikanın önünde direniş 
çadırı kurarak, direnişe geçtiler.

Gıda işçileri direnişi sürüyor
Tek Gıda İş’e üye oldukları için işten çıkarılan Pak-

maya işçileri fabrika önünde direnişe geçtiler. Pakmaya 
patronu ise sendikadan istifa eden işçilere iki Cumhu-
riyet altını ve kömür yardımı vaat ederek kabul etme-
yenleri ise tehdit ve baskıyla zorla sendikadan istifa 
ettirmeye çalışarak, sendika düşmanlığını sürdürüyor. 

Termik santral işçileri kazandı
Muğla’da Yeniköy Ter-

mik Santrali işçileri, santral-
de kimi bölümlerin taşeron-
laştırılmasına karşı güçlü 
bir mücadele sürdürdü. Ge-
nel Müdürlük binasında ya-
pılan ihaleyi basan işçiler, 
taşeronlaştırma ihalesinin 
yapılmasına izin vermedi. Taşeronluğa geçit vermedi.

6 Nisan 2013 tarihinde MKM Be-
şiktaş Kültür Merkezi Atilla İlhan 
Sahnesi’nde toplanan DİSK Olağanüstü 
Genel Kurulu tamamlandı. 

Yapılan seçimlerde, Genel-İş Genel 
Sekreteri Kani Beko DİSK Genel Baş-
kanı, Devrimci Sağlık-İş Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Sekreteri 
seçildi. Yönetim Kurulu’na ise Alaaddin 
Sarı (Lastik-İş Sendikası), Celal Ovat 
(Gıda-İş), Ergun Tavşanoğlu (Tümka-
İş), Metin Ebetürk (Sosyal-İş), Muzaffer 
Subaşı (Tekstil) getirildiler.

DİSK Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

İşçiler Haklarını Arıyor...
İşçiler Direniyor...

İşçiler Kazanıyor...
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Programlı eğitimlerimizin yanı sıra işyeri eği-
timleri komite, büro ve komisyon eğitimleri de ge-
len talepler doğrultusunda devam ediyor.

Gebze Şubemizi tarafından tüzük ve yönetme-
likler gereğince oluşturulan Şube Komisyon ve Bü-
rolara yönelik olarak Ocak ayında başlayan eğitim-
ler Şubat ayında tamamlandı.

3 Şubat 2013 tarihinde Şube İSİG, Şube Disip-
lin ve Şube İzin komisyonları ile eğitim yapıldı. 
Toplam 63 kişinin katildığı bu eğitimelrde kurul ve 
komisyonların önemi, gereği ve çalışma biçimleri-
nin yanı sıra her komisyonun kendi konusuyla ilgi-
li özel bilgilendirmeler yapıldı ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.  

Yine Gebze şubemizde 17 
Şubat 2013 tarihinde  son aylar-
da yeni örgütlenen fabrikalardaki 
işyeri komiteleriyle ortaklaşa bir 
eğitim yapıldı. Bu eğitimde de 
aramıza yeni katılan işyerlerindeki 
komitelerde yer alan üyelerimize  
sendikamızı tarihi, işleyişi, anla-
yışı ve ilkelerinin yanı sıra komi-
tenin çalışma şekline ilişkin bir 
eğitim verildi.

1 Nolu şubemize bağlı İsuzu 
işyerinde geçtiğimiz yıl tüm üye-
lere yönelik yapılan temel sendi-
kal eğitimin ardından, son bir yıl 
içinde işyerine yeni alınan üye-
lerimiz ile geçtiğimiz yıl eğitime 
katılamayan arkadaşlarımıza yö-
nelik 2 Şubat 2013 tarihinde bir 
eğitim yapıldı ve bu eğitime top-
lam 105 kişi katıldı.

7 Nisan tarihinde İzmir Şu-
bemizde; aramıza yeni katılan 
Senkromeç işyeri komitesiyle 60 
kişinin katıldığı komite eğitimin-
de örgütlenme süreci ve temel sen-
dikal bilgilerin verildiği bir eğitim 
yapıldı. Eğitim Dairesi olarak biz 
de böylece Senkromeç işçilerine 
hoş geldiniz demiş olduk.  

Ayrıca yeniden yapılandırılan 
İSİG çalışmaları doğrultusunda, 
bu alanda eğitimlerimizi daha yay-
gın hale getirmeye çalışıyoruz.

Bunun ilk adımı olarak Koca-
eli Şubemize bağlı Erciyas Boru 
işyerinde üç vardiyada ayrı ayrı 

yapılan İSİG eğitimlerine toplam 280 üyemizin 
katıldı. 12 Şubat 2013 tarihinde yapılan eğitimden 
önce fabrikayı dolaşan uzmanlar sağlık ve güvenlik 
açısından tehlike oluşturabilecek durumları da dile 
getirdiler. Konuyla ilgili işçilerin de soru ve görüş-
lerinin alındığı eğitimde iki ayrı sunum yapıldı.

27 Mart 2013 tarihinde Kocaeli Şubemizde 
temsilcilerimizin katıldığı eğitimde İSİG ile ilgili 
düzenlemelere ilişkin bilgi verildi ve konuyla ilgili 
detaylı bir sunum yapıldı. İşyerlerindeki sorunlarla 
ilgili bilgi alındı.

Diğer İSİG eğitimi de 29 Mart 2013 tarihinde 
Eskişehir şubemizde yapıldı. 22 işyeri temsilcimi-
zin katıldığı eğitimde yapılan sunumun yanı sıra 
konuyla ilgili işyerindeki sorunlar da tartışıldı. 

Yeni temsilcilerimizle
Gönende eğitimdeydik

24 Şubat 1 Mart 2013 tarihleri arasında Gönen Kemal 
Türkler Eğitim ve Tatil Sitesinde yeni temsilcilerimize yöne-
lik  “Yeni Temsilci Eğitimi” yapıldı.   

Sunumların yanı sıra atölye ve grup çalışmalarının da ya-
pıldığı eğitimde ayrıca tüm temsilcilerimiz kendi belirledikle-
ri bir konuyla ilgili olarak ayrı ayrı kürsüden sunum yaptılar.

Son derece başarılı ve profesyonellere taş çıkartacak dü-
zeyde sunumların yapıldığı bu bölüm oldukça ilgi çekiciydi.

Bunun dışında Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi, Sendikal 
Anlayışlar ve İlkelerimiz, Örgütlenme, İSİG, Hukuk, İnternet 
ve Medya, İşçi sınıfı ve Güncel Tehditler, Kapitalizm ve İşçi 
Sınıfı, Temsilcinin Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı su-
numlar yapıldı.

Temsilci arkadaşlarımızın son derece ilgili ve katılımcı ol-
duğu eğitimin kapanışında Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin 
Gülengül kursiyerlerin sorularını cevaplandırdı, görüş ve dü-
şüncelerini aldıktan sonra özetle şunları söyledi:

“Temsilciler olarak size verilen görevi layıkıyla yapacağı-
nıza eminim. Bu görevi yaparken sizler hem diğer temsilci ar-
kadaşlarınızla hem de şube ve genel merkez yöneticilerinizle 
iyi bir diyalog içinde olmalısınız. 

Yeni çıkan yasa doğrultusunda bir çok sendika için sıkın-
tılı bir süreç yaşanacağı gibi diğer yandan hükümetin hazırla-
dığı yeni yasalarla işçi sınıfı için oldukça zorlu bir dönemin 
arifesindeyiz.   

Sendikamız bugün için bir baraj sorunu yaşamamakla bir-
likte önümüzdeki süreç için örgütlenme harekatını hızlandır-
mayı birincil hedefleri arasına almıştır. Burada hepimize bü-
yük görevler düşmektedir. 

Ben  herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. He-
pinize bu yeni ve kutsal görevlerinizde başarılar diliyorum.”

Eğitim her zaman olduğu gibi eğitime katılan kursiyerlere 
sertifika verilmesiyle sonlandı. 

Temsilcilerimiz eğitimden çok faydalandıklarını ve bu tip 
eğitimlerin belirli aralıklarla yapılması gerektiğini belirttiler 
ve işyerlerinde de benzeri daha kısa eğitimlerin üyelere veril-
mesin gerektiğini vurguladılar.

Dört bir koldan eğitim
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Gönüllü 
örgütçüler geliyor

10-15 Şubat 2013 tarihinde Gö-
nen’deki eğitim tesislerimizde Amatör 
örgütçü seminerlerinin bir yenisi ger-
çekleştirildi.

Tekstil sendikasından 10 kursiyer ile 
birlikte toplam 38 kursiyer bu eğitime 
katıldı. Dört şube örgütlenme sekrete-
rinin de katıldığı eğitimde sendikala-
rımızın büyümesi işyeri ve toplumsal 
sorunlara daha güçlü müdahale edebil-
mesi için yeni örgütlenmelerin başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi temel he-
defi çerçevesinde çalışma yapıldı.

Seminere 24 üye, 2 kadın işçi, 5 kur-
siyer 29 yaşında. Diğerleri 29 yaş üstü 
üyeler katıldı.

Seminerden beklenti konuları teme-
linde yapılan puanlamada; 

• Örgütlenme ile ilgili konularda 
toplam 21 Puanla puanlandı. Bu 
sorunun içerisinde örgütlenmede 
çıkan zorlukların nasıl aşılaca-
ğı, örgütlenme sürecinde güven/
güvensizlik meselesi. Güven / 
güvensizlik hem işçilerin birbir-
lerine karşı olan sorunları ve sen-
dikalara karşı olan sorunlar.

• Sınıf dayanışması 16 puanla ikin-
ci sırada yer aldı. Burada da grev 
ve direnişlere karşı duyarsızlığın 
aşılması ve mücadele içerisinde 
olan işçilerin desteklenmesi ko-
nusunda yapılması gerekenler bir 
çalışma grubu ile değerlendirildi. 

• İç örgütlenme ve eğitim sorunu 15 
puanla 3. Sırada yer aldı. Bu konu 

ile ilgili olarak iki çalışma grubu 
ayrı günlerde yapıldı ve konu tar-
tışıldı.

• Taşeron sorunu 13 puanla 4. Sırada 
yer aldı. Bir çalışma grubu bu ko-
nuyu ele aldı ve bu sorun değişik 
yönleri ile bir işyeri örgütlenmesi 
örneği ile tartışıldı.

• Üyelere eğitim sorunu 11 puanla 5. 
Sırada yer aldı. Bu konu ile ilgili 
olarak bir çalışma grubu üzerin-
den tartışıldı.

• Ücret düşüklüğü, eşit işe karşın eşit 
ücretin elde edilememesi konusu 
10 puanla 6. Sırada yer aldı. Bu 
konuda da çalışma grubu oluştu-
rularak soruna değişik yönleri ile 
açıklık getirilmeye çalışıldı.

Diğer konularla ilgili olarak değişik 
sunumlar üzerinden açıklık getirilmeye 
çalışıldı. Seminer değerlendirmesinde 
kursiyerler tarafından tartışılmak istenen 
tüm sorunların tartışıldığı tespit edildi.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulun-
dan Genel Örgütlenme Sekreteri Özkan 
Atar son gün eğitime katılarak örgütlen-
me konusunda sendikamızın beklentile-
rini anlattı. Kursiyerlerden gelen değişik 
konulardaki soruları yanıtladı.

Daha sonra, seminer değerlendirmesi 
yapılarak başarılı bir şekilde, semineri-
miz amacına ulaşmış şekilde sonuçlan-
dırıldı.

İşçiler Soruyor...

Temsilci işten çıkarıldığında
Soru-1: İşyeri sendika temsil-

cisiyim. Yeni çıkan yasada sendika 
temsilcilerinin işten çıkarılmaları 
durumunda haklarını düzenleyen 
maddelerde değişiklik yapıldığını 
duydum. Ne gibi değişiklikler yapıl-
dığını öğrenebilir miyim?

Cevap:

07.11.2012 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş sözleşmesi Yasası’nda işyeri 
sendika temsilcileri ile ilgili önemli 
düzenlemeler bulunmaktadır.

Kanun’un 24. maddesine göre 
işyeri sendika temsilcilerinin iş söz-
leşmeleri, ancak haklı bir nedenle, 
yazılı olarak, fesih nedeni açık ve 
kesin şekilde belirtilmek suretiyle 
feshedilebilecektir. İşveren, yazılı 
rızası olmadıkça işyeri sendika tem-
silcisinin işyerini değiştiremez veya 
işinde esaslı tarzda değişiklik yapa-
maz. Aksi hâlde değişiklik geçersiz 
sayılır.

Aynı madde uyarınca iş sözleş-
mesi feshedilen temsilcinin açtığı 
işe iade davasının kabul edilmesi 
halinde,  fesih geçersiz sayılarak, 

fesih tarihi ile kararın kesinleşme ta-
rihi arasındaki ücret ve diğer hakları 
ödenecektir. 

Temsilcinin, kararın kesinleşme-
sinden itibaren altı işgünü içinde işe 
başvurması ve başvurudan itibaren 
altı işgünü içinde işe başlatılmama-
sı halinde, iş ilişkisinin devam ettiği 
kabul edilerek, ücreti ve diğer hak-
ları ödenmeye devam edilecektir. Bu 
hüküm yeniden temsilciliğe atanma-
sı halinde de uygulanacaktır.

 Örnek: İş sözleşmesi 01.12.2012 
tarihinde feshedilen bir temsilci işe 
iade davası açmış ve kazanmış. Ka-
rar 01.07.2013 tarihinde kesinleş-
miş. Öncelikle işveren temsilciye fe-
sih ile kararın kesinleşme tarihi yani 
01.12.2012 - 01.07.2013 tarihleri 
arasında ki ücret ve diğer haklarını 
ödeyecektir. 

Temsilci kararın kesinleştiği 
01.07.2013 tarihinden itibaren 6 iş-
günü içinde işe başvurur ve işveren 
tarafından bu başvuru üzerine 6 iş-
günü içinde işe alınmaz ise işveren, 
temsilcilik sıfatı devam ettiği sürece 
ücret ve diğer haklarını ödemek du-
rumunda kalacaktır.

Soru-2: Özel bir şirkette işçi ola-
rak çalışıyorum. Malulen emeklilik 
için hangi şartlar arandığını öğren-
mek istiyorum.

Cevap: 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel sağlık Sigortası Kanunu’na 
göre Kurumca yetkilendirilen sağ-
lık hizmeti sunucularının sağlık 
kurullarınca düzenlenecek raporlar 
sonucu çalışma gücünün veya iş ka-
zası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücünün en az % 
60’ını, kaybettiği tespit edilen sigor-
talı, malûl sayılır. 

Malul aylığı bağlanabilmesi için 
kişinin en az on yıldan beri sigorta-
lı bulunup, toplam olarak 1800 gün 
veya başka birinin sürekli bakımı-

na muhtaç derecede malûl olan si-
gortalılar için ise sigortalılık süresi 
aranmaksızın 1800 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bil-
dirilmiş olması gerekmektedir.

Çalışma gücünün sigortalı olarak 
çalışmaya başlamadan önce kaybe-
dilmesi halinde kişiye malûllük ay-
lığı bağlanmaz. 

Ancak geçici 10. maddeye göre 
01.10.2008 tarihinden önce sigortalı 
olanlar, ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihten önce 506 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanunun göre malûl sayıl-
mayı gerektirecek derecede çalışma 
gücünü kaybetmişse, 15 yıldan beri 
sigortalı bulunmak ve 3600 gün 
prim ödemiş olmak şartıyla malul-
lük aylığından yararlanırlar.

Malulen emeklilik

Eğitimlerle ve gazetemizde yer alan etkinlik ve  

eylemlerle  ilgili daha fazla fotoğraf ve görseli,  

internet sitemizde bulabilirsiniz

www.birlesikmetal.org
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, İzmir’de, Sendikamız Kadın İşçiler Bürosu’nun 
düzenlendiği bir etkinlikle kutlandı. 3 Mart 2012 tarihinde Bornova Belediyesi, Çamdibi 
Sosyal Tesisleri Nedret Güvenç Salonu’nda düzenlenen bir etkinliğe İzmir Şubemizde 
örgütlü işyerlerinden 200 kadın işçi üyemiz katıldı…

8 Mart 
Emekçi Kadınlar Günü

PENTA

CEM BİALETTİ

SCHNEİDER (Manisa)

GEBZE ŞB.
Sendikamız Gebze Şubesinde 10 Mart Pazar günü işçi kadınların katıldığı bir 8 Mart 

etkinliği düzenlendi. Sendika Merkezi Kadın Komisyonumuzun organize ettiği etkinliğe 
değişik fabrikalardan yaklaşık 50 işçi kadın katıldı. Dünyanın değişik ülkelerinde tarihsel 
olarak kadın mücadelelerinini ve Merkezi Kadın Komisyonumuzun yaptığı çalışmaları 
konu alan filmler izlendi.

İZMİR ŞB.

Sendikamız Genel Merkezinde ve örgütlü olduğumuz işyerlerinde, 8 Mart günü, ka-
dın işçilere karanfil verilerek, “Dünya Emekçi Kadınlar günü, kutlamaları yapıldı..

SCHNEİDER

ARFESAN
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Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukukta

Çalışan kadının yeri

1. ANAYASA 
1980 darbesinin ardından çıkarılan 1982 Anayasa’sı 

anti demokratik, insan hakları düzenlemelerinde ki ek-
siklikleri, örgütlenme hakkının kısıtlanmasına yönelik 
düzenlemeleri ile yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 
bir çok eleştiriye konu olmuştur. Ancak ülkemizdeki 
uygulamalar çoğu zaman eleştirdiğimiz Anayasanın 
bile çok gerisinde kalmıştır. Ulusal mevzuata öncelikle 
Anayasa’da kadının yerine değinmek gerektiyor.

1982 Anayasa’nın Genel Esaslar bölümünde, 10. 
maddeye, 2004 yılında CEDAW’ın ülkemizde yürürlü-
ğe girmesinden 19 yıl sonra eklenen fıkra ile kadınların 
erkeklerle eşit haklara sahip oldukları, devletin de bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü oldu-
ğu düzenlemesi yapılmıştır. 

Yine Anayasa’da “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 
Ödevler” bölümünde 41. maddede, ailenin Türk toplu-
munun temeli olduğu ve eşler arasında eşitliğe dayan-
dığı ifade edilerek devletin, ailenin huzur ve refahı ile 
özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile plan-
lamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için ge-
rekli tedbirleri alacağı hüküm altına alınmıştır. 

50. maddede ise kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı, kadınlar 
ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanların, çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunacakları ifade edilmiştir. 
Ancak bu düzenlemede ifade edilenin aksine kadın-
ların korunması gerekliliğinin temeli, acizliklerinden 
değil sömürüye daha açık olması ve daha çok baskı 
görmesi nedeniyle özel düzenlemelerle erkekler ile eşit 
ve uygulanabilir haklara sahip olmalarının sağlanması 
gerekliliğidir.

2. İŞ KANUNU
2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu, 

eski kanunun olan 1475 Sayılı İş Kanunu bir maddesi 
hariç yürürlükten kaldırmıştır. Yürürlükten kaldırılma-
yan madde kıdem tazminatının düzenlendiği maddedir. 
Kamuoyunun iyi bildiği üzere siyasi iktidar ve serma-
ye, kıdem tazminatının neredeyse ortadan kaldırılması 
anlamına gelecek bir düzenlemeyi yürürlüğe sokmaya 
çalışmaktadır. İş Yasası’nda ki temel düzenlemeler şöy-
ledir:

Eşitlik İlkesi
İş Yasamızda kadınlar açısından yer alan en önemli 

düzenleme 5. maddede yer alan eşit davranma ilkesidir. 
Bu madde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dikka-
te alınarak yapılmıştır. Maddede iş ilişkisinde dil, ırk, 
cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağı dü-
zenlemesinin yanı sıra işverenin, biyolojik veya işin ni-
teliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, 
iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturul-
masında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet 

veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı 
işlem yapması yasaklanmıştır.

   Bu maddede, aynı veya eşit değerde bir iş için 
cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaya-
cağı; işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hüküm-
lerin uygulanması gerektiği, bu nedenle daha düşük bir 
ücretin uygulanmasının haklı olmayacağı ifadelerine 
yer verilmiştir. Bu maddenin ihlal edilerek iş ilişkisinde 
veya sona ermesinde eşitlik ilkesine aykırı davranılma-
sı halinde işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun 
bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da 
talep edebilir. 

“Taciz” İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle 
Sona Erdirilme Sebebidir

İş Yasası’nda kadınlarla ilgili bir düzenleme de 
feshin geçerli bir nedene dayandırılmasına ilişkin 18. 
madde de yer almıştır. 

2003 yılında işyerinde yaşanan cinsel tacize kar-
şı işçiye kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılma 
hakkı tanınmıştır. 24. madde de işçinin diğer bir işçi 
veya üçüncü kişilerin işyerinde cinsel tacizine maruz 
kalması halinde, durumu işverene bildirmesine rağmen 
gerekli önlemler alınmazsa, işçi iş sözleşmesini haklı 
gerekçeye dayanarak feshedebilir ve kıdem tazminatı-
na hak kazanır. 

Yine paralel bir düzenleme de 25. maddede yer alır. 
İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulu-
nur ise tazminatsız olarak işten çıkarılabilir. 

Ayrıca kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu 
sürelerde işe gelmemeleri fesih için geçerli bir sebep 
oluşturmaz.

Yıllık İzin
Yasanın 55. maddesinde yıllık izne hak kazanmak 

için çalışılmış sayılan süreler arasında, kadın işçilerin 
doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler de 
sayılmıştır. Dolayısıyla kadın işçinin doğumdan önce 
ve sonra toplam 16 (çoğul gebelikte 18) haftalık ücretli 
izni de yıllık izin hesabında dikkate alınacaktır.

Ayrıca 72. maddeye göre maden ocakları ile kablo 
döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında 
veya su altında çalışılacak işlerde kadınların çalıştırıl-
ması yasaktır.

Analık İzni
 Yasada ki önemli bir diğer düzenlemede 74. madde 

yer alan doğum iznidir. Maddeye göre kadın işçilerin 
doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz haf-
ta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştı-
rılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan 
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta 
süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu tak-
dirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan 

önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir, bu durum-
da, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürele-
re eklenir. Ayrıca kadın işçiye hamilelik süresince pe-
riyodik kontroller için ücretli izin verilmesi de zorunlu 
kılınmıştır. Gerekirse hamile işçi hekim raporu doğrul-
tusunda, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. 
Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. 

Onaltı veya çoğul gebelikte onsekiz haftalık sürenin 
tamamlanmasından sonra kadın işçinin talebi üzerine 
kendisine altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Ancak bu 6 
aylık süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate 
alınmaz.

Ayrıca kadın işçilere bir yaşından küçük çocukla-
rını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt 
izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre 
günlük çalışma süresinden sayılır.

Evlenen Kadının Tazminatlı İşten Ayrılma-
sına İlişkin Düzenleme

Yukarıda da belirttiğimiz üzere eski iş kanunu olan 
1475 Sayılı Kanun’un kıdem tazminatının düzenlendi-
ği maddesi yürürlükte kalmıştır. Bu maddeye göre ka-
dının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi 
arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde, iş-
çinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin de-
vamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 
30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir 
yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme 
yapılır.

BÖLÜM 3
Yazı dizimizde daha önce Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ince-

lenmiştir. Bu sayıda ulusal mevzuatta çalışan kadının haklarına ilişkin düzenlemeler 
incelenecek olup öncelikle Anayasa ve 4857 Sayılı İş Yasası, ardından da yönetmelik-
ler ele alınacaktır.

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



20 Birleşik Metal-İş
Nisan 2013

Son günlerde Emek Platformu 
gibi yeni bir örgütlenmenin gereklili-
ği üzerinde görüşler ortaya atılıyor. 26 
Ocak’ta DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nın düzenlediği, çok sayıda 
akademisyen, sendika uzmanı ve sendi-
kacının katıldığı “Sendikalar Yasası ve 
Örgütlenme Özgürlüğü” konulu toplantı-
da, Emek Platformu’nun yeniden oluştu-
rulması görüşü dile getirildi.

... Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ba-
şını çektiği ve çeşitli memur, meslek 
ve emekli örgütlerinden oluşan Emek 
Platformu, 14 Temmuz 1999 tarihinde 
kuruldu. Başlangıçta 15 örgütten oluşan 
Emek Platformu, üst örgütler aracılığıyla 
bir anlamda “yukarıdan” kuruldu, taban 
inisiyatifiyle oluşmadı. Kuruluş tarzın-
daki süreç ve oluşum, uzun vadede plat-
formun sağlıklı yürümesinde de önemli 
sorunlar yarattı.

Özellikle 1999’daki Sosyal Güvenlik 
Yasası’na karşı ilk ortak eylemini yapan 
Emek Platformu, daha sonra yine bu ya-
sadaki farklı tavır alışlar yüzünden bir 
“bölünme” yaşadı. 2008 yılında da ikinci 
Sosyal Güvenlik Yasası’na karşı yine bü-
tünlüğünü koruyamadı. Daha sonra iyice 
etkisiz bir hale geldi ve dağıldı.

10 yıllık AKP iktidarında çok cid-
di hak kayıplarının meydana geldiği ve 
önümüzdeki süreçte emeğe yönelik sal-
dırıların daha da artacağı düşünülürse 

birleşik bir emek hareketinin yaratılması 
son derece önem kazanıyor. Ancak bu 
kez daha farklı bir yöntem, farklı bir ör-
gütlenme ve mücadele anlayışıyla hare-
ket etmek gerekiyor. Tabandan ve yerel 
düzeydeki örgütlenmelerden başlayan 
yeni bir Emek Platformu hareketini inşa 
etmenin daha doğru olacağı gözüküyor.

Halen Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
bu tür yerel girişimler söz konusudur. 
Örneğin şubat ayı başında Eskişehir’de 
yapılan işçi kurultayında, kıdem taz-
minatından işten çıkarmalara, taşeron 
uygulamasından işçi sağlığı ve iş gü-
venliğine, emeklilik hakkından işçi ala-
caklarına değin somut 8-10 talebi içeren 
kararlar alınmış ve bu kararların hayata 
geçirilmesi için de Eskişehir Sendikalar 
Birliği’nin kurulması öngörülmüştür.

... Tabandan başlayacak böyle bir 
yeni oluşum, sendikalı işçi ve memur-
ların yanı sıra güvencesiz çalışanları, 
taşeron işçilerini, emeklileri ve işsizleri 
de kapsayacak düzeyde yeni bir örgüt-
lenme stratejisini benimseyebilmelidir. 
Hatta yeni örgütlenme modelinde çift-
çi örgütleriyle, barolarla, küçük esnaf 
ve sanatkârlarla da etkili ve sistemli bir 
işbirliği gerçekleştirilebilir. Bu şekilde 
oluşacak bir Emek Platformu, belli bir 
vadede sendika-siyaset ilişkisini yeniden 
tanımlayarak anti kapitalist bir perspekti-
fi içeren bir program da ortaya koyabilir

Emek Platformu’nun yeniden, 
tabandan inşası

Atilla Özsever, 16.02.2013 / Yurt

Basından

Başbakan Erdoğan Türk Metal Sendikası’nın 
6 Mart 2013 tarihinde düzenlediği 18. Kadın 
Kurultayı’nda yaptığı konuşmada sendikalara yük-
lenmiş ve taşeronluğu sendikaların teklif ettiğini id-
dia etmişti. 

Erdoğan, “Taşeron meselesi durup dururken or-
taya çıkmadı. işsizliğe iş zemini hazırlayalım diye 
sendikaların getirdikleri bir tekliftir” diyerek sendi-
kalara ağır bir suçlama yöneltmişti. 

... Aradan bir hafta geçmesine rağmen ne Türk-
İş, ne Hak-İş ne de Başbakanı ağırlayan Türk Metal 
Sendikasından başbakanın sözlerine, özellikle de ta-
şeron suçlamasına bir itiraz gelmedi. Sadece DİSK 
bir açıklama yaparak başbakanın bu sendikacıları 
açıklamasını istedi ve iddiayı şiddetle reddetti. 

... Olağan şartlar altında başbakanın bu suçlaması 
fırtınalar koparırdı. Sendikaların altını oyan ve nere-
deyse sendikal örgütlenmenin bir numaralı düşmanı 
olan taşeron sisteminin sendikalar veya sendikacılar 
tarafından önerildiğini söylemek inanılmaz bir iddia. 

Normal şartlarda sendikalar böyle bir suçlamanın 

altında kalmak istemez, en azından durumu kurtaran 
bir yalanlama yayınlarlardı. Ancak konunun muhata-
bı olabilecek iki konfederasyondan (Türk-İş ve Hak-
İş) hiç bir itiraz gelmedi.

... taşeron sistemi, çalışma ilişkilerinde 1980 
sonrasında bütün dünyada yaşanan yeni-liberal kar-
şı devrimin bir sonucu. Taşeron ve alt işveren sis-
teminin sendikaların değil, sermayenin tercihleri 
doğrultusunda özellikle 1990’lı ve 2000’lı yıllarda 
yaygınlaştığını, taşeronlaşmanın küresel yeni liberal 
politikaların bir ürünü olduğunu sağır sultan biliyor. 

Kuşkusuz bunu başbakan da biliyor. Ama AKP 
döneminde 350 binden 1.5 milyona yükselen taşe-
ron işçi sayısından ve ciddi tepki çeken taşeron sis-
teminden sendikaları sorumlu tutarak inanılmaz bir 
manevra yapıyor.

Oysa AKP döneminde taşeron sisteminin daniska-
sı uygulandı. Kamu kesimi taşeronluğun şampiyon-
luğunu yapmaya başladı. Çalışma Bakanlığı taşeron 
sistemini her yere teşmil etmek için yasa taslakları 
hazırladı. Hükümet programında ve Ulusal İstihdam 
Strateji belgesinde işgücü piyasasının esnekleştirile-

ceği açıkça yazılı. 

Taşeron sistemi de bunun en önemli aracı. AKP 
taşeron düzenini seviyor ve yaygınlaştırıyor. Ama 
başbakan inanılmaz bir manevrayla taşeron siste-
minden yakınan ve karşı çıkan sendikalara bir gol 
daha atıyor. Üstelik kendi evlerinde. Üstelik işçiler 
başbakanı alkışlarken ve sendikacılar ona hediyeler 
sunarken...

... Türk-İş ve Hak-İş’in başbakanın suçlamaları 
karşısında susmaları ve iddiaları sineye çekmelerinin 
sebebi nedir? 

Ya başbakanın iddiaları doğru ve taşeronluk ya-
pan sendikacıların söyleyecek lafları yok. Ya da baş-
bakanın iddiaları doğru değil ama  sendikacılar baş-
bakanın hiddetinden fena halde korkuyorlar. 

Haksız da sayılmazlar. Çünkü sendikacıların bir 
kısmı başbakanı pohpohlamak için ne yaparsa yapsın 
başbakan bildiğini okuyor. Öte yandan bazı sendika-
cıların Ankara’da “rehine” olduğu biliniyor ve “rehi-
neler” konuşamıyor.

Taşeron sessizliği Aziz Çelik, 14.03.2013 / Birgün Basından

Lüleburgaz’da Sendikal Güç Birliği Mitingi

“Taşeron işçiliğe son”

Sendikal Güç Birliği Platformu’nun 23 Mart'ta Lüleburgaz’da düzenlediği 
“Kuralsız güvencesiz çalışmaya hayır. Taşeron işçiliğe son!” sloganıyla 
yapılan mitinge, sendikamız kitlesel katılım sağladı, Merkez ve şube yöneti-
cileri ile birlikte çok sayıda temsilci ve üyemiz yürüyüşe katıldı.
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1) Haziran dönemi ile başlayan yükseliş, resmi ra-
kamları iki haneli düzeylere taşımış durumda. Buna göre 
resmi işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık bir 
sıçrama yaparken, istihdamda verilerinin hızla bozulma-
ya başladığı Haziran döneminden bu yana 2,1 puan artış 
gösterdi ve %10,1 oldu. Resmi işsiz sayısındaki artış ise 
haziran döneminden bugüne 564 bin oldu. Bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre ise resmi işsiz sayısı 214 bin kişi, 
geniş tanımlı işsiz sayısı ise 297 bin kişi arttı. İşsizlik veri-
lerindeki çarpıcı bir sonuç ise resmi işsizliğin geçen yılın 
aynı dönemine göre oransal olarak kadınlar için 1,4 puan 
artarken, erkekler için 0,1 puan azalması. Yeni işsizlerin 
% 91’i kadın. 

2) Umudu olmadığı için ya da diğer nedenle son 3 ay-
dır iş arama kanallarını kullanmayan ve bu nedenle işsiz 
sayılmayanlar dahil edildiğinde işsizlik oranı % 10,1 de-
ğil, %16,4, işsiz sayısı da 2 milyon 790 bin değil, 4 milyon 
859 bin kişi olarak gerçekleşti. Kadınlar için geniş tanımlı 
işsizlik oranı yüzde 22, gençler için yüzde 29 oldu. Gizli 
işsiz olarak görülen eksik ve yetersiz istihdam edilenler 
de ilave edildiğinde genel işsizlik oranı yüzde 19,85, işsiz 
sayısı 5 milyon 882 bin düzeyinde. 

3)  Kadınlar çalışma hayatında en dezavantajlı kesim-
lerden birini oluşturuyor. Kayıtıdışı istihdamın işgücüne 
katılım oranı Aralık 2012 döneminde kadınlar için yüzde 
29,6 düzeyindedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
işgücüne katılım oranı 2,2 puan artarken, kayıtdışı çalışan 
kadınların sayısı 190 bin kişi yükselmiştir. Aynı dönemde 
erkeklerde kayıtdışı çalışan sayısı 219 bin kişi azalmıştır. 
İstihdama yeni dahil olan kadınların % 35’i kayıtdışıdır. 
Yüksekokul mezunu kadınlarda işsizlik Aralık 2012 dö-
nemi için yüzde 15,9 ile erkeklerin yüzde 7,6’lık oranının 
iki katıdan fazladır. Bu kategoride yer alan kadınların iş-
siz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 113 bin kişi artış 
göstererek 216 binden 329 bine fırladı. Buna göre geçen 
yıldan bu yana ilave resmi işsizlerin % 53’ünü yükseko-
kul mezunu kadınlar oluşturuyor. Yüksekokul mezunu ka-
dınlarda işsizlik oranındaki artış bir önceki yıla göre 3,7 
puanı buluyor.  Başta umudu kesik olanlar olmak üzere 
son 3 aydır iş arama kanallarını kullanmadığı için işsiz 
sayılmayanların % 52’si kadın. Resmi olarak 11,9 olarak 
açıklanan kadın işsizliği, geniş tanımlı işsizlik verilerinde 
kadınlar için % 22 oranına çıkıyor. 

4) Gençler için ise durum daha da kötüdür. Geçtiği-
miz yılın aynı dönemine göre resmi işsizlik oranı 1,7 puan 
artarak yüzde 19,8’e yükselmiştir. Umudu olmadığı için 
ya da diğer nedenle son 3 aydır iş arama kanallarını kul-
lanmayan ve bu nedenle işsiz sayılmayan gençler dahil 
edildiğinde bu oran % 28,85’e ulaşmaktadır. 875 bin işsiz 
gence karşı 560 bin çalışmaya hazır ancak umutsuzluk 
başta olmak üzere çeşitli nedenlerle iş aramayan genç bu-
lunmaktadır. Eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle genç 
işsizliği % 32’ye ulaşmıştır. Aralık 2013 dönemi için 
gençlerin % 48’i kayıt dışı çalışmaktadır.  Gençler için 
kayıt dışı oranı 15-19 yaş için % 69, 15-24 yaş grubu ara-
lığı için % 37 düzeyindedir. Bu yaş grupları için kayıt dışı 
çalışma oranında genel bir düşüş eğilimi görülmektedir.  

5)  Güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşıyor. 2009 yılı 
Aralık dönemi ile karşılaştırıldığında geçici çalışanların 
sayısı % 34 artarak, 1 milyon 333 binden, 1 milyon 789 
bine yükseldi. Geçici çalışmanın yaygınlaştırılması hükü-
metin istihdam stratejisi açısından bir amaç olarak değer-
lendiriliyor. Geçici işçiler için, geçici bir işte çalıştığı ve 
iş bittiği için işsiz kalanlar ve geçici çalışanlar üzerinden 
hesaplanan, işsizlik oranı % 32 olarak gerçekleşti. Geçti-
ğimiz yılın aynı dönemi ile karılaştırıldığında kısmi süreli 
çalışanların sayısı 324 bin, geçici bir işte çalışanların sa-

yısı 285 bin kişi arttı. İstihdam artışı ise aynı dönemde 1 
milyon 88 bin kişi artış gösterdi. Kısmi süreli çalışanların 
yüzde 83’ü, geçici bir işte çalışanların yüzde 62’si kayıt-
dışı çalışıyor.

6) Çalışma süreleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre ciddi artış gösterdi. Haftalık fiili çalışma süresi 50 
saatin üzerinde olanların iş başında olanlara oranı yüzde 
34’den yüzde 41’e çıkarken, 60 saat ve üzeri çalışanların 
sayısı 1 milyon 379 bin kişi artarak 4 milyon 708 binden 
6 milyon 87 bine ulaştı. Haftalık 72 saatin üzerinde çalı-
şanların sayısı yüzde 30 artış ile 1 milyon 320 binden 1 
milyon 718 bine çıktı.

7) Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden biri 
çalışmıyor. İşsiz sayılmayan umudu kesik işsizlerin sa-
yısı 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 çalışmak isteyenlerin ve istihdam edilenlerin 
oranı (işgücüne katılım) AB-27 ortalaması kadar olsaydı, 
Türkiye 11 milyon 719 bin kişiye daha ilave iş yaratmak 
zorunda olacaktı. Bu kişilerin iş bulamaması veya kendi 
işini kuramaması halinde işsiz sayısı 14 milyon 509 bin 
olacaktı. Buna göre işsizlik oranı ise yüzde 36,9 düzeyine 
çıkacaktı. 

8) IMF (Uluslararası Para Fonu) Ekim 2012 veritabanı 
tahminleri üzerinden DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre 
Türkiye’de işsizlik oranı 101 ülkenin 64’den daha yüksek.   

Resmi işsizlik rakamlarında kriz sonrası ekonomik 
canlanmayla paralel olarak gerçekleşen düşüş, haziran 
ayında dip noktasını yaptıktan sonra ekonomik büyüme 
oranlarında yaşanan sert düşüşle tekrar yükselişe geçmiş 
durumda. Hatırlanacağı üzere 2009 yılında krizin yarat-
tığı tahribat, 2010 ve 2011 yılında ekonomide dibe vu-
ruş sonrası hızlı yükselişi getirmiş, işsizlik rakamları kriz 
öncesi düzeylerine gerilemişti. Ancak özellikle tarımsal 
istihdamda yaşanan artışa eşlik eden kayıtdışı çalışanla-
rın sayısındaki artış, kadınların ve gençlerin çalışma ko-
şullarında yaşanan bozulma, güvencesiz çalışmanın yay-
gınlaşması, istihdamın niteliğini sorgulatan bir karakter 
taşımıştır. 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 sü-
relerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın sermaye 
çevreleri istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yo-
ğun çalışma koşulları altında, daha kuralsız ve güvence-
siz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak bu süreci kendi 
lehlerine çevirmek istemektedir. Hükümet işveren çevre-
lerinin 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 ge-
çirmeyi hedefleyen bu belge, işsizlik verilerindeki artışla 
birlikte daha sık gündeme gelecektir. 

İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştire-
rek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı 
durulmalıdır. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa yaparım” 
başlığı altında gizlenmesi stratejisidir. 

Türkiye’de işsizlik 64 ülkeden yüksek ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 
Dört kişilik aile-
nin gıda harcama-
larının yanı sıra 
konut, ulaşım, 
giyim, sağlık, 
eğitim gibi ihti-
yaçları dikkate 
alınarak hesapla-
nan yoksulluk sınırı, 3.692 TL. olarak hesaplandı.

Açlık sınırı olarak belirlenen, dört kişilik bir ailenin 
yeterli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harca-
ması tutarı ise, Mart ayında 1.168 TL oldu.

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

Mart 2013 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,66
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   2,63
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,29
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   8,08

Mart 2013 ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,81
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   0,50
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   2,30
Oniki aylık ortalamalara göre: %   4,23

DİSK-AR,  Hanehalkı İşgücü Anketi Aralık 2012 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
• İşsizlik oranı ve kayıtdışı kadınlar için arttı, erkekler için azaldı. 
• Yeni işsizlerin yarısından çoğu yüksek öğretim mezunu kadınlar. 
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Meksika eylem gününe tüm dünya-
da on binlerce işçi katıldı

Finlandiyalı otomo-
tiv yan sanayi üretici 
PKC firması, Meksi-
ka’daki fabrikasında 
bağımsız bir sendika 
referandumu düzen-
lenmesini isteyen Los 
Mineros sendikası-
na üye işçileri Aralık 
2012’de işten çıkar-
mıştı. 

Bunun üzerine In-
dustriALL Küresel Sendikası işten çıkarılan işçilerin geri 
alınması ve işçilerin kendilerini temsil edecek sendikayı 
serbestçe seçmeleri için bir seçim düzenlenmesi talebiyle 
tüm dünyada 18-24 Şubat tarihleri arasında Küresel ey-
lem günü düzenledi. Eylem gününe dünyanın dünyanın 
dört bir yanından on binlerce işçi katıldı.

Foxconn Çin’de sendika seçimi yap-
mayı kabul etti.

Sendikaların ve insan hakları örgütlerinin kötü çalış-
ma koşulları ve intiharlarla ilgili sert eleştirilerinin ardından 
dünya devi elektronik üreticisi Foxconn Çin’deki fabrika-
sında işçileri temsil edecek bir sendika belirlenmesi için 
seçim yapmayı kabul etti. Firma tarafından yapılan açık-
lamaya göre, işyerinde bir sendika komitesi oluşturulması 
amacıyla her 5 yılda bir başkan ve 20 temsilciden oluşa-
cak bir komite için gizli oy prensibine dayalı seçim yapıla-
cak ve şirket seçimlere kesinlikle müdahale etmeyecek. 

IndustriALL Fiat-Chrysler Ağı Top-
lantısı yapıldı

Uluslararası federasyonumuz IndustriALL, 12 ülkeden 
Fiat/Chrysler fabrikalarında örgütlü olan sendikaların 80 
temsilcisinin katılımı ile 3. Fiat/Chrysler Sendika Ağı top-
lantısını düzenledi. Toplantıda, 8-12 Nisan tarihleri ara-
sında Fiat/Chrysler ağının firma tarafından uluslararası 
düzeyde bilgilendirme ve görüşme yürütecek bir paydaş 
olarak tanınması talebiyle küresel eylem haftası ilan edil-
mesi kararı alındı. 

Polonya’da Sendikalar Hükümet 
politikalarına karşı greve gitti

Polonya’da sanayinin yoğun olduğu Silesia Bölge-
sinde yaklaşık 100 000 işçi 26 Mart günü greve giderek 
hükümetin çalışma, sağlık ve eğitim politikalarını protesto 
etti. Solidarity, Forum Zwiazkow Zawodowych, OPZZ ve 
August 80 sendikaları tarafından iş kanununda yapılacak 
değişikliklere karşı düzenlenen genel grevin temel taleple-
ri arasında iyerlerinde güvencesiz iş sözleşmelriyle çalış-

tırılan işçilere bir sınırlama getirilmesi, eğtime ve sağlığa 
ayrılan bütçenin arttırılması ve tehlikeli işlerde çalışanların 
erken emekliliğinin sağlanması gibi talepler de yer alıyor-
du.

Zambiya'da hükümet Collum 
Madeni'ne el koydu

Zambiya hükümeti, iş yasaları ile iş güvenliği ve çevre 
standartlarına uymama ve önceden devletin sahip olduğu 
kömür madeninde işletme lisans bedellerinin ödenmeme-
si nedeniyle Collum madenini kamulaştırdığını açıkladı. 
2003'ten beri Çinli bir şirketin işlettiği Collum Madeni'nde 
sık sık işçi eylemleri oluyordu. 2005 yılında kötü çalışma 
koşullarıyla ilgili olarak hükümete şikâyetler yapıldı ve bir 
heyetin yerinde yaptığı incelemede işçilerin berbat çalış-
ma koşullarını görmesinden sonra, 2006'da hükümet ma-
denin kapatılmasını düşünmeye başladı. Ekim 2010'da, 
madendeki iki yöneticinin grevci işçilere ateş açması so-
nucunda 13 maden işçisi yaralandı. Ücretleri ödenmeyen 
işçiler kötü ücret ve çalışma koşullarını protesto etmek için 
grevi sürdürdüler. İki yönetici aleyhindeki suçlamalar daha 
sonra geri alındı.

Brezilya'da 50.000 kişi sendikal 
haklar için yürüdü

6 Mart günü Brezilya'nın başkenti Brasilia'da 
50.000'den fazla göstericinin katıldığı yürüyüşte, altyapıya 
ve sosyal hizmetlere daha fazla kamu yatırımı yapılması, 
iç pazarın güçlendirilmesi, gelirin yeniden dağılımı ve sen-
dikal haklara yönelik neoliberal saldırılara karşı mücadele 
edilmesi gibi talepler öne çıkarıldı.

CUT, CTB, UGT, NCST ve CGTB konfederasyonları 
tarafından ortaklaşa düzenlenen yürüyüşün temel talepleri 

• Ücreti düşürmeksizin 40 saatlik iş haftası
• Emekli maaşlarında kısıntıya son verilmesi
• İstihdamda kadınlar ile erkeklere eşit fırsat tanınması
• Emeklilerin desteklenmesi
• Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 10'unun eğitime ay-

rılması
• Ulusal bütçenin yüzde 10'unun sağlığa ayrılması
• Gelir vergisi oranlarında değişiklik yapılması
• 158 nolu ILO sözleşmesinin onaylanması
•Kamu yatırımlarının artırılması

GM Daewoo yasadışı kiralık işçi 
kullandığı için cezalandırıldı

Kore Yüksek Mahkemesi, General Motors Daewoo’nun 
eski başkanını yasadışı kiralık işçi kullandığı gerekçesiyle 
para cezasına çarptırdı. Kararın emsal oluşturması bek-
leniyor.

Yüksek Mahkeme şirketin taşeronlardan kiraladığı iş-
çileri yasaya aykırı olarak üretimde kullandığı yolunda bir 
karar verdi. Sektördeki güvencesiz işçileri örgütleyen In-
dustriALL üyesi Kore Metal İşçileri Sendikası’nın (KMWU) 
yoğun kampanyası üzerine, Yüksek Mahkeme 2010 yılın-
da Hyundai’deki uygulamayı yasaya aykırı bulmuştu. Son 
verilen karar 2010’daki kazanımın devamı niteliğinde ve 
şirketin cezai sorumluluğunu kabul ederek para cezasına 
hükmediyor. Kore’de Doğrudan üretim bantlarında kiralık 
işçi çalıştırılması yasak olmasına rağmen, sektördeki şir-
ketler yasadaki boşluklardan yararlanarak taşeron kana-
lıyla yasadışı kiralık işçi kullanıyor. Yüksek Mahkeme’nin 
emsal oluşturacak kararıyla, bu uygulamanın değişmesi 
bekleniyor.

Şili’de sendika lideri öldürüldü
21 Şubat Perşembe günü Azeta isimli elektrik şirke-

tinde çalışan Juan Pablo Jimenez, işe giderken vurula-
rak öldürüldü. Jimenez işyerindeki en büyük sendikanın 
Başkanıydı ve öldürülmesinin ertesi günü şirketteki sen-
dika karşıtı uygulamalarla ilgili bir davada ifade verecekti. 
Suikastin ardından IndustriALL Küresel Sendikası da bir 
açıklama yaparak suikasti lanetleyerek, ailesine ve Şili 
sendikal hareketine başsağlığı mesajı yolladı 

IndustriALL Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika Konferansı yapıldı

IndustriALL Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Kon-
feransı 4-5 Nisan 2013 tarihinde Lübnan'ın başkenti 
Beyrut'ta yapıldı.  Bahreyn, Fas, Filistin, Irak, Kuveyt, Lüb-
nan, Mısır, Tunus,Ürdün ve Yemen'den sendika temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, katılımcılar kendi  
ülkelerindeki sendikal sorunları tartışırken aynı zamanda 
bölgedeki sendikalar arasında daha etkin bir ağ oluştur-
ması ve çokuluslu şirketlerde örgütlenmede uluslararası 
araçların kullanılmasına yönelik faaliyetler de konuşuldu. 

Toplantının son bölümünde IndusrtriALL'un bölgeye 
yönelik politikası değerlendirildi. Bölgede bağımsız sen-
dikal yapıların desteklenmesi, çokuluslu şirketlerin ör-
gütlenmesinde çokulusluların merkezlerinde örgütlü olan 
sendikalarla dayanışma sağlanması temelli bir strateji 
yürütülmesi, Irak'ta sendikal örgütlenme önündeki yasal 
engellere karşı IndusrtiALL'un bir kampanya çerçevesin-
de harekete geçmesi kararlaştırılan konular arasındaydı. 
Toplantıda bölgedeki bağımsız sendikaların IndustriALL'a 
üyelik süreçleri de değerlendirildi.

Industriall yöneticileri sendikamızda
Sendikamızın üyesi olduğu uluslararası 

Industriall Küresel Sendikası ve Industriall 
Avrupa’dan bir heyet, 26.03.2013 tarihinde 
sendikamızı ziyaret etti.

Industriall Genel Sekreter Yardımcısı Kemal 
Özkan, Industriall Avrupa Genel Sekreteri Ul-
rich Eckelmann, ABD’li Birleşik Çelik İşçileri 
Sendikası, USW’dan Ben Davis, Fransız CFDT 
Metal sendikasından Blandine Landas, İsveç 

Metal Sendikası, IFMetall’den Mats Svensson, 
Almanya Metal Sendikası IG Metal’den Horst 
Mund ve Almanya Kimya İşçileri Sendikası, IG 
BCE’den Michael Mersmann’ın oluşturduğu 
heyet, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 
ve Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş ile 
görüşmelerde bulundular. Türkiye’de sendikal 
hareketin durumu ve örgütlenmede karşılaşılan 
sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Birleşik Metal-İş
Nisan 2013 23

METAL İŞÇİSİ SOKAKLARDA

Basında sendikamızla ilgili haberler
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Bazı acılar vardır. Üzerinden on yıllar geçse de unutulmaz. Hem 
toplumsal hafızamıza hem de yakınlarının bireysel hafızalarına ka-
zınır. Dahası ülkedeki gelişmelerle ilgili bir “Dönüm noktası” teşkil 
eder. Bütün bu “Sarsıcı” durumlar birer “Yara” olarak kanatır insa-
nın içini. Geçen yıllar üzerini örtmüş görünse de!

Neyse,  tam burada 12 Eylül’ün 51 gün öncesine 22 Temmuz 
1980 tarihine geri dönmek istiyorum. Bana bu tarihi çağrıştıran ise 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı (Aynı zamanda olayın 
tanığıydı) Nilgün Soydan’ın yargılandığı haberi oldu. Bunun nede-
ni ise olayda “Azmettirici” iddiasıyla yargılanan daha sonra beraat 
eden kişi hakkında söylediği ileri sürülen sözlerdi. “Kadere bak” 
dedim kendi kendime, “Baban gözlerinin önünde vurulsun, olay za-
manaşımına uğrasın, sonra acılı kızı olarak yargılan!”

...Hatırlayalım; Türkiye 1970’lere gelindiğinde darbeye endeksli 
ve giderek sertleşen bir “Kontrollü iç savaş” dönemi yaşadı.

...İşte bu dönemdeki en belirgin durumlardan birisi ise işçi sınıfı 
ve onun sendikal hareketinin güçlü bir pozisyonda olması, darbeye 
direnmesi “Mümkün” kesimler arasında yer almasıydı. O yüzden 
Türk sendikacılık tarihinde özel bir yere sahip olan DİSK Genel 
Başkanı Kemal Türkler’in 12 Eylül’e yaklaşık iki ay kala öldürül-
mesi kendi başına manidardı. Birileri Kemal Türkler’in şahsında 
işçi hareketine “Gözdağı” vermek istemişti besbelli.

Gerçekte 24 Ocak ekonomik kararlarının siyaseten tescili anla-
mına gelen 12 Eylül darbesi bu “Baş ağrısı” sorununu çözdü. Serma-
ye büyük bir soluk aldı. Yüzü “Vahşi kapitalizm”e dönük “Liberal 
program” bu sayede uygulanabildi ve Türkiye’nin sistem içindeki 
yeri böyle perçinlendi.

... Kaderin garip bir cilvesi olarak 1976’da Maden-İş ve MESS 
arasındaki görüşmeleri yürüten iki isimden biri olan Kemal Türkler 
ölürken, masanın öte tarafındaki kişiyi yani Turgut Özal 12 Eylül 
sürecinde başbakan  olacaktı.

Türkler, Merter’de Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerindeki evin-
den çıkarken grev çadırlarını gezmeye gidiyordu. O esnada vuruldu. 
Kemal Türkler’in şahsında vurulan aslında işçi sınıfı ve onun sen-
dikal hareketiydi.   

Herhalde hiç “Zamanaşımı”na uğramayacak tek gerçek budur!..

Kemal Türkler Suikastı!..
Atilla Akar, 28.02.2013 / Yurt

Basından

Kemal Türkler’in katilleri dışarda
Kızı 6 yılla yargılanıyor

Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan, 
babasının mezarı başında yaptığı konuşma nedeniyle yargılanıyor. 
Hakkında, hakaret suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

26 Şubat'ta görülen duruşmada Nilgün Soydan, 18 yaşında babasını 
katline tanık olduğunu, cinayetin faili meçhul olmadığını, katiller ve 3. 
yargı paketi ile babasının katillerinin serbest bırakılmasına neden olanlar 
hakkında ölene kadar konuşacağını belirtti.

12 Mart döneminin Genelkurmay Baş-
kanı Org. Memduh Tağmaç’ın, siyasi tari-
himize nakşolmuş bir teşhisi vardır.

15-16 Haziran 1970’teki büyük işçi di-
renişinden sonra demiştir ki:

“Sosyal uyanış, ekonomik gelişmeyi 
aştı.”

60’ların hareketliliği yüzünden dizgin-
ler elden kaçmış, toplumsal dinamizm, sis-
temin tolere edemeyeceği boyuta gelmişti. 
Patronlar sendikalardan, rektörler öğrenci-
lerden, rejim muhaliflerden korkuyordu.

Çare, dizginleri sıkmak, iktidar yeniden 
tesis olana dek sosyal uyanışı bastırmaktı.

Bu demeçten 9 ay sonra 12 Mart dar-
besi geldi.

... Darbeden hemen sonraki anayasa 
değişikliğiyle temel hak ve özgürlükler sı-
nırlandırılırken, askerin ve yürütmenin eli 
güçlendirildi.

... Devlet Güvenlik Mahkemeleri ku-
rularak toplumun üstüne yargının balyozu 
indirildi.

Kamu görevlilerine sendikalaşma yasa-
ğı getirildi.

TRT’nin özerkliği kaldırıldı, üniversite 
özerkliği sınırlandı.

Sosyal uyanış, sermayenin çıkarlarına 
göre baltalandı.

... 1970’ler, kaybedilen hakları geri 
alma mücadelesiyle geçti.

O mücadele “Toprak işleyenin, su kul-
lananın” sloganıyla Ecevit’i iktidara getir-
di.

Sosyal uyanış, yine de tam bastırılama-
mıştı. Sol iktidarı devirecek, yükselen işçi 
ve öğrenci hareketinin önünü kesecek, ye-
rine milli cepheyi getirecek provokasyon-
lar, o dönem başladı:

Kanlı 1 Mayıs 1977...
16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi kat-

liamı...
1979’da TÜSİAD’ın hükümete karşı 

gazete ilanları...

Peşinden gelen suikast, sabotaj, saldırı-
lar dalgası... Bütün bunlar da yetmeyince 
inen 12 Eylül baltası...

12 Eylül, 12 Mart’tan farklı olarak, hü-
kümeti değiştirip gitmedi. Bunun yetmedi-
ği görülmüştü.

Muhalefet, idamlar, işkenceler, sür-
günlerle ezilirken bir yandan da toplumsal 
uyanışa daha kalıcı bir fren mekanizması 
getirildi.

Eğitimin tutuculaştırılmasından sendi-
kal örgütlenmenin kısıtlanmasına, topluma 
din pompalanmasından “yeni afyon” tele-
vizyonun yaygınlaştırılmasına kadar bir 
dizi ”uyuşturucu” önlem alındı.

Uyanış, bir daha uyanamayacak halde 
bastırıldı.

* * *
Bugün neredeyiz?
Sendikalar ezik.
Üniversiteler suskun.
Sokaklar ıssız.
Yeni kuşak, kendini kurtarma peşinde...
Medya uysallaştırıldı.
Televizyonla uyuşturulan, sadakaya 

alıştırılan yoksul halk, geçim uğruna öz-
gürlüklerinden vazgeçti, duyarlılığını kay-
betti.

12 Mart’ın düşü, 40 yıl sonra gerçek 
oldu:

Uyanan dev, çok ağır bedeller ödetile-
rek kıstırıldı.

Sosyal uyanış, ekonomik rant uğruna 
bastırıldı.

İktidarın önünde eğilen yeni zenginle-
rin sendikal engellere takılmadan servetini 
katlayabileceği, iktidarın muhalefetle uğ-
raşmadan rahatlıkla hükmedebileceği bir 
düzen yaratıldı.

* * *
Darbecilerle hesaplaşmak iyi de; asıl 

işimiz darbelerle hesaplaşmak olmalı...
Ve işe, zorla uyutulan devi uyandırmak-

la başlamalı.

Ekonomik gelişme,  
sosyal uyanışı aştı Can Dündar, 12.03.2013 / Milliyet

Basından
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Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Temiz Enerji, Yenilenebilir Enerji deyince, konuyla ilgili herkesin aklına ilk 
gelen isimlerden biri, Tanay hocadır. O toplantı senin, bu seminer benm,  bık-
madan usanmadan ne yapılması gerektiğini de anlatan, bu konuda mücadele 
eden bir bilim insanı o. 

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Marrmara Üniversitesi Enerji Ana bilim Dalı Baş-
kanı.  Eurosolar Türkiye Başkanı ve konuyla ilgili bir sürü başka ünvanları var.

Uzun ve güzel bir söyleşi yaptık Tanay Hocayla... Gelecek sayılarımızda da 
devamı olacak bu söyleşinin.

“% 100 Yenilenebilir Enerji 
mümkün...”

Yıllar öncesinden bir başbakanın “Çevreyi mevreyi 
boşverin, bize enerji lazım” diyerek çevrecilere çattı-
ğını hatırlıyoruz.  Yaşam alanımızı boş verecek kadar 
önemli mi enerji, yada o kadar ihtiyacımız mı var?

“Herşeyden önce, yaşamın ana enerji 
kaynağının Güneş olduğunu anlamamamız 
lazım. “

Normalde enerji yaşamımızı sürdürmek için ge-
rekli. Çünkü vücudumuz, biliyorsun 36.5 derecelik bir 
soba. Bir yandan yemek yiyor, oksijen alıp yakıyoruz 
ve hücrelerimizi besliyoruz, (böyle bir makine olarak 
düşün) dış ortam sıcaklığı da 20-22 derece olduğu za-
man, dışarıya doğru 36.5 derece bir ısı veriyoruz. Yaşa-
mımızı sürdüreceğimiz koşullar oluşuyor, ortalama 20 
derece diyelim.  

Atmosferin dışı -60 ve atmosferin içi ortalama 16 
derece. Bunun da tek kaynağı da Güneş.   Güneşin ısısı, 
ışığı hiçbir bedel istemeden bizden, hem aydınlatıyor 
dünyayı, baktığı tarafı,  hem de geri kalan kısımda uyu-
ma fırsatı veriyor. Isısıyla da, atmosferi saran battani-
yesiyle beraber ki onlara sera gazları diyoruz, atmosfe-
rin içini 16 dereceye zaten getiriyor, 

 Yani bir enerji kaynağından söz etmek gerekirse, 
atmosferin içinde bize yaşam veren o Güneş var ve ona 
hiçbir bedel ödemiyoruz, 

O eski başbakanın sözünü ettiği “enerjiye ihtiyacı-
mız var” yaklaşımı, hep 16º den, 20º nasıl getiririz, ka-
ranlık olduğunda nasıl aydınlatırız? gibi.. Yani işimizi 
aydınlık olduğunda yapmayıp karanlığa bırakırsak,  bir 
aydınlatalım da önümüzü görelim diye. Bunlar detay,  
detaydan söz ediyor o eski başbakanımız. 

Enerjiye ihtiyacımız var diyince, asıl kaynak Gü-
neş, onu bir defa anlayacağız.  -60 dereceden 16 dere-
ceye getiriyor Güneş zaten, Herşeyden önce, yaşamın 
ana enerji kaynağının Güneş olduğunu anlamamamız 
lazım.

 Bu Güneş’in varlığıyla, ısı ve ışığıyla herkese eşit 
olarak ulaştığını bilmeden,  herkesi enerjiyle özgür-
leştirdiğini bilmeden, kimsenin birbirini öldürmeden, 
bunu kullanabileceğini bilmeden enerji konusunu ko-
nuşmamak lazım diye düşünüyorum. Tamam, böyle bir 
yaşam var, bu 16 dereceyi 20 dereceye nasıl getirelim, 
onu konuşalım ayrıca. 

“Rüzgar da hep buradaydı”

Güneşin doğrudan ısı işinden başka bir çok 
katkısı var.  Bir de Güneş, yeryüzünü fark-
lı ısıtıp havayı hareketlendiriyor.  Havanın hare-
ket halindeki, kinetik enerjisine rüzgar diyoruz. 
O da emre amade, hem de biz hiç bir şey yapmadan. 
Güneş milyarca yıl önce varken rüzgar da vardı, bu-

gün var, Güneş Allahısmarladık deyip gidene kadar da 
olacak.  

“Yukardan su, aşağıdan ısı”

Ek olarak suları buharlaştırıyor Güneşin enerjisi. 
Nehirlerden, göllerden sular rüzgarla beraber yüksek-
lere taşındığında, yükseklerden itibaren  gelen içme su-
yumuz ve tarımı besleyecek sularımız oluşuyor. Buna 
da insanların hiçbir katkısı olmuyor. Yani su potansi-
yel kazanıyor, enerji kazanıyor ve taşımana gerek yok,  
pompalamana gerek yok. Yani kendi cazibesiyle  akıp, 
içme suyu ihtiyacı olanlara gidiyor, tarıma gidiyor, öyle 
bir güzelliği de var. 

Yerin altı jeotermal enerji zaten. Hani hep cehen-
nem falan derler, hani öldüğünde cehenneme gitmek, 
öyle bir şey herhalde; çünkü yerin altında, merkezi 
6.000 derece sıcaklıkta  magma var. 

6.000º sıcaklıktaki magmanın üzerinde sıcak kuru 
kayalar var. Onun üstünde de çok ince bir tabakada, 
4 km. civarında, biz yaşıyoruz. Ülkemiz gibi deprem 
olan ülkelerde daha yüzeyde jeotermal kaynaklara rast-
lanıyor. Bunlar ülkemizde hemen 5 milyon konutun 
enerjisini sağlayabilecek durumda.

Bir de bitkiler var,. Bitkiler de fotosentez yapıyor-
lar. Hani bizim yaptığımızın tam tersini yapıyorlar,  
karbondioksiti alıp oksijen veriyorlar. Bunu yaparken 
de bünyelerini geliştiriyorlar. Biokütle dediğimiz kütle-
lerini oluşturuyorlar. Oluştururken de güneşin enerjisi-
ni kimyasal olarak depoluyorlar. Hani ağacın oluşması 
gibi. Ağaç büyürken kütlesini oluşturuyor, karbondi-
oksiti alıyor, karbonu tutuyor, oksijeni veriyor. Sonra 
karbonla biz oksijeni birleştirdiğimiz zaman, ateşi yak-
tığımız zaman, bir de hava üflediğimiz zaman karbon-
dioksit oluşuyor, ama o arada ısı açığa çıkıyor. Ondan 
ısınıyoruz. Bu, kimyasal olarak depolandığı anlamına 
geliyor, güneşin enerjisinin. 

Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların hiçbir kat-
kısı olmadan, bütün bunlar  emre amade.  

“Sanayileşme ile, enerji arayışı başlıyor”

Şimdi bu böyle sürerken, 1850’den itibaren endüst-
rileşme, sanayileşmeyle beraber çok fazla miktarda 
enerjiye ihtiyaç oluyor.

Proses ısısı, yani sıcak su, buhar, kızgın yağ ve 
elektrik. 1850 de rüzgar tribünleri ve güneş teknoloji-
leri olmadığı için bir kopukluk oldu, teknoloji kopuk-
luğu. Gene güneşin fotosentezle oluşturduğu ağaçların, 
ormanların,  volkanlarla ve depremlerle yerin altında 
gömülmesiyle, milyonlarca yılda fosil haline gelmiş, 
(onların da kaynağı Güneş) kömür, doğal gaz, petrol,  
katı, sıvı, gazlari kullanmaya başlıyor insanlar.  Onları 
alıyorlar ve yakmaya başlıyorlar hazır diye. 

Ama, atmosferin içinde yaktıkça onu, felaket baş-
lıyor. Bir defa onun pislikleri ile, İngiltere’de 3 gece-
de, 12.000 kişi ölüyor. Kentte kömür yakıldığı için bu 
ölümler. Oun dışında, her yakıldığı yerde, etrafta hasta-
lıklar çoğalıyor; akciğer kanseri falan, bir sürü hastalı-
ğa neden oluyor. Çünkü solununuyor, uçucu karbonlar, 
insan sağlığına  iyi şeyler değil. Bu giderek bulunduğu 
çevreyi tahrip ediyor.

“Nükleer ısı giriyor devreye”

Sonra 1970 yılında petrol krizi oluyor. Petrol kri-
zinden sonra “ne yapalım ne edelim” diyorlar ve 1973 
yılında “nükleer silah malzemesi üretim tesisinin atık 
ısısı vardı, o yararlı olabilir bu iş için” diyorlar. 

İkna ediyorlar da birbirlerini ve  500 tane kuruyor-
lar nükleer silah malzemesinin üretim tesislerinden. 
Ondan çıkan atık ısıyla da enerjiye çözüm bulacaklar.  
Asıl amaç öbürü ama, bu sırada atık ısı da var ,onu mer-
kezi ısıtmada kullanıyor Sovyetler Birliği. Amerika ve 
Fransa da elektrik üretiminde kullanıyor. 

1978’e kadar bu geliyor. 1978 yılından itibaren di-
yorlar ki bu çözüm değil, çünkü hem pahalı, hem atık-
ları depolanamıyor. Bu, Amerikan kongresine sunulan 
yıllık rapor. Hem pahalı, hem atıkları depolanamıyor, 
hem de yurttaşlar çevrelerinde böyle bir makine iste-
miyorlar. Dördüncüsü de, bunları denetlemek, kurallar 
koymakta kamuya çok pahalıya gelmesi. Firma saklı-
yor, bir kaza olduğunda. Çünkü,  kaza olunca da kapat-
mak lazım, 

Böylece 1978’de, bu nükleer  silah malzemesi üre-
tim tesisinden, atık ısısından, nükleer enerji kullanma 
işi  de bitiyor.  

“Nükleerin çözüm olmadığını görünce...”

Her biten şey gibi, başka ülkelere kurup, onlardan 
kurtulmanın bedelini başkalarına yüklemeye çalışıyor-
lar yine.  

Kullanmadıkları eski buzdolaplarını, standardı dü-
şük olan ülkelere atmak gibi. İşte kömür santralı gibi.

1980’den itibaren merkez kapitalist ülkeler “ne 
yapalım ne edelim” diyorlar; bu rüzgardan,  güneşten 
enerji üretimini deneyelim, onun olmayan teknolojile-
rini geliştirelim diyorlar. 

O günden bugüne onu başardılar. Şu anda artık bir 
rüzgar tribünü, ortalama piyasada satılanlar, bir tanesi 
25.000 kişinin elektriğini sağlayabiliyor, 

Güneş pilleri dediğimiz her çatıya konulabiliyor ar-
tık ve o  evin bütün enerjisini sağlıyor; tabiî ki verimli 
binalarda sağlayabiliyor.

Yenilenebilir enerjinin itici gücü, iklim değişiklikleri, 
hükümetlerin yaklaşımı ve diğer konular, gelecek sayımızda.
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1986  
Netaş grevcisi

AYHAN KALELİ

23 Şubat 2013 
tarihinde aramızdan 

ayrıldı.

• Dünya çocuklarının yüzde 
19.3’ü (306 milyon çocuk) 
fiilen çalışıyor.

• 5-11 yaş arası, 53 milyonu 
tehlikeli işlerde olmak üze-
re, 111 milyon çocuk  çalı-
şıyor.

• Türkiye’de 2012 yılında ça-
lışan çocuk sayısı, 6-14 yaş 
grubunda 292 bin, 15-17 yaş 
grubunda ise 601 bin kişi.

• Çalışan çocukların yüzde 
50.2'si okula gitmiyor.

• Ekonomik faaliyette çalışan 
6-17 yaş grubundaki çocuk-
ların istihdam oranı yüzde 
5.9.

Bursa Şubemizde 
örgütlü Asil-Çelik’ten 

üyemiz 

AHMET ÇELİK

vefat etti. 

Ailelerine, tüm yakınlarına ve yol 
arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Emek Sinemasına, İstanbul'un kültürel hafızasına sahip çıkanların eylemleri de-
vam ediyor.

7 Nisan'da, yerli ve yabancı birçok birçok yönetmen ve oyuncu ile sinema yaza-
rının da katıldığı yürüyüşe, polis müdahale etti. Costa-Gavras gibi ünlü yönetmenler 
de, polisimizin biber gazı ve tazyikli suyu ile tanıştı..

"Sevgi Emektir başlığıyla bir mektup yayınlayan, Zülfü Livaneli, Cem Yılmaz, 
Kenan İmirzalıoğlu, Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Nurgül Yeşilçay ve Nejat 
İşler'in de aralarında bulunduğu 350 sinemacı Emek Sineması'nın yıkılmadan ko-
runmasını istediler..

Sapanca’da hummalı bir faaliyet

Aylardır süren uğraşlarımız sonucu tamamladığımız ve faaliyete geçireceğimiz 
eğitim ve sosyal tesisimizin 27 Nisan’da açılıyor.

Homur Mizah Grubunun hazırladığı karikatür sergileri ve Masalın Aslı grubunun 
konseriyle renklenecek açılışımızda, asıl sürpriz, sendikamızın marşı olacak.

“Metal İşçilerinin ve Sendikamızın dün ve bügününü anlatan, geleceğe ışık tuta-
cak” ve dillerden düşmeyecek bir “Marş” olarak bestelenmek üzere ödüllü bir Şiir 
yarışması düzenlemiştik. 

Yarışmamız sonuçlandı, şiir seçildi, besteleniyor...
Tesismizin açılış töreninde, yarışma sonuçları ve dereceye girenler açıklanacak 

ve ödülleri yapılacak olan törenle kendilerine takdim edilecek.
Metal işçisinin marşı da, ilk kez o gün seslendirilecek...

Metal işçileri olarak “Emek”e sahip çıkıyoruz

Sendikamızın avukatlarından Hikmet 
Korubeyi’ni saygı ve rahmetle anıyoruz.

İşini ne kadar büyük bir ciddiyetle yap-
tıysa, yaşama da o kadar muzipçe ve alaycı 
baktı. Son anına kadar işine dört elle sarıldı 
ve bağını hiçbir zaman koparmadı.

Sendikalar onun için emeğin ve emekçi-
lerin kalesiydi ve Hikmet Korubeyi yaşamının son gününe kadar sendikasına 
sahip çıkacak kadar bilinçliydi.

Emekçilere adanmış yaşamında hep onları savundu, onlar için bir şeyler 
yapmaya çalıştı, hatta onları birer yuva sahibi yapmayı bile kendisine görev 
edindi ve yaptı. Kurtköy’deki Emek Yapı Kooperatifleri Konutları’nın yapımında 
başından sonuna kadar büyük emeği geçti.

Ölümünün üzerinden acımasızca geçen 12 yıl anısını asla eskitmedi ve yok-
luğunun yarattığı boşluğu gideremedi. 

Hikmet Korubeyi’ni hiçbir zaman unutmayacağız.

SİNESEN'in örgütlenmesi 
için çalışmış, sinema emekçisi 
Yaşar Güner 70 yaşında ha-
yatını kaybetti. Pek çok tiyat-
ro topluluğunda çalıştı, tiyatro 
oyunları yazdı ve yönetti. Si-
nema ve dizi alanında da çalış-
malar yaparak yazar-yönetmen 
olarak çalıştı. 

Hikmet Korubeyi’ni 
unutmayacağız
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SOLDAN SAĞA: 
1) Serüvenci, maceradan hoşlanan. 2) Eleme aracı./Eski İstanbul Barosu Başkanı (Turgut) So-
yadı. 3) İnsan vücudunun dış yüzü./Serbest olmayan./Bursa Sporu simgelen harfler. 4) Çevik./
Mısır’da bir tanrı./Başlıca temel niteliğinde olan, esasi. 5) Eski dilde ekmek./Alcı fotoğraf ma-
kinası. 6) Akıl./Yağsız bir peynir türü./Tuzak, kapan. 7) Bir erkek adı./İmkan. 8) Baş, temelsiz 
ve gerçekten uzak sözler./Amerkyum elementinin simgesi. 9) Yazım./Bir işi yapmaya hazır. 
10) Uzaklık ifade eder./Başkalarının sırtından geçinen. 11) Avuç içi./Güzel, hoş./Eski bir uy-
garlık. 12) Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlaya yarım aya benzer parça./Ebegümecilerden 
kova biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Kimyada metal bilimi./Eski dilde su. 2) Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, 
aygıt./Tavla da bir sayı/dişi deve. 3) Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya 
vaktinden önce düşmüş çocuk. 4) İlave./Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup 
ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi. 5) Numaranın kısa yazılışı./Arka, piç, geri. 6) 
Kiraya verilerek gelir getiren mülk./Yaprakları salata gibi yenen kokulu bir bitki./Bir ajansı-
mızı simgeleyen harfler. 7) Kir, kirli./Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmaya, yolcu indirip 
bindirmelerine uygun doğal veya yapay sığınak. 8) Eziyet etme, incitme./Boston./Sinirler. 9) 
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri./Şiir veya düz yazıda seslenme tar-
zındaki anlatım biçimi. 10) Genişlik./Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma./Gam, 
keder. 11) Temelsiz, eğreti yapı./İskambilde koz. 12) Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini 
ana çizgileriyle belirten ön çalışma./Oya yapmakta kullanılan kemik ağaç veya plastikten iki 
ucu sivri arasından iplik geçecek küçük araç.

Hazırlayan: Şahin Karayılan
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Sendikamız Eskişehir Şube Başkanı 
Bayram Kavak, ameliyat oldu. 

Sendikamız Genel Merkez çalışanla-
rından Kenan Bakış arkadaşımız ameliyat 
oldu. 

Anadolu Şubemizde örgütlü Sağ-
lık Bakanlığı Trabzon Sağlık Müdürlüğü 
temsilcimiz Mahir Alemdağ’ın eşi vefat 
etti. Van Sağlık Müdürlüğü temsilcimiz 
Hamit Kamiloğlu ameliyat oldu. Başöz 
Enerji’den İsmet İncedayı’nın halası, Meh-
met Çelik’in kayınvalidesi vefat etti. Hakan 
Mert, Kadir İncedal ameliyat geçirdi. Çe-
maş Döküm’den Mesut Meriç, Hakan Tür-
kan iş kazası geçirdi. Çimsataş’tan Ferhat 
Demirci’nin babası, Süleyman Yıldırım’ın 
babası, Mustafa Dinçer’in annesi vefat 
etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü 
Anadolu Isuzu’dan Birol Akova’nın babası, 
Fikret Erce’nin Babası, Penta Elektronik’ten 
Temsilcimiz Ramazan Gözel’in amca-
sı, Taner Savaşkan’ın babası, Murat 
Önal’ın babası, Akgün Radyatör’den Fa-
tih Bayram’ın babası, Tabo Otomotiv’den 
Ramis Kemiksizoğlu’nun babası, Mert 
Akışkan’dan Turfan Dinçer’in babası vefat 
etti.

İzmir Şubemizde örgütlü Schneider-
Çiğli’den İrfan Solan’ın annesi vefat 
etti. Delphi’den Tayfun Boysan’ın baba-
sı, Kamil Eskici’nin kayınpederi, Levent 
Akman’ın annesi vefat etti. Jantsa’dan Ha-
san Katlık’ın kayınpederi, Mustafa Altay’ın 
annesi, Abdullah Uçar’ın annesi, Hasan 
Günana’nın annesi vefat etti. Totomak’tan 
Hasan Can’ın babası, Güven Taş’ın dedesi 
vefat etti. ZF Lemförder’den Gökhan Eş’in 
babası, Ahmet Ay’ın babası, Hacı Akar’ın 
babası vefat etti. Eren Balata’dan işyeri 
Baştemsilcimiz Engin Demir böbrek ra-
hatsızlığından hastanede tedavi görüyor. 
Mahle’den Gökhan Üstünalan’ın babası 
vefat etti. Balatacılar’dan Atilla Uludağ’ın 
babası vefat etti. Ergun Hidrolik’ten Emin 

Bakcan’ın babası, Serdar Pakyürek’in 
amcası, Hakkı Türkyılmaz’ın teyzesi vefat 
etti. FCMP TR’den Yusuf Ateşcan’ın ba-
bası vefat etti. LİSİ-FTB’den İlker Kural’ın 
babası, Koray Yetim’in babası, Emin 
Öztürk’ün babası vefat etti.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Anadolu 
Döküm’den Necdet Sezer, Yasin Odabaş 
amaliyat oldu. Cengiz Taşdemir, Hüseyin 
Pınarcı, Şener Kocapınar, Nedim Güler, 
Murat Karakol iş kazası geçirdiler.

Gebze Şubemizde örgütlü Çayırova 
Boru’dan Ali Doğan, Levent Mete Özdemir, 
İbrahim Şimşek, Erdal Tosun, Bosal’dan 
Yunus Küçükyıldız, Emrah Rişvan, Erim 
Üstün, Nurettin Yermiş, Erdal Karabıçak, 
Makine Takım’dan Mürsel Özcan, Yü-
cel Boru’dan Mustafa Kula rahatsızlık ve 
ameliyat geçirdi. Makina Takım’dan Hü-
seyin İnan, Çayırova Boru’dan İbrahim 
Yıldırım, İbrahim Şimşek, Erdal Tosun, 
Ramazan Çağlayan, Bosal’dan Erim Üs-
tün, Kadir Şahin Makine Takım’dan Fethi 
Cevher, Hüseyin İnan, Önder Çelik iş ka-
zası geçirdi. 

Bosal’dan Mehmet Kadder’in ba-
bası, Angin Ayaz’ın kayınpederi, Murat 
Soplan’ın kardeşi, Zafer Demir’in kız-
kardeşi, Tahsin Basın’ın dedesi, Makine 
Takım’dan Salih Yılmaz’ın babası, Osman 
Çakır’ın babası, Çayırova Boru’dan Mus-
tafa Yalçın’ın babası, Hasan Canpolat’ın 
annesi, Legrand’dan Resul Erdoğan’ın 
babası Murat Sopla’nın kardeşi, Yücel 
Boru’dan Mustafa Yıldız’ın annesi, Fatih 
Mehmet Taşdelen’in çocuğu vefat etti. 

Eskişehir Şubemizde örgütlü 
Demisaş’tan Mustafa Güney’in ağabeyi 
vefat etti. Alaattin Güven’in evinde yan-
gın çıktı. Hapalki’den Necati Parlaktaş, Ali 
Özbal, Çetin Günbilek, Celal Özdağ, Salih 
Avsan, Mutlu Bakan iş kazası geçirdi. İb-
rahim Toran, Ender Balbay ameliyat oldu. 
Fahri Yalçın’ın oğlu ameliyat geçirdi.

ÜZÜNTÜLERİMİZ

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

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlü 
Anadolu Isuzu’dan Dursun Şahinci, Celal 
Özdeşer, İbrahim Durmuş’un çocukları 
dünyaya geldi. Aydın Budak evlendi. Ak-
gün Radyatör’den Mustafa Sert’in kızı ni-
şanlandı. Mert Akışkan’dan Metin Çetli’nin 
oğlu sünnet oldu. Penta Elektronik’ten Hü-
seyin Toruş ve üyelerimizden Ercan Kaya-
cı, Olcay Vural evlendi, Yasemin Aragülü 
sözlendi.  Salih-Sinem Arslan’ın Siraç Me-
lik adında oğlu, Ümit Çakır’ın Eymen Burak 
adında oğlu, Şermin Yavuz’un Barış adın-
da oğlu dünyaya geldi. Tabo Otomotiv’den 
Temsilcimiz Ekrem Çakmak’ın oğlu murat 
evlendi. 

İstanbul 2 Nolu Şubemizde örgütlü 
Ejot Tezmak’tan Haydar Araç, Erdal Ah-
latcı, Hamdi Kalyoncu, Bülent Birkal’ın ço-
cukları dünyaya geldi.

Bursa Şubemizde örgütlü Asil-Çelik’ten 
işyeri temsilcimiz Osman Sütçüoğlu’nun 
bir oğlu oldu.

İzmir Şubemizde örgütlü Jantsa’dan 
Turgay Alp, Şükrü Saraç, Özay Dülger, 
Sabri Kaplan’ın çocukları dünyaya geldi. 
Delphi’den Ali Sür, Ömer Tekin evlendi. 
Çetin Yüksel’in oğlu, Ayhan Akbulut’un 
kızı, Murat İnan’ın kızı, Uğur Ekren’in 
kızı, Erol Recep’in kızı, Özgür Tan’ın 
kızı, Abdullah Bostanoğlu’nun oğlu, Mu-
hammet Çetin’in kızı dünyaya geldi. ZF 
Lemförder’den Osman Gündüz, Yakup 
Akyüz, Adem Yokuş’un çocukları dünya-
ya geldi. Totomak’tan Enver Uraz’ın oğlu, 
Gürhan Tolon ve İsmail Soydan’ın ço-
cukları dünyaya geldi. FCMP’den Selim 
Durak’ın çocuğu oldu. Mahle’den Cavit 
Altın, Tecelli Ayçakal, Erdem Tamiş, Yahya 
Ayağ, Alper İyiülgülü, Mehmet Bozdağ’ın 
çocukları dünyaya geldi. Savaş Seymen 
evlendi. Schneider-Çiğli’den Emine Na-
lıncı nişanlandı. Schneider-Manisa’dan 
Recep Altılar, Ömer Faruk Nişli, Sezgin 
Şenol, Serdar Yakar’ın çocukları dünyaya 
geldi. Ergun Hidrolik’ten Gökhan Eceoğ-

lu nişanlandı, Meral Dolu’nun oğlu, Nisa 
Gölveren’ın kızı, Beyza Soytürk’ün kızı 
dünyaya geldi. İmpo Motor’dan Duran 
Bilen’in kızı Berra dünyaya geldi. LİSİ-
FTB ‘den Filiz Sarıkoç evlendi, Selçuk 
Elçelik evlendi, Mehmet Baran’ın çocuğu 
dünyaya geldi.

Kocaeli Şubemizde örgütlü Anadolu 
Döküm’den Uğur Aslan’ın kızı evlendi. 

Gebze Şubemizde örgütlü Yücel 
Boru’dan Erdal Şahin, Hüseyin Görgün, 
Bosal’dan Fahrettin Aydın, Pınar Karabaş 
evlendi. Yücel Boru’dan Ali Yardım, İsa 
Yardım, Mehmet Arslan, Sinan İpek’in, Ma-
kine Takım’dan Hüseyin İnan, Özlem Kılıç, 
Aperam’dan Bülent İlkar, Ümit Erdoğan’nın 
Bosal’dan İrfan Biçer’in, Poly Metal’den 
Mustafa Aras, Enver Ergörmüş’ün, Çayıro-
va Boru’dan Ersin Tepebaşı, Servet Kızıl-
su, Adnan Duran, Ünal Akyol, Sebahattin 
Gövdeli, Cemalattin Şirin, Poly Metal’den 
Enver Saha, Gökhan Toscı, Reyhan Kara-
ca, Bosal’dan Ersin Yıldız, Yücel Boru’dan 
İsa Yardım, Mehmet Arslan, Sinan İpek, 
Celik Şahin ve Ali Yardım’ın, Şalter’den 
Hakan Yılmaz’ın çocukları dünyaya geldi. 

Anadolu Şubemizde örgütlü Başöz 
Enerji’den Cihat Hasan Kaya nişanlandı. 
Çimsataş’tan Abdurrahman Karadamar’ın 
kızı, Murat Durmaz’ın kızı, Adem Tuğlu’nun 
kızı, Fatih Mehmet Gül’ün kızı, Yılmaz 
Aydemir’in kızı, Uğur Özay’ın kızı, Uğur 
Sönmez’in kızı doğdu, Atakan Adlı evlendi.

Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş’tan 
Mahmut Erdoğan’ın kızı, Necdet 
Korkmaz’ın oğlu, İsmail Akyol’un kızı, Fa-
ruk Çirkin’in oğlu, İsmail Balcı’nın kızı, Er-
can Göllü’nün kızı, Hasan Öztürk’ün oğlu, 
Altaner Coşkun’un oğlu, Hasan Ateş’in 
oğlu, Nazif Özdemir’in kızı, İsa Gaba’nın 
oğlu, Ufuk Fidan’ın oğlu, Osman Güler’in 
kızı, Telat Genç’in kızı, Nebi Oturak’ın 
kızı, Hakan Gözel’in kızı dünyaya geldi. 
Hapalki’den Şaban Özkan’ın kız torunu, 
Ali Ayhan’ın kızı dünyaya geldi.

MUTLULUKLARIMIZ

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




