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Oldukça yoğun geçen bir dönemi geride bıraktık. 
Türkiye cumhuriyeti tarihine damga vuracak olaylara 
ve gelişmelere tanık olduk ve olmaya devam ediyoruz. 

Yerel seçim sonuçları 
her ne kadar AKP’nin üs-
tünlüğüyle sonuçlansa da 
2011 genel seçim sonuç-
ları ile kıyaslandığında 
bu oran, iktidar partisin-
de bir gerilemeye işaret 
ediyor ve siyaseten de 
önümüzdeki günlerde suların durulmayacağını göste-
riyor.

Kim ne derse desin bu seçimler yerel yönetimler 
için yapılmış olsa dahi gerek iktidar partisinin gerekse 
muhalif partilerin söylemleri bu seçimlerin tüm ülkede 
bir genel seçim havasında geçmesine yol açmıştır.

Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha seçim 
sonuçları kesin olarak açıklanmadan yaptığı geleneksel 
balkon konuşması son zamanlarda dozajı giderek ar-
tan saldırgan ve demokratik olmayan tutumların devam 
edeceğinin ipuçlarını veriyor. 

Bu da bizlerin önüne demokrasiyi çok iyi anlayıp en 
iyi şekilde uygulama görevini  koyuyor. 

Demokrasi, eski Yunancadan dilimize Demos (halk) 
ve Cratos (güç) sözcüklerinden türetilerek demokrasi 
olarak yerleşmiş bir sözcüktür ve en sade tanımıyla hal-
kın gücü anlamına gelir.

Halkın gücünü ölçmek için en önemli araçlardan 
biri elbette sandık olmakla beraber, yaşayan ve her gün 
yeniden yaşamak durumunda kalan bir toplumsal güç 
olarak halk, elbette gücünü sandığın ötesinde gündelik 
hayatta da gösterebilir ve göstermelidir.

Zaten gelişmiş demokratik toplumlar bunu ger-
çekleştirdiği oranda özgürleşir ve gerçek demokrasiyi 
hayata geçirmeyi başarabilirler. Aksi halde diktatör-
lükle yönetilen despotik ülkelerde de sandık vardır ve 
seçimler yapılmaktadır. Nitekim Saddam’ın Irak’ında, 
Kaddafi’nin Libya’sında ve Sedat’ın Suriye’sinde san-
dıktan çıkmalarına rağmen dünya kamuoyu tarafından 
söz konusu ülkelerde demokrasi yoktur tespitinin ya-
pılmasının nedeni budur. 

Mısır’da Hüsnü Mübarek’in sandıktan çıkmasına 
rağmen bir halk hareketiyle indirilmesi de yine demok-
rasi içinde gerçekleşmiş bir durumdur ki AKP iktidarı 

da  bugün Türkiye’de sığındığı milli iradeyi bir tarafa 
atarak bu halk hareketinin önemli destekçilerinden ol-
muş ve onaylamıştır. İşte halkın gücü budur ve bazen 
sandığın dışında da kendini ortaya koyabilir. Yani milli 
irade sandıktan ibaret değildir.

Türkiye de sandığa sığmayacak kadar demokratik 
bir ülke olmalıdır.

Ancak şu anda Türkiye’de her şey karmakarışık. 
Adalet sistemi çökmüş durumda. Mahkemelerin aldığı 
kararlar uygulanmıyor, tam tersine bazı kararlar da Sn. 
Başbakanın miting konuşmaları üzerine alel acele alı-
narak uygulanıyor.

Milyonlarca insanın ülkenin dört bir yanı ve dünya 
ile iletişim kurduğu sosyal paylaşım ağlarına ulaşım fü-
tursuzca engelleniyor.

Savaş çığırtkanlığı seçim siyasetinin parçası olarak 
kullanılıyor. Yani insanların canı, kanı iktidarın kayıt-
sız şartsız devamı uğruna feda ediliyor. Böylece barış 
söylemlerinin de ne kadar samimiyetsiz olduğu ortaya 
çıkıyor.

Ayyuka çıkan yolsuzluklar, devletin en üst kademe-
lerine bile sızan yasa dışı dinlemeler, kimin eli kimin 
cebinde misali en olmadık görüntüler içeren kasetler, 
para dolu ayakkabı kutuları, karşılıklı tehditler, şantaj-
lar, ardı arkası kesilmeyen operasyonlar, yıllar süren    
tutuklamalarla ciddi mağduriyetlere yol açan ve  bir 
türlü sonuçlanamayan davalar...

Esasen ortaya çıkan tam bir tam bir keşmekeş. Şim-
di gerçekleşen seçim sonuçlarıyla birlikte toplumsal ve 
siyasal gerginliğin yanı sıra belirsizliğin daha da artma-
sı söz konusu olabilir. 

İşçiler ve Gelecek
Seçimlerle birlikte ortaya çıkan tablo ister istemez 

toplumun önüne bir çok soruyu ve ihtimali de berabe-
rinde getirmeye başladı bile; 2014 Ağustos ayında ya-
pılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri hangi adayları 
gündeme getirecek? Bu adayların belirlenmesi ile bir-
likte toplumdaki kutuplaşma nasıl etkilenecek? Yine bu 
sonuçlara bağlı olarak bir erken genel seçim ihtimali 
var mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi bir erken seçim ve 
olası anayasa değişikliği ile birlikte mi ele alınacak?

Bütün bu soruların her biri ülkemizde çok farklı tar-
tışmalara ve gerilimlere yol açacak niteliktedir bizleri 
çok de güzel günlerin beklediğini söylemek gerçekten 
çok zor.

Gelişmelere işçi gözüyle baktığımızda ve bu tablo 
aynı şekilde devam ettiğinde gelecek adına gerçekten 
de hiç de iç açıcı olmayan bir durumla karşı karşıya 
olduğumuzu görüyoruz.

Türkiye’deki en büyük ve genel toplu sözleşme ola-
rak nitelenen asgari ücret açlık sınırı ile yarışıyor. Bu 

durum sendikalı ve 
toplu iş sözleşmeli 
işyerleri için bir se-
viye olarak ön plana 
çıkıyor ve tüm top-
lu iş sözleşmelerini 
olumsuz yönde et-
kiliyor.

Bir türlü gündemden düşmeyen aksine son aylarda 
artan ve çift haneli rakamlara (yüzde 10) çıkan işsizlik 
kriz ile anılan ülkelerdeki oranlara yakın seyrediyor. 

Türk parasının son birkaç aydaki yüzde 20’lere va-
ran değer kaybı, ekonomisi dışa bağlı olan ve bu ba-
ğımlılığı giderek artan ülkemizde girdi fiyatlarını direk 
olarak etkilediğinden özellikle ücretlilerin satın alma 
gücünde önemli ölçüde kayıplara yol açıyor.

Diğer yandan gelir dağılımı açısından en adaletsiz 
ülkeler arasında başta gelen Türkiye’de eşitsizlik aynen 
devam ediyor. Yani mutlak bir yoksullaşma ile karşı 
karşıyayız.

Bütün bunlara ek olarak son bir yıl öncesine kadar 
sıcak para girişi nedeniyle belli bir dengede gidebilen 
ekonomik işleyiş şimdi özellikle izlenen politikalara 
bağlı olarak tam tersi yönde sıcak para çıkışıyla birlikte 
kırılgan hale gelmektedir.

Ekonomideki bu kırılganlık kriz beklentilerini artır-
makta ve sermaye kaçışına neden olmaktadır.

Ekonominin kötü gitmesi ve kriz beklentilerinde 
akla ilk gelen önlem işçi çıkarmak ve ücretlerin baskı-
lanmasıdır.

İşte böyle bir ortamda ne yazık ki uzun zamandan 
beri her türlü hazırlıkların yapıldığı kıdem tazminatı 
fonu, taşeron işçi çalıştırma, kiralık işçilik, asgari üc-
retin daha da düşürülmesi ve bölgesel hale gelmesi gibi 
yasal düzenlemelerin meclisten geçmesi  çok daha ko-
lay bir hale gelecektir.

İşçiler için ortaya çıkan tablo pek de parlak değil 
derken kastettiğimiz tam da budur.  

Bunları yazarken kehanet yapmıyoruz; son bir yıl 
içinde işçi sınıfı ve sendikal harekete yaşatılan baskı, 
ayrımcılık ve zulmü dikkate aldığımızda bu tespiti yap-
mak  kehanet değil tam tersine gerçekçiliktir. 

Özellikle Hava- iş sendikasının yürüttüğü THY 
grevinde yaşananlar ve ardından Hava- İş sendikasının 
gerçekleştirdiği genel kurul aslında ülkemizde hükü-
met- sendikal hareket ilişkilerinin gerçek yüzünü orta-
ya koyması açısından da ibret vericidir. 

Kamu eliyle grev kırıcılığı yapıldı, ekmekleri için 
greve çıkan işçilerin gözcülük görevini yapmaları bile 
engellendi, grev devam ederken eşi benzeri görülme-
miş bir biçimde grev kırıcı işçilerle naylon toplu iş 
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sözleşmesi imzalanıp üstelik bu kamu oyuna açıklandı. 
Ardından da işçi sınıfı mücadelesinde önemli bir etkiye 
sahip Hava-İş sendikasına bir operasyon yapılarak yö-
netim alaşağı edildi.

Buna benzer bir diğer uygulamada Tekgıda-İş Sen-
dikasının Rize Çay-Kur işletmelerindeki grevinde uy-
gulandı.  Bir kamu işletmesi olan Çay-Kur’da ücretleri 
için greve çıkan işçilerin mücadelesini bastırmak adına 
mevsimlik işçiler devreye sokuldu. İşbaşı tarihlerinden 
bir ay önce işe çağrılan mevsimlik işçilerle grev kırıldı 
ve sendika işyerinden dışlandı. 

Sözünü ettiğimiz bu iki işyeri de binlerce işçinin 
çalıştığı işyerleri olup, bu ülkenin en eski ve güçlü 
sendikalarının örgütlü olduğu yerlerdi. Ancak siyasi 
iktidar ve yandaşları tüm kamuoyunun gözleri önünde 
ve fütursuzca bu yasa dışı yöntemleri uyguladılar ve 
binlerce işçinin hakkını gasp ettiler.

Sendikamızın örgütlenme ve toplu sözleşme dö-
nemlerinde yaşadığı sıkıntıları üyelerimiz zaten çok 
iyi biliyorlar. Şu anda bile yurdun dört bir yanında, 
İzmir’de, Kocaeli’de, Sakarya’da, Konya’da onlarca 
işçi sendikamıza üye oldukları için haksız yere işten çı-
kartılmaları nedeniyle zor durumda beklemekte ve bir 
çok çirkin saldırıya uğramaktadır.

Yatağan işçileri aylarca süren mücadeleleri ile olma-
dık baskılara maruz kalmakta, kolluk güçleri tarafından 
tartaklanmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün 
ancak meselenin anlaşılması açısından yeterlidir diye 
düşünüyoruz. Yani yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın 
açık birer göstergesidir.

Sendikal Hareketin Önündeki 
Engeller Devam ediyor

Tam 30 yıldır sermayenin adeta ensemizde boza 
pişirmesine yol açan 2821-2822 sayılı yasaların güya 
değişerek 6356 sayılı yasa olarak karşımıza çıkması 
yeni bir “gelen gideni aratır” hikayesi daha çıkarttı kar-
şımıza. 

Çünkü gerçekten de işçi sınıfı ve sendikal hareket 
üzerinde 33 yıldır devam edegelen baskıların giderek 
arttığı ve karşı yasalardan oluşan çemberin her geçen 
gün biraz daha daraldığı, klasik tabirle bıçağın kemiğe 
dayandığı bir son 10 yıl yaşadık.

Yüzde 10 işkolu barajlarından şikayet ederken şim-
di çok daha sert ve acımasızlaşan ve kademe kademe 
yükselen bir baraj heyulasıyla karşı karşıya sendikal 
hareket. Bu barajların sendikal hareketin başına ciddi 
belalar açacağını öngörmek için kahin olmaya gerek 
yok.

Bazı işkollarının birleşmesi ile söz konusu işkol-
larında sendikasız işçilere binlerce işçi daha katılacak 
gibi gözüküyor. Barajların uygulanmaması veya düşü-
rülmesi meselesi ise malum sendikalarla başka pazar-
lıkların kapısını aralayacak ve kazanılmış bir çok hak-
kın da tarumar edilmesi ihtimalini doğuracaktır.

Ne gariptir ki 2821-2822 sayılı yasalarla ilgili ola-
rak bunca yıldır şikayet ettiğimiz bazı önemli başlıklar 
değişirken, yapılan her değişiklik karşımıza bir başka 
sorun yumağını beraberinde getirmektedir. Belli ki 
amaç işçilerin sendikal örgütlenme ve serbest toplu 
sözleşme haklarını uluslararası standartlara getirmek 
değil, tam tersine sermaye adına kurulan dikensiz gül 
bahçelerine asla zarar gelmemesini sağlamaktır.

İşte noter şartı yerine getirilen 
e-devlet sistemi de bunun en 
çarpıcı örneklerinden biridir; 
evet noter şartı her haliyle 
örgütlenmenin önünde bir 
engeldi ve biz yıllardan beri 
bunun kalkması için uğraş 
verdik.

Ancak şimdi önümüze getirilen e-devlet üzerinde 
üyelik koşulu tam bir keşmekeşe döndü. Teknik aksak-
lıklar, kilitlenmeler, sistemin zaman zaman kapanması 
veya girilememesi bir yana, metal işkolunda çalışıyor 
gözüken bir işçinin işkolunun sistemde farklı görünme-
si nedeniyle üye yapılamaması veya yeni örgütlenme 
çalışması yaptığınız bir işyerindeki işçilerin e-devlet 
şifreleri olmaması nedeniyle ortaya çıkan engeller ya 
da işçilerin işveren tarafından şifrelerinin istenmesi ve 
daha birçok sorun…

Diğer yandan kim ne derse desin 2013 yılına top-
lumsal anlamda damgayı vuran gezi olayları daha doğ-
ru bir deyişle gezi eylemleridir. Hepimizi heyecanlan-
dıran, yerinde duramaz hale getiren ve en önemlisi de 
gücü, sürekliliği, kararlılığı ve etkileriyle bizleri fazla-
sıyla şaşırtan bir direniş olmuştur.

Gezi direnişi Profesör Korkut Boratav’ın yorumuy-
la herşeyden önce bir işçi sınıfı hareketidir. Bu direnişe 
katılanlar gençlerdir evet ama önemli bir kısmı ücretli 
ve emeğiyle geçinmek zorunda olanlar veya onların 
çocuklarıdır. Bu olaylarda yaşamını yitiren 5 yiğit in-
sandan biri olan Ethem Sarısülük’ün bir OSTİM işçisi 
olduğu unutulmamalıdır.

Profesör Korkut Boratav şöyle söylüyor  “ Eylem-
leri tetikleyen olaya, Taksim projesinin uygulanmaya 
başlamasına baktığımızda, kanımca, olgunlaşmış bir 
sınıfsal tepki vardır: Yüksek nitelikli, eğitimli işçiler, 
yarınki sınıf yoldaşları (öğrenciler) ile birlikte, kapkaç-
çı burjuvazinin ve onunla bütünleşmiş siyasi iktidarın 
devâsa kentsel rantlara el koyma girişimine karşı çık-
maktadır.  Bu, yağmacı kapitalizme karşı olgunlaşmış 
bir sınıfsal başkaldırıdır. Sınıfsaldır; zira, burjuvaziye 
ve onun devletine karşıdır; onlarla kader birliği değil, 
kader karşıtlığı içinde olan insanların ortak hareketi-
dir. Ayrıca, olgunlaşmış bir sınıf hareketidir; zira, karşı 
cephe ile kısa vadeli ve doğrudan bir bölüşüm karşıtlığı 
söz konusu yoktur. Başbakan da şaşkınlıkla soruyor: 
“Taksim projesi hanginize zarar verdi? Niye karşı çı-
kıyorsunuz?” 

Burada eksikliği hissedilen bizim beklediğimiz an-
lamıyla sendikal hareketin yeterince etkin olmaması-
dır. Evet, ama zaten bu işin içinde olan bizler de çok 
iyi biliyoruz ki sendikal hareketin önemli bir kısmı 
sarı sendikacılığın esareti altındayken ve asıl işlevini 
dahi yeterince yerine getiremez haldeyken onların gezi 
olaylarında aktif bir rol almalarını beklemek hayalcilik 
olurdu.

Ancak ilk günden itibaren hatta ilk gün öncesinde,  
yani olaylar henüz bir toplumsal boyut kazanmadan 
gezi parkına ilk çıkan Birleşik Metal-İş olmuştur, DİSK 
olmuştur. Direniş boyunca bir çok yöneticimiz, perso-
nelimiz, temsilcimiz ve üyelerimiz orada bulunmuş, 
flamalarımız dalgalanmış, DİSK çadırı direniş simge-
leri arasındaki yerini almıştır.

Diğer yandan gezi direnişi belki de ilk kez Türkiye 
deki bir direnişin dünya halklarına ilham kaynağı ola-
rak ihraç ettiği bir eylem olarak da anılacaktır. Bu Tür-
kiye halkına ve Türkiye’ye bakışı değiştirmiş, iktidarın 
söyleminin tam aksine Türkiye’nin prestijini  artıran bir 
olay olarak tarihe geçmiştir. Ve gezi direnişi böylece 
Türkiye toplumsal mücadele tarihindeki yerini hem de 
birinci sırada almayı hak etmiştir.

İşçi Sınıfı 
1 Mayıs’ta Alanda Olacaktır
Bizim yolumuz bellidir, yolumuz işçi sınıfının yolu-

dur. İlkelerimiz gayet net ve açıktır.  Bağımsız demok-
ratik bir sınıf ve kitle sendikasıyız.  Sendikamızı 66 yıl-
dır, DİSK’i ise 47 yıldır ayakta tutan, işçi sınıfının her 
daim umudu haline getiren bu anlayıştır.

Tüm faaliyetlerimizi bu ilkeler ışığında yürütmek 
bizim için esastır.  

Şimdi önümüzde MESS bünyesindeki işyerlerini 
kapsayan önemli bir TİS süreci var. 2014-16 MESS 
TİS sürecinin kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Üc-
retlerde meydana gelen erozyon, enflasyon rakamlarını 
aşan hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretler ve ge-
rileyen alım gücünün yanı sıra, son olarak patlayan 17 
Aralık sürecinin tetiklediği kur artışları nedeniyle te-
mel tüketim maddelerinin daha da zamlanacağı gerçeği 
işçilerin beklentilerinin artmasına yol açmaktadır.

Ancak diğer yandan zaten kırılgan olarak değerlen-
dirilen ekonominin şimdi daha ciddi sıkıntılarla karşı-
laşacağı da aşikardır. Bu da başta otomotiv olmak üzere 
bazı sektörlerde kriz beklentisini artırmaktadır. 

Bu nedenle önümüzdeki dönem TİS taslaklarımızı 
en geniş katılımla, olabildiğince çok arkadaşımızın gö-
rüşünü de alarak, her türlü kişisel ve küçük hesapları 
bir yana bırakarak ve en gerçekçi biçimde oluşturup, 
üyelerimizi de olası her türlü gelişmeye hazır hale ge-
tirmek zorundayız.

Son on yılın örgütlenme adına en büyük atılımlarını 
gerçekleştiren bir sendikanın kadroları olarak önümüz-
deki dönemi olası ekonomik kriz beklentilerine rağmen 
ve buna da hazırlıklı olarak en iyi şekilde değerlen-
direceğimize inanıyorum. 17 bin  aidatlı üye sayısına 
ulaşmış bulunuyoruz ki bu sendikamız adına son yirmi 
yılın en yüksek aidatlı üye sayısıdır. Bu büyük başarıda 
emeği geçen herkesi kutluyorum. Tabii örgütlenme dai-
resi kadar sendikamızın hemen her biriminin de burada 
payı olduğunu unutmamız lazım.  

Son olarak şunu da belirmeden geçmeyelim; İstan-
bul Belediye Başkanı Kadir Topbaş Belediye Başkanlı-
ğı seçiminden önce yaptığı konuşmada Taksim’i 1 Ma-
yıs kutlamalarına kapattığını söyleyerek bu anlayışın 
işçi sınıfına bakışını açıkça ortaya koymuştur.

Sendikamızın 1976 yılında meydanlara çıkardığı 1 
Mayıs’ı, şimdilerde yasaklama, amacından saptırma ve 
başka alanlara taşıma gayretlerine karşı her zaman ol-
duğu gibi mücadelemizi tüm gücümüzle yapacağımızı 
herkesin çok iyi bilmesini isteriz.

Tüm zorlukları ve engelleri, geçmişten gelen biri-
kimlerimiz ve geleceğe olan inancımızla ve üyeleri-
mizden aldığımız güçle, sendikamız ve işçi sınıfımız 
adına  alnımızın akıyla geçeğimize inanıyoruz.
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Tata Steel ziyareti

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan 
ve elektrik dağıtım firmalarına sayaç imalatı yapan Luna Sa-
yaç fabrikasında çalışan işçiler, Anayasal haklarını kullana-
rak sendikamıza üye oldular. 

Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağ-
layarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na toplu iş 
sözleşmesi için çoğunluk tespiti başvurusunda bulundu. Ba-
kanlık, 25 Şubat 2014 tarihinde işyerinde çoğunluk tespitini 
sendikamıza verdi.

Bunun üzerine işveren yasadışı işlemlere başvurdu. Sa-
bah işbaşı yapmak için fabrikaya gelen gündüz vardiyasını 
içeriye almadı. 106 işçi, kendisine hiçbir tebligat ve açıkla-
ma yapılmadan kapı önüne kondu.

İşbaşı yaptırılmayan üyelerimiz aynı gün, fabrikanın 
bahçesinde kendilerine gözdağı vermek için parayla tutul-
dukları belli olan bir grup mafya kılıklı kişiyle de karşılaştı-
lar. Bu kişiler uzunca süre fabrikanın içinde tutuldu, işçileri 
tahrik etmeye çalıştı.

Luna Sayaç’ta 
Direniş sürüyor...

24 Mart’ta Luna işçi-
leri, işverenleri Mustafa 
Karabağlı’nın evinin önün-
deydi. İlk günden itibaren 
hukuk tanımaz ve uzlaşmaz 
tutumunu protesto eden 
Luna işçilerinin eylemine 
DİSK Genel Başkanı Kani 
Beko ve DİSK’e bağlı sen-
dikaların yöneticileri, işyeri 
temsilcileri de katılım gös-
terdi. 

Üyelerimize  bölgede 
oturan vatandaşlar da alkış-
ları ile destek verdiler.

Luna Sayaç işçileri, 25 Şubat tarihinden itibaren fabrika kapısı 
önünde bu hukuksuz uygulaya karşı direniyor. Direniş çadırını kuran 
işçiler, İzmir Şubemizin önderliğinde yürüttükleri mücadeleyi, 
Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan diğer metal işçilerine de 
taşıyor.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve konfederasyonumuzun Yö-
netim Kurulu üyeleri, sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun katıldığı bir basın açıkla-
ması 6 Mart 2014 tarihinde direnişin devam ettiği fabrikanın önünde 
yapıldı. Vardiya çıkışında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki diğer fab-
rikalardan işçilerin de yoğun olarak katıldığı kalabalık bir yürüyüşün 
ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında Luna Sayaç  işçileriy-
le dayanışma yükseltildi.

Hollandalı sendikacılar, Genel Sekreterimizle birlikte yaptıkları 
işyeri ziyaretinde üyelerimizle görüşerek bilgi aldılar..

Bosch işçisi Sarı sendikadan mutlaka kurtulacak!

Bursa’da 6 bin Bosch işçisinin sarı sendi-
kadan kurtulmak için verdiği mücadele 
devam ediyor. Bir taraftan fiili mücadele 
sürerken diğer taraftan hukuki mücadele de 
devam ediyor. 

Bosch işçisini otuz yıldır mağdur edenler, 
son iki yıldaki mağduriyeti de umursamıyor. 
Bosch işçisi ortaya çıkan mağduriyetin kim-
den kaynaklandığını çok iyi biliyor.

Sorunun çözümü için REFERANDUM 
kesin ve kalıcı çözümdür.

Sarı sendika “referandum yasal değil”  
demesi korkudandır. 

Onlar işçinin iradesinin yansıyacağı bir 
yöntemin kendilerinin sonu olacağını çok iyi 
bildikleri ve sandıktan ölesiye korktukları 
için bu kılıfa sığınıyorlar. 

Oysa referandum gerek ILO 
sözleşmelerine göre, gerek Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası 90. Maddesi’ne göre hem 
uygulanabilir bir haktır, hem de yasaldır.

Basın açıklamalarımızdan
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m Crown Bevcan, işçilerin  
yasal haklarını tanımalı, işçi irade-
sine saygı göstermelidir. 

m Sendikal örgütlenmeye 
öncülük ettikleri için işten atılan ve 
işyeri önünde eylemlerini sürdüren 
4 üyemiz derhal işbaşı yaptırılmalı 
ve işveren ile sendika arasındaki 
müzakere süreci başlatılmalıdır. 

CROWN Holding dünya çapında 
149 ülkede, tanınmış birçok gıda ve içe-
cek markasının metal ambalaj üretimini 
yapan çok uluslu bir şirket. Türkiye’de 
ise İzmit/Kartepe ve Osmaniye fabri-
kalarında toplam 200 işçi çalışıyor. Bu 
fabrikalarda işçiler Coca Cola ve Efes 
Pilsen’in metal kutularını üretiyor.

Crown işçileri 2012 yılında Anaya-
sal haklarını kullanıp sendikamıza üye 
oldular. Sendikamız işletmede toplu 
sözleşme için yeterli çoğunluğu sağla-
dı. 22 Kasım 2012 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendikamıza 
çoğunluk tespitini verdi. 

İşveren bu süre zarfında sendika-
laşmayı engellemek için işçilere sürek-
li baskı uyguladı. Ancak bu baskılarla 
işçileri bölmeyi başaramadı. Baskılar 
sonuç vermeyince sendikamızın işye-
rinde sağlamış olduğu çoğunluğa itiraz 
ederek, süreci uzatmaya çalıştı. Yerel 
mahkeme işverenin bu itirazını görüştü 
ve haksız buldu. Sendikamızın çoğunlu-
ğunu onayladı. Bunun üzerine işveren, 
yerel mahkemenin kararını Yargıtay’a 
götürdü. İşletmede yetki süreci halen 
Yargıtay aşamasında.

Ancak işveren ne yaptıysa fayda et-
medi. İşçiler kararlı, sabırlı ve inançlı 
bir şekilde mücadelesini sürdürüyor.

Mart ayında, 4 üyemiz işten çıka-
rıldı. Sendikal örgütlenmede öncülük 
yapan üyelerimiz, bir süre idari izinli 
gösterildikten sonra işten çıkarıldı. İşten 
çıkarılan 4 üyemiz 12 Mart günü önlük-
lerini giyerek fabrika kapısını önde kur-
duğumuz çadırda direnişe başladı.

Direniş, Kocaeli Şubemizin önderli-
ğinde devam ediyor.

Empar işçileri, Hoşgeldiniz!

Empar işçileri de Sendikamız saflarına katıldılar!
Empar Elektronik Makina Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nde çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Sendika-
mız DİSK/Birleşik Metal-İş’te örgütlendiler.

İstanbul 2 Nolu Şubemizde örgütlenen işyerinde çoğunluk sağlandı ve top-
lu iş sözleşmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkimizin 
gelmesi beklenmektedir.

Crown Bevcan işçileri 

Sendika hakkı için 
Direniyorlar!

CROWN’un sicili temiz değil

Crown’un sendikal haklara yönelik sicili ne 
yazık ki çok da temiz değil. Şirketin Kadana ve 
İspanya’da uyguladığı sendikal hak ihlalleri nede-
niyle küresel sendika IndustriALL, geçtiğimiz ay-
larda bir kampanya başlatmıştı. Bu çerçevede şir-
ket Türkiye’de ve tüm dünyada protesto edilmişti.

Kitlesel destek

CROWN Bevcan’da yaşanan hak ihlallerini ve işten çıkışları protesto etmek 
amacıyla fabrika önünde 6 Mart ve 27 Mart’ta basın açıklamaları yapıldı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun da katıldığı son basın açıklamasında 
sendikamızın üyelerinin haklarını Crown’da da korumaya, onların Anayasal 
hakkının uygulanması için olanca gücüyle mücadele etmeye devam edeceğinin altı 
çizildi.
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Konya 3. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulu bulunan Hidrokon 
Hidrolik Makine Sanayi işyerinde uzun 
süredir sürdürülen örgütlenme çalışma-
ları sonucu sendikamız çoğunluğu sağla-
yarak 7 Şubat 2014 tarihinde yetki tespiti 
için başvurusunu gerçekleştirdi. 

Bakanlığın çoğunluk tespitini sendi-
kamıza vermesinin ardından işveren 4 
üyemizi işten çıkardı. 

İşten çıkarma saldırı-
sının yanında üyelerimiz 
günlerce baskı altına alındı. 
Yöneticiler evleri dolaştı. 
İşçilerin sendikamızdan is-
tifa etmesi için yoğun bir 
çabanın içine girdiler.

Fabrikada sendikal bas-
kı halen devam ediyor. İş-
veren, çoğunluk tespitine 
de itiraz ederek süreci uzat-
maya çalışıyor.

Konya’yı işverenler ucuz işçi pazarı 
olarak görüyor. Sendikalaşmanın son de-
rece kısıtlı, ücretlerin bir o kadar düşük 
olduğu Konya’da, sendikasız düzenin de-
vam için tüm yolları deniyorlar. 

Konya’da bu düzen değişecek. 

Mahle işçileri ile açılan yol, Hidrokon 
işçileri ile devam edecek. 

Mefro Wheels’de anlaşma sağlandı

Sakarya Atasan Metal’e 

Sendika mutlaka girecek!

Sakarya 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Atasan 
Metal Sanayi işçilerinin sendikamıza 
üye olması ve Bakanlığın çoğunluk tes-
pitini göndermesinin ardından 9 üye-
miz işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan üyelerimiz 10 Şubat 
tarihinden itibaren fabrika önünde dire-
nişe başladı. Fabrika içinde ise yoğun 
bir baskı yaşandı. Bir hafta boyunca 
fabrika önünde eylemlerini sürdüren 
Atasan işçileri, baskı altında kalan ar-
kadaşlarına da moral verdiler.

Yasaları ve sendikal hakları tanıma-
yarak baskıyı arttıran işveren, örgütlü-
ğü kırmak için her türlü yola başvurdu. 

İşçilerin sendikal örgütlülüğüne sa-
hip çıkması, haklarını savunmada ka-
rarlı durması üzerine bu iradeye karşı 
tek başına başa çıkamayacağını anlayan 
işveren bu kez bildik başka bir oyuna 
yöneldi: Sarı sendikayı yardıma çağırdı. 

Üyelerimizin kişisel bilgilerini, ad-
res ve telefonlarını işyerine çağırdığı 
Türk Metal’in Sakarya Şubesi yönetici-
lerine verdi. 

İşverenden görevi alan taşeron sen-
dika işe koyuldu. Üyelerimizi arayarak, 
işten attırma korkusu ve baskılarla sen-
dikamızdan istifa ettirmeye çalıştı.

İşçiler sarı sendika-işveren işbirliği-
ne teslim olmadı. Taşeron sendika, üye-
lik yapamadı.

İşverenin baskıları sonrasında da 
devam etti. Çoğunluk tespitimize itiraz 
eden işveren, bir yandan da süreyi uza-
tarak örgütlülüğü dağıtma çabalarını 
sürdürdü.

Atasan Metal’e sendika mutlaka gi-
recek. 

Yetki mahkemesinin süreci uzata-
cak olması bu gerçeği değiştirmeyecek.

16 Şubat’ta Sapanca tesislerimizde işçilerle yapılan toplantıda, coşku büyüktü.

Eskişehir 
Şubemize bağlı 
Mefro Wheels 
işyerinde toplu 

iş sözleşmesi 
görüşmelerinde 
uzlaşma sağlan-

masından kısa  
bir süre önce,  

grev kararı büyük  
bir coşkuyla 

 asılmıştı  
işyerine.

Konya Hidrokon’da

İşçiler sendika istiyor...
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Elkim gerçeği 
kamuoyuna anlatıldı

1 Mart 2014 tarihli Demokrat Kocaeli ve Sabah 
Gazetesi Marmara ekinde yayınlanan ve Elkim iş-
yeriyle ilgili gerçekleri yansıtmayan haber üzerine,  
Genel Başkanımız bir basın açıklamasıyla, tüm 
gerçekleri ve rakamları kamuoyuyla paylaştı.

"Sendikamız örgütlü gücüyle ve hukuki giri-
şimleriyle işçi alacaklarını birinci sıraya taşımış, 
işçiler adına, leasing kapsamı dışında kalan tüm 
mallara haciz koymuştur. Yapılabilen tahsilat tü-
müyle işçilerin bilgisi ve onayıyla yapıldığı gibi 
işçilerin alacakları da tüm hesaplar işçilerle payla-
şılarak dağıtılmıştır."

"Sendikamızın bütün çaba ve girişimlerine rağ-
men, Elkim işçileri ile sendikası arasında sorun 
varmış gibi göstermek, örgütsüz toplum yaratma 
heveslerinin açık kanıtından başka bir şey değildir. 
Bilmeleri gereken tek bir şey var: İşçilerin birliğini 
hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. "

Sendikamıza üye oldukları için iş-
ten çıkarılan 2 üyemiz, 27 Ağustos 
2013 tarihinden buyana Düzce’deki 
fabrika önünde direnişini sürdürüyor. 
Yetki mahkemesinin devam ettiği iş-
yerinde ise üyelerimiz örgütlülüklerini 
koruyorlar.

Bu süreçte, Düzce Temsilciliğimiz-
de işçilerle değerlendirme toplantısı 
yapıldı. Toplantının ardından örgütlen-
me sürecine ilişkin bir eğitim çalışması 
gerçekleştirildi. 

14 Şubat tarihinde Genel Başkanı-
mız Adnan Serdaroğlu ve Örgütlenme 
Sekreterimiz Özkan Atar, işyeri önün-
deki direniş çadırında sendikal hakları, 
işleri ve ekmekleri için mücadele eden 
İntek işçilerini ziyaret etti. 

Düzce’de faaliyet gösteren 
Çokyaşar Halat Makine Tel Gal-
vanizleme Sanayi ve Ticaret AŞ. 
işletmesinde sendikamız örgüt-
lendi.

Yaklaşık 120 işçinin çalıştı-
ğı işletmede Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 28 Şubat 
tarihinde çoğunluk tespitini sen-
dikamıza verdi. 

İşveren, örgütlenmeyi öğ-
rendikten sonra fabrika içinde 
işçilerle bir toplantı yaptı. Bu 
toplantıda işçiler sendikaya üye 
olduklarını ve bunun nedenlerini 
ortaya koydular. Sendikalaşma-
nın kendilerinin yasal hakları olduğunu, şirket yöne-
timinin de bu hakka saygı göstermesini beklediklerini 
ifade ettiler. 

Çokyaşar işçileri, gerek bu toplantıda gerek sonra-
sında birlik ve beraberliklerini en güzel şekilde göster-
diler. Bu toplantının üzerinden çok kısa bir süre sonra 
sendikamız ile işverenlik arasında başlayan görüşmeler 

sonucu bir diyalog ortamı sağlandı ve işyerinde toplu 
sözleşme konusunda çalışmalar karşılıklı olarak başla-
tıldı.

Bu gelişmelerin ardından, Düzce’de faaliyete geçen 
yeni temsilcilik binamızda işçilerle buluşan sendikamız 
genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, hem yeni üyelerimiz-
le tanıştı, hem de sendikamız hakkında onları bilgilen-
dirdi.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlenen Cofle 
işçileri, toplu iş sözleşmesi taslak hazırlık toplan-
tısını 25 Ocak’ta yaptılar.

Merkez ve Şube yöneticileri, temsilcilerimiz, 
direniş sırasuında Cofle işçilerini yalnız bırakma-
dılar.

İntek direnişi

Fabrika önünde devam ediyor

Düzce Çokyaşar Halat’ta

Sendikalı dönem başlıyor

Çalışma yaşamıyla ilgili 
yasaların ve yönetmeliklerin 
toplu olarak el altında olması 
için hazırladığımız iki kitap 
basılarak örgüt içi dağıtımı 
yapıldı. 

Yasa ve yönetmelikleri 
içeren bu iki yayını, sendi-
kamızın internet sayfasından 
kendi bilgisayarlarınıza indi-
rebilirsiniz.

Yeni yayınlarımızdan...
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İşyeri ziyaretleri
ASİLÇELİK

ARYILDIZ

BAYSAN

MEFRO WHEELS

LİSİ FTB

SCHNEIDER

MAHLE KONYA

NEMA

TERMO MAKİNE

HMS

FCMP

ZF LEMFÖRDER

TOTOMAK

ABB

SIO

POWER-PACKER

DELPHİ

JANTSA
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz

İzzettin Hocayı dinledi CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş
Baştemsilci: Murat Güneş 
Temsilci: Emre Cebecioğlu 
Temsilci: İrfan Taşkın 
 

FTB FASTENER TECHONOLGY BAĞLAN-
TI ELEMAN SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Evren Aktürk 
Temsilci: Metin Uludağ 
Temsilci: Erkan Uğurluel  
Temsilci: Taner Zümrüt 
 

İMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Uğur Bulunmaz 
Temsilci: Tahir Özkılıç 
Temsilci: Ozan İncedere 
 

ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: İbrahim Bahar 
Temsilci: Uğur Oskay 
Temsilci: Ridvan Ay  
 

FONTANA PIETRO KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: İsa Akpınarlı 
Temsilci: Ömür Aldıç 
Temsilci: Yusuf Bayraktar 
 

NCG METAL VE PLASTİK AMB. YENİLEME A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Yürük 
 

EMPAR ELEKTRONİK MAKİNA YEDEK 
PARÇA LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Ayhan Doğan 
 

MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE TİC. 
A.Ş. (Sadi sok. Dökümhane bölümü)

Baştemsilci: Şuayip Cangür 
Temsilci: Hüseyin Erginbaş 
 

TATA STEEL İSTANBUL METAL SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Mustafa Köse 
Temsilci: Sıracettin Çelik
 

TABO OTOMOTİV MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Sait Keleş
Temsilci: Ali Kaba  
Temsilci: Hüseyin Edinç  
 

COFLE DCİ METAL ENJEKSİYON KALIP 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Celal Koç  
 

ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN. VE 
TİC. A.Ş.

Baştemsilci: F. Fevzi Yıldız 
Temsilci: Yusuf İkisivri 
Temsilci: Erol Kalender 
Temsilci: Özcan Atmaca
   

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (KARTAL)
Baştemsilci: Hasan Kefeli 
Temsilci: Murat Yokuş 
Temsilci: Beyhan Yağbakar ERGUN  

 
HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Adnan Aktaş 
Temsilci: S.Onur Tahiroğlu 
Temsilci: Cihan Ilğıner 
 

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

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
(GEBZE)

Baştemsilci: Fatih Yıldırım 
Temsilci: Bülent Akarsu 
Temsilci: Mustafa Yıldız 
Temsilci: Dilek Başıbüyük 
 

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNA-
LARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Deniz Ilgan 
Temsilci: Abdulazim Naneli 
Temsilci: Hüsnü Eker  
Temsilci: Bülent Dirik  
 

POLY METAL METALURJİ VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Şükrü Ak  
Temsilci: Ömer Yiğit  
 

BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Fethi Deniz 
Temsilci: Kenan Barış  
 

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Tuncay Alagöz 
Temsilci: Ünal Arıcı  
Temsilci: Hakki Gürel 
 

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Murat Gür  
Temsilci: Oktay Gitti  
Temsilci: Rahmi Akman 
 

DORUK EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Ahmet Arı  
 

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL SİSTEM 
SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Mustafa Er 
Temsilci: Hüseyin Akkaya 
 

ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Özkan Güngör 
Temsilci: Hüseyin Pınarcı 
Temsilci: Metin Dağlı

Yeni seçilen baştemsilci ve  temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Yeni Temsilcilerimiz

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 
Sapanca Eğitim Tesisleri’nde 1 Şubat’ta 
toplandı.

Toplantı açılışında, Prof. Dr. İzzettin 
Önder, dünyada ve Türkiye'de yaşanan 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri içeren 
bir sunum yaptı.

Örgütlenme Sekreterliği tarafından 
hazırlanan raporun kurula sunulmasının 
ardından yöneticilerimizin söz alarak 
gündemle ilgili değerlendirmelerini ak-
tardılar.

Kocaeli 
Şubemizden

Kocaeli  Şubemiz Temsilciler Kurulu,  5 
Ocak’ta sendikamız Sapanca Tesislerinde 
yapıldı

Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulumuz, gündemdeki konuları görüşmek üzere 28 
Mart’ta sendikamız genel merkezinde toplandı.. 
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Bursa Şubemizden

Tecasa

Polkima

Mefro 
Wheels

Cavo

Cavo işyerinde örgütlenme sürecinde yaşanan sıkıntılar; 31 Ocak 
2014 tarihinde yapılan protokol ile mutlu sona ulaştı.

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro 
Wheels işyerinde, greve çıkılması 
gündemdeyken anlaşma sağlanmıştı. 

Toplu iş sözleşmesi imzalanma-
sının ardından Genel Başkanımız, 
27 Şubat’ta üyelerimize “hayırlı ol-
sun” ziyaretinde bulundu. 

Prysmian’da Ocak ayı itibariyle emekli 
olarak aramızdan ayrılan üyelerimizle temsilci 
odasında kahvaltı yapıldı.

İmpo

İzmir Şubemize bağlı Polkima’da imzalanan 
toplu iş sözleşmesi, genel merkez yöneticilerimi-
zin da katılımıyla, 7 Şubat’ta işyerinde düzenlenen 
törenle kutlandı..

Bursa Şubemize bağlı Tecasa ile sürdürülen toplu iş 
sözleşme görüşmeleri, 04 Şubat’ta başarıyla sonuçlandı.

İzmir Şubemize bağlı İmpo işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi töreni 23 Mart’ta yapıldı. 

23 Mart'ta, İzmir Şubemize bağlı Titan işyerlerin-
de, yönetici ve üyelerimizin katılımıyla toplu iş söz-
leşmesi töreni yapıldı. 

Uzun yıllardır örgütlü olduğumuz Prysmi-
an işyerinin 50. Yılı kutlamaları “2014 yılı bil-
gilendirme toplantısı ve kıdem töreni” 12 Şu-
bat günü Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde 
düzenlendi. 

Toplantıya üyelerimizle birlikte Sendika-
mızı temsilen Genel Sekreterimiz M. Selçuk 
Göktaş, Bursa Şube Başkanımız Ayhan Ekinci 
ve Bursa Şube Sekreteri İsmail Kocaman ka-
tıldı. 

Titan
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1. Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 
işvereni, 17.02.2014 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki baş-
vurusunda bulunulmuştur. Bakanlık Sen-
dikamıza olumlu yetki tespiti yazısı dü-
zenleyip göndermiştir. İşveren bu tespitin 
iptali talebiyle Sakarya İş Mahkemesi’nde 
dava açmıştır. Duruşma günü henüz veril-
memiştir.

2. İzopoli Yapı Elemanları Taah. San. 
ve Tic. A.Ş. işletmesinin Bolu ve Adana 
işyerlerinde yapılan üyelikler sonrasında 
Bakanlığa yetki tespiti başvurusunda bu-
lunulmuştur. Bakanlık da tarafımıza olum-
lu yetki tespiti düzenleyerek göndermiştir. 
İşveren bu tespite itiraz ederek İstanbul ve 
Ankara’da da şirkete ait işyerleri olduğunu 
bu işyerlerinin de tespitte dikkate alınması 
gerektiğini iddia etmiştir.  Bu Davas İs-
tanbul 16. İş Mahkemesi’nde görülmekte 
olup 28.03.2014 günü İstanbul’da bulun-
duğu iddia edilen şirket merkezinde ince-
leme yapılacaktır. Duruşması 04.04.2014 
günü yapılacaktır.

3. Empar Elek. Makine Yedek Parça 
San. ve Tic. A.Ş. işyerindeki örgütlenme 
sonrasında yapılan başvuru neticesinde 
Bakanlık tarafımıza yetki tespiti yazısı dü-
zenlenerek göndermiştir. Bu tespite işve-
ren tarafından yapılan itiraz davası İstan-
bul 16. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. 
Duruşması 04.04.2014 günü yapılacaktır.

4. Luna Elektrik Elektronik San. ve 
Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgüt-
lenme alışmaları sonucunda, Bakanlığa 
yetki tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakan-
lık adı geçen işyerinde çoğunluğu sağlaya-
madığımıza ilişkin olumsuz yetki belgesi 
yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan 
yetki belgesinin iptali talebiyle tarafımız-
dan dava açılmıştır.

5. Ar Elektronik San. ve Tic. A.Ş. iş-
yerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üye-
liklerinin ardından Bakanlığa yaptığımız 
başvuru sonucunda Bakanlık işyerinde ya-
sanın aradığı çoğunluğu sağladığımızı tes-
pit eden yazısını düzenleyerek tarafımıza 
göndermiştir. İşverenen bu yazının iptali 
talebiyle Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nde 
dava açmıştır.

6. Dinex Egzos ve Emisyon Teknoloji-
leri San. ve Tic. A.Ş.  işyerinde tarafımıza 
verilen yetki belgesinin hükümsüz olduğu-
na dair Bakanlık yazısı üzerine Tekirdağ İş 
Mahkemesi’nde anılan yetki belgesinin 
hükümsüz olmadığının tespiti talebiyle 
dava açılmıştır. Davada ikinci duruşma 
05.05.2014 günü yapılacaktır.

Bakanlık tarafımıza yetki belgesinin 
hükümsüz olduğu yazısını gönderdikten 
sonra Türk Metal Sendikası’na da işye-
rinde çoğunluk sayıda işçinin üyeliğini 
sağladığı gerekçesi ile olumlu yetki tespiti 
yazısı  düzenleyerek göndermiştir. Bu tes-
pitin iptali talebiyle tarafımızdan Tekirdağ 
İş Mahkemesi’nde dava açılmıştır. İlk du-
ruşma 31.03.2014 görülecektir.

7. Cavo Otomotiv Tic. San ve A.Ş: 
işyerinde yapılan üyelik işlemleri netice-
sinde Bakanlığa yetki tespiti başvurusun-
da bulunulmuştur. Bakanlığın tarafımıza 
gönderdiği tespite itiraz eden işveren ya-
pılan anlaşma neticesinde davadan feragat 
etmiştir.

8. Hidrokon Konya Hidrolik Makine 
San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen 
örgütlenme çalışmaları akabinde yaptı-
ğımız başvuru sonucu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafımıza yetki tes-
piti yazısı düzenleyerek göndermiştir. An-
cak işveren bu tespite itiraz etmiştir. Dava 
Konya 2. İş Mahkemesi’nde görülmekte-
dir.

9. Arobus Araç İmalat San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde 24.06.2013 tarihinde Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
başvurusunda bulunulmuştur. Türk Metal 
Sendikası ise aynı işyeri için 27.06.2013 
tarihinde Bakanlığa başvuruda bulunmuş-
tur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki 
tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Türk 
Metal’e ise olumlu yetki tespiti yazısı gön-
dermiştir. Her iki tespitin iptali talebiyle 
açtığımız davalar birleştirilmiş olup dosya 
bilirkişidedir. Duruşması İstanbul 16. İş 
Mahkemesi’nde 07.04.2014 günü görüle-
cektir.

10. Inductotherm İndüksiyon Sistem-
leri San. A.Ş. işyerinde çalışan işçilerin 
Sendikamızda örgütlenme talepleri üzeri-
ne yürütülen çalışmalar sonucunda Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
tespiti başvurusunda bulunulmuştur. Ba-
kanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunlu-
ğu sağladığımıza ilişkin tarafımıza olumlu 
yetki tespiti yazısını düzenleyerek gönder-
miştir. İşverenin bu tespitin iptali talebiyle 
açtığı davanın reddine karar verilmiş olup 
dosa temyiz aşamasındadır.

11. Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerle-
rinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri 
sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti 
talebiyle 04.05.2012 tarihinde başvur-
muştur. Bakanlık Sendikamızın başvuru 
tarihi itibarıyla çoğunluğu sağlayamadı-
ğına ilişkin olumsuz yetki tespit yazısı 
düzenlemiştir. Tarafımıza verilen olum-
suz yetki tespiti yazısının ve Türk Metal 
Sendikası’na verilen 10.09.2012 başvuru 
tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladığına iliş-
kin olumlu yetki tespitinin iptali istemiyle 
Bursa 3. İş Mahkemesi’nde açılan her iki 
dava birleştirilmiştir. Çoğunluk incelemesi 
için bilirkişiye gönderilen dosyada bilirki-
şi aleyhimize rapor vermiştir. Duruşması 
27.03.2014 günü yapılacaktır. 

12. Bosch Rexroth Otomasyon San. 
ve Tic. A.Ş. işyeri ile ilgili 04.05.2012 
tarihinde yaptığımız başvuru sonucunda 
da işyerlerinde gerekli çoğunluğu sağla-
yamadığımız iddiasıyla Bakanlıkça tarafı-
mıza olumsuz yetki belgesi gönderilmiştir. 
Bu tespitin de iptali talebiyle Bursa 4. İş 

Mahkemesi’nde açtığımız davada dosya 
bilirkişiye gönderilmiş olup duruşması 
27.03.2014 günü görülecektir. 

13. Kayseri’de kurulu Ceha Büro 
Mobilyaları Ltd. Şti. işyerinde çalışan 
işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin ar-
dından, Bakanlığa yetki tespiti başvurusu 
yapılmıştır. Bakanlık adı geçen işyerin-
de çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin 
olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza 
göndermiştir. Anılan yetki belgesinin ipta-
li talebiyle Kayseri 3. İş Mahkemesi’nde 
açılan davada aleyhimize karar verilmiştir. 
Karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup 
dosya Yargıtay’dadır. 

14. Kocaeli ve Osmaniye’de fabrikası 
bulunan Crown Bevcan Türkiye Ambalaj 
San. ve Tic. A.Ş. işverenin, yürüttüğümüz 
örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakan-
lıkça tarafımıza verilen olumlu yetki tespi-
ti yazısının iptali talebiyle açtığı davada, 
mahkeme ikinci kez davanın reddi ile le-
himize hüküm kurmuştur. İşverenin tekrar 
temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a 
gönderilmiştir. 

15. Toprak Demir Döküm San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi bağıt-
lamak için Bakanlığa yaptığımız başvuru 
sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti 
yazısı gönderilmiştir. Tespit yazısının ip-
tali talebiyle işverenin açtığı dava Bilecik 
Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde görül-
mektedir: Duruşması 11.04.2014 günü ya-
pılacaktır. 

16. Remeks San. Ürünleri Üretim ve 
Dış Tic. Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçile-
rin Sendikamıza üye olmalarının ardından 
yaptığımız başvuruya Bakanlıkça verilen 
olumlu yetki tespiti yazısının iptali tale-
biyle işverenin açtığı dava reddedilmiş 
olup dosya Yargıtay’dadır.

17. RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için Sendikamıza verilen olumlu 
yetki tespiti yazısının iptali içen MESS ta-
rafından açılan davada mahkeme lehimize 
karar vermiştir. MESS’in temyizi üzerine 
dosya Yargıtay’a gönderilecektir.

18. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için yaptığımız başvuru sonucun-
da Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu 
sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti 
yazısı düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık 
tespitinin iptali talebiyle açtığı dava lehi-
mize bitmiş olup karar işveren tarafından 
temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’a gön-
derilecektir.

19. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. 
Şti.. işyeri için Bakanlığın başvurumuz 
üzerine tarafımıza verdiği olumlu yet-
ki tespit yazısının iptali talebiyle işveren 
tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde 
açılan davanın duruşması 01.04.2014 tari-
hinde yapılacaktır. 

20. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme ça-
lışmalarının ardından yaptığımız başvuru 

sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu 
yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İşve-
ren yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı 
dava İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde de-
vam etmektedir: Mahkeme dosyanın bi-
lirkişiye gönderilmesine karar vermiştir. 
Duruşması 03.04.2014 tarihindedir.

21. MMZ Onur boru Profil Üretim 
San. ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa 
yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen 
olumlu yetki tespit yazısının iptali için iş-
veren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan 
davanın 01.04.2014 tarihinde yapılacaktır. 

22. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. 
işyerinde yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağ-
layamadığımıza ilişkin tarafımıza olum-
suz yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu 
tespit yazısının iptali talebiyle İstanbul 
12. İş Mahkemesi’nde açtığımız davada 
26.03.2014 günün görülecektir. 

23. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. 
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan 
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda 
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı dü-
zenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yetki 
tespitinin iptali talebiyle İstanbul 22. İş 
Mahkemesi’nde açtığı davada mahkeme-
nin görevsizliğine karar verilmiştir. Karar 
Yargıtay tarafından da onanmış olup dosya 
görevli iş mahkemesine gönderilecektir. 

24. Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç Ta-
ahhüt San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde örgüt-
lenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa 
yaptığımız başvuru üzerine tarafımıza yet-
ki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiş-
tir. İşveren yetki tespitinin iptali talebiyle 
açtığı dava Kocaeli 6. İş Mahkemesi’nde 
görülmektedir. Dosya bilirkişiye gönde-
rilmiş olup duruşması 01.04.2014 günü 
yapılacaktır.

25. İntek işyeri için Bakanlığa yapı-
lan çoğunluk tespiti başvurusu sonucun-
da tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı 
düzenlenerek gönderilmiştir. İşverenin 
yetki tespitinin iptali talebiyle Kocaeli 2. 
İş Mahkemesi’nde açtığı davada davanın 
reddi ile lehimize karar verilmiş olup dos-
ya temyiz aşamasındadır.

26. Eku Fren Kampana işyerinde yü-
rütülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yetki başvurusunda bulunulmuştur. Çelik 
İş Sendikası da ise aynı işyeri için Ba-
kanlığa başvuruda bulunmuştur. Bakanlık 
Sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazı-
sı düzenleyip gönderirken Çelik İş’e ise 
olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. 
Her iki tespitin iptali talebiyle açtığımız 
davalar birleştirilmiştir. Yerel mahkeme 
yetkisizlik kararı vermiş olup dosya kara-
rın kesinleşmesinin ardından yetkili İstan-
bul İş Mahkemelerine gönderilecektir. 

Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler
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Cavo işyerinde 23.11.2013 tarihinde başlayan ör-
gütlenme mücadelemiz, 31.01.2014 tarihinde toplu iş 
sözleme protokolünü imzalayarak sonlandırıldı. Ör-
gütlenme sürecinde işten atılan 7 arkadaşımız işbaşı 
yaptırılarak, ücretlerde birinci altı ay %13.5 ile %22 
arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Cavo işçilerine 
ve sendikamıza hayırlı olsun

8 Mart 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Leg-
rand ve Cengiz Makina’daki kadın üyelerimiz ziyaret 
edilerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlandı.

Örgütlendiğimiz NCG Metal işyerinde yetki belge-
miz 06.01.2014 tarihinde geldi. Komiteyle beraber ha-
zırladığımız toplu iş sözleşme taslağı işverene verildi. 
İlk toplantı 25.03.2014 tarihinde yapılacaktır.

Eku ve İnductatherm işyerlerinde örgütlenme sü-
recinde işten çıkarılan arkadaşlarımızın davaları yerel 

mahkemede, sendikal nedenle kazanıldı. Ayrıca 
Eku işyerinde işçi arkadaşlarımızın mücadelesi 
işverenin tüm baskılarına karşın tam bir karar-
lılıkla sürmektedir. 23.03.2014 tarihinde şube-
mizde Eku işçileriyle bu mücadele sürecinin 
daha da kararlılıkla devam etmesi yönünde bir 
toplantı yapıldı. 

10.03.2014 tarihinde Gebze Kent Meydanı 
Kültür Merkezi’nde Birleşik Metal İş Sendi-
kası Gebze Şubesi olarak, işçi sınıfımızı çok 
yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik ve Ge-
nel Sağlık Sigortası ile ilgili panel düzenledik. 
Panelde ülkemizde Sosyal Güvenlik ve Genel 
sağlık sigortası konusunda uzman olan Ali Te-
zel sunum yaptı. Panele katılan üyelerimiz Ali 
Tezel’e güncel olan konulara ilgili sorular sorarak bilgi 
sahibi oldular.

Bölgemizde bulunan, uzun zamandır örgütlenme 
sürecini yürüttüğümüz Ar-Metal işyerinin toplu iş söz-
leşmesi taslağı komiteyle birlikte hazırlanıp işverene 

verildi.  23.02.2014 tarihinde işçi arka-
daşlarla şubede toplanarak işverenle görü-
şülmekte olan toplu iş sözleşme süreciyle 
ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

13.02.2014 de temsilci arkadaşlarla 
birlikte DİSK’in Kuruluş Yıldönümüne 
katıldık...

03.01.2014 Bosal işyerinde sendika-
mızın uzmanı Sinem Derya Çetinkaya ta-
rafından işçi arkadaşlarımıza iş sağlığı ve 
iş güvenliği konulu bir eğitim verildi.

Şube yönetimi olarak, Alstom, Poly Metal, Federal 
Moğul, Bosal, Sarkuysan, Yücel Boru, Schneider, Ar-
pek, Kroman işyeri ziyaretleri yapıldı.

7 Mart 2014 tarihinde DİSK’e bağlı şubelerle be-
raber DİSK’in DÖKK Toplantısı DİSK Genel Sekre-
teri Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla birlikte yapıldı. 
Toplantıda alınan karalar çerçevesinde 14.03.2014 ta-
rihinde DİSK’e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla 
yapılan toplantıyla bölgemizde “Sendikalı Ol DİSK’li 
Ol” Kampanyasının başlatıldı. 

17.03.2014 tarihinde Gebze bölgesinde afişleme 
yapıldı. Aynı günde DİSK Bölge Temsilciler Kurulu 
toplantısı yapılarak bitiminde Gebze çarşısında el bil-
dirileri dağıtıldı. Yine alınan karar gereği bölgemizde 
işçi arkadaşlarımızın yoğun olduğu servis duraklarında 
örgütlenmeye yönelik 21.03.2014 tarihinde 7000 tane 
el bildirisi dağıtıldı. 

Gebze Şubemizden
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07 Ocak 2014 tarihinde, Manisa bölgesinde faaliyet 
gösteren FCMP TR Metal işyerinde toplu iş sözleşmesi 
imzalandı.

11 Ocak 2014 tarihinde Konfederasyonumuz DİSK, 
KESK ve TMMOB’un Ankara’da ortaklaşa düzenledi-
ği “Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz. Bu Pisliği 
Halk Temizleyecek” mitingine şubemizden işyeri sen-
dika temsilcilerimiz ve üyelerimizle birlikte katıldık.

18 Ocak 2014 tarihinde yapılan Şube Temsilciler 
Kurulumuza, Merkez yöneticimiz Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Özkan Atar katıldı.

25 Ocak 2014 tarihinde Pancar-Torbalı adresinde 
tekstil işkolunda faaliyet gösteren YATSAN işçileri 
DİSK-TEKSTİL Sendikamıza üye olmuş ancak, patron 
ve sarı sendikalar işçinin iradesini hiçe sayarak e-devlet 
şifrelerini alarak hem yasa dışı işlem yapmışlar hem de 
Türk-İş e bağlı Teksif İş’e üye yapılmıştır. Bu nedenle 
bölgede bulunan İmpo Motor ve Polkima işçileri olarak 
Yatsan Yatak’da iradeleri hiçe sayılan işçilerle birlikte 
fabrika önünde yapılan eylemelere sınıf dayanışması-
nın en güzel örnekleri sergilendi.

 07 Şubat 2014 tarihinde, Şubemize bağlı Polkima 
işyerinde imzalanan toplu iş sözleşmesi, genel merkez 
yöneticilerimizin da katılımıyla, işyerinde düzenlenen 
törenle kutlandı. Törenden sonra Genel Başkanımız ve 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz, LİSİ-FTB ve Manisa 
Schneider fabrikalarında üyelerimizi ziyaret ettiler.

21 Şubat 2014 tarihinde, Manisa Akhisar'da Power-
Packer fabrikasının açılış törenine, Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz 

Özkan Atar da katıldılar. Açılış ön-
cesi üyelerimizle görüşen Genel 
Başkanımız, törende de bir konuş-
ma yaptı daha sonra bölgede bulu-
nan HMS Makina ve FCMP fabri-
kalarında üyelerimizi ziyaret ettiler.

25 Şubat 2014 tarihinde, İz-
mir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren, 
elektrik sayaçları üreten LUNA 
sayaç fabrikasında, günde 12 saat 
ve asgari ücretle çalıştırılan işçi-
ler, Anayasal haklarını kullanarak 
Sendikamıza üye oldular. Çalışma 
Bakanlığı’na yapılan başvuruda 
yetki tespitinin lehimize çıktığı 
gün bu hakkı yok sayan işveren sa-
bah vardiyasına gelen 106 arkadaşımızı kapının önüne 
koydu. İşbaşı yaptırılmayan işçiler fabrikanın önünde 
direnişlerine devam etmekte olup, işverenin bu hukuk-
suz uygulamasının sona ermesi ve Anayasal hak olan 
sendika haklarının verilmesi için büyük bir kararlılıkla 
mücadelelerine devam etmektedirler.

27 Şubat 2014 tarihinde, DİSK-KESK ve TMMOB 
”Yolsuzluğa, Hırsızlığa Karşı Mücadeleye” çağrısıyla 
İzmir Basmane meydanında toplanılıp tüm engelleme-
lere rağmen Konak Meydanı’na kadar yürüyüş yapıla-
rak basın açıklaması okundu. Yapılan bu eyleme işten 
atılan 106 LUNA işçisi ve fabrikalarımızdan vardiyala-
rın katılımıyla kalabalık bir şube korteji oluşturularak 
yapılan basın açıklamasına destek verildi.

02 Mart 2014 tarihinde, İzmir Fuar’ı Gençlik Tiyat-
rosu Salonu’nda Şube Kadın İşçiler Komisyonumuzun 
organize ettiği “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü” 
etkinliği yapıldı. Etkinliğe Genel Örgütlenme Sekre-

terimiz Özkan Atar’da katıla-
rak bu organizasyona destek 
verdi. İzmir Şubesi Kadın 
Komisyonumuzun gerçek-
ten özveri ile hazırladıkla-
rı bu etkinlik fabrikalarda 
çalışan kadın üyelerimiz, 
temsilci eşleri ve LUNA 
sayaç fabrikasından atılan 
kadın üyelerimizin katılımı 
sağlandı. Etkinlikte Grup 
Asfalya yine türküleri ile 

kadınlarımıza güzel bir gün yaşattılar. Ayrıca Şube 
Kadın Komisyonumuzun oluşturduğu Koro da büyük 
bir beğeni topladı. Etkinliğin sonunda kadın Komisyo-
numuzun hazırladığı hediyeler çekilişle takdim edildi. 
İzmir Şube Kadın Komisyonu’na gösterdikleri özveri 
ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

6 Mart 2014 tarihinde LUNA sayaç fabrikasında 
işten atılan işçilere destek vermek için DİSK Genel 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sendikamızın 
Genel Başkanı ve Örgütlenme Sekreterimizin de yer 
aldığı DİSK’e bağlı sendikaların üyeleri ve şubemize 
bağlı işyerlerinden yoğun katılımın olduğu basın açık-
laması LUNA sayaç fabrikası önünde gerçekleştirildi.

Aydın’da bulunan Jantsa Jant işyeri komitesine 9 
Mart 2014 tarihinde Eğitim dairemizden Gökhan Dü-
ren sendikal eğitim çalışması yapıldı.

14 Mart 2014 tarihinde, Konfederasyonumuz 
DİSK’in hazırlamış olduğu “Yolsuzluğa Batmış İşçi 
Düşmanı AKP’ye Oy Yok” bildirilerini Konak Keme-
raltı girişinde yapılan basın açıklamasından sonra üye-
lerimiz ile birlikte dağıtımını yapıldı.

İzmir Şubemizden

Eskişehir Sendikalar Platformu tarafından 
23.02.2014 tarihinde 2. İşçi Kurultayı düzenlendi. 

Sendikamızın örgütlü olduğu De-
misaş, 2010 yılından bu yana gerçek-
leştirdiği başarılı çalışmalarının sonucu 
olarak, TPM Mükemmellik Ödülünü 
kazandı. 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
ve üretimdeki verimliliğin arttırılması 
noktasında başarısını tescilleyen Demi-
saş, Japonya'da ödülünü aldıktan sonra, 
27 Aralık'ta Bilecik'te bir tören düzenle-
di. 

Tüm üyelerimizin katıldığı bu tören-
de, Genel Başkanımız bir konuşma yapa-
rak emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir 
Şubemizden

Kurultay’da yapılan sunumların ardından oluş-
turulan divanda, Sendikamız adına Hapalki işyeri 
baştemsilcimiz ve Eskişehir Şube Basın Yayın 
Sekreteri Oktay Yurtyapan yer aldı. 

Farklı işkollarından birçok işçinin sorunlarını 
aktardığı toplantının sonunda sonuç deklerasyonu 
açıklandı.

Şube Temsilciler kurulundan sonra, Mefro Whe-
eels ve Demisaş işyerini ziyaret ettik.
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Söz kadınlarda

Cengiz Makina
Isuzu

Penta

Söyleyecek sözümüz var!

Emeğimizin çalıştığımız fabrikalarda sömürülmesine, kadın- erkek arasın-
daki ücret eşitsizliğine, ağır iş koşullarına, ayrımcılığın artmasına, emeğimizin 
değersizleştirilmesine, yoksullaştırmaya, ev işlerinde emeğimizin sömürülmesi-
ne, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine, çalıştığımız iş yerlerinde tacize ve 
mobbinge karşı;

Söyleyecek sözümüz var!

Kadın cinayetlerine, tecavüzlerin tacizlerin artmasına, suçluların ceza almak 
yerine neredeyse ödüllendirilmesine, bedenimizin devlet, baba, eş, abi- kardeş 
tarafından denetlenmesine, kaç çocuk yapacağımıza egemenler tarafından karar 
verilmesine, bu şiddet anlayışının sistem tarafından meşrulaştırılmasına karşı;

Söyleyecek sözümüz var!

Savaşlara karşı barışı savunmak, bu coğrafyada özellikle kadınların ve ço-
cukların yaşam koşullarının yok edilmesine, göç yollarında kadınların dilini bil-
mediği yerlerde, ülkelerde açlığa yoksulluğa sürüklenmesine, bir eşya gibi alınıp 
satılmasına, öldürülmesine, tacize tecavüze uğramasına karşı,

Söyleyecek sözümüz var!

Tüm kadınlara davetimizdir, Bizler Birleşik Metal-İş Sendikasında örgüt-
lü kadınlar olarak sizleri; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ulusal 
sınıfsal ve cinsel sömürüye karşı gelmek için, mücadeleye davet ediyoruz, 
etkinliğimize bekliyoruz!

Genel Mer-
kezimizde ya-
pılan kutlama,  
Anadolu Müzik 
Topluluğunun 
güzel konseri 
ile noktalandı.

İst. 1 Nolu Şubemiz Isuzu, Penta ve Aks 
Otomotiv işyerlerinde, Gebze Şubemiz Cengiz 
Makina’da kadın üyelerimize çiçek ve 8 Mart 
hediyeleri ni verdiler.

Genel Başkanımız, merkez ve şube yöneticilerimizle Gebze Legrand işyerinde 
kadın üyelerimize çiçek ve hediyelerini dağıtarak, Emekçi Kadınlar Gününü kutladılar.

Sendikamız genel merkezinde düzenlenen törende de, kadın çalışanlarımıza 
8 Mart için hazırlanan hediyeleri verildi...

Aks Otomotiv

Legrand

Legrand
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En yoğun emek, en ağır iş omuzlarımızda
Ve çalışmak ölene dek!
Bu böyle sürüp gitsin istemiyoruz,
Yaşamak için ekmek,
Ruhumuz için gül istiyoruz!

 Yürüyoruz yürüyoruz kol kola.
Saflarımızda ölmüş,öldürülmüş arkadaşlarımız
Ve şarkılarımızda onların kederli “Ekmek”  

sesleri.
Onlar bir köle gibi çalıştırıldılar!
Biz de bugün hâlâ onların hasretini haykırıyoruz.
İş ve ekmek istiyoruz.
Ama gül de istiyoruz.

 Yürüyoruz yürüyoruz kol kola
Gelecek güzel günleri yaratma arzusuyla
 Kadınız,insanız, insanlığı  yüceltiyoruz.
Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa.
Herkes çalışsın,
Bölüşülsün kardeşçe hayatın sundukları.
İşte bunun için yükseliyor hançeremiz ve yürek-

lerimizden
Ekmek ve gül türküleri
Ve yineliyoruz hep bir ağızdan
            “Ekmek ve gül! Ekmek ve gül”
"Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!"

    James OPPENHEIM
    Çeviri:  Metin DEMİRTAŞ

Sapanca 
tesislerimizde, 
Kocaeli Şube-

mizin kutla-
maları vardı. 

Genel Eğitim 
Sekreterimiz, 
kadın üyeleri-

mize hediyele-
rini verdi.

Eskişehir 
Şubemizde 
düzenlenen 

törende, 
söyleyecek 

sözümüz var 
dedi kadın 

üyelerimiz...

İzmir Şubesi Kadın Komis-
yonumuzun hazırladığı etkin-
lik, Luna fabrikasından atılan 
kadın üyelerimizin de  katılı-
mıyla ayrı bir anlam kazandı.

Fuar Gençlik Tiyatrosu 
salonu, Grup Asfalya ve Şube 
Kadın Komisyonu Korosu ile 
renklendi.

Genel Örgütlenme Sekre-
terimizin de katıldığı etkinlik, 
hediye çekilişi ile son buldu.

Trakya Şubemizin 
organize ettiği 8 Mart 

kutlaması Çorlu’da 
yapıldı. Genel Mali 

Sekreterimizin de 
katıldığı şenlikte, kadın 

üyelerimiz yaptıkları 
konuşmaların ardından, 

müziğin coşkusunu 
yaşadılar..

Trakya Şb.

İzmir Şb.

Kocaeli Şb. Eskişehir Şb.

Kocaeli Şb.

İzmir Şb.

EKMEK VE GÜL

Yürüyoruz yürüyoruz günün aydınlığında!
Kara  fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara
Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan
Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara!
           “Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”

Yürüyoruz,yürüyoruz, erkekler için de yürüyoruz.
Çünkü bizim oğullarımızdır onlar
Ve biz hâlâ  annelik ederiz onlara.

Trakya Şb.
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CEM

MEFRO WHEELS

"İşçi Sağlığı İş Güvenliği Amatör Eğitimci Semineri" 21 Mart'ta yapılan sertifika töreni ile 
tamamlandı. Gönen Tesislerimizde  yapılan eğitime Birleşik Metal-İş, Tekstil, Sosyal-İş, Dev 
Sağlık-İş, Enerji Sen ve Tez-Koop-İş Sendikalarından temsilciler katıldı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında

Amatör eğitimciler yetişiyor

Komite ve İşyeri Eğitimleri
Planlandığı gibi devam ediyor

JANTSA

JANTSA

5 Ocak Sapanca’da Kocaeli Şube Temsilciler Kuruluna  
örgütlenme eğitimi  

27 kişi

5 Ocak İst. 2 nolu Şube işyerleri komitelerine örgütlenme 
eğitimi  

30 kişi

8 Ocak Kocaeli Şube Cem Tencere üye eğitimi  120 kişi
8 Ocak Kocaeli Şube Cem Tencere komite eğitimi 18 kişi
15 -17 Şubat Hollanda ortak eğitimi 15 kişi
21 Şubat Anadrolu ŞubeYücelboru / Dörtyol işyeri üye eğitimi  41 kişi
27 -28 Şubat Polonya Çelik Sektörü eğitimi  4 kişi
28 Şubat  1 nolu Şube Temsilciler Kurulu 34 kişi
2 Mart Kocaeli Şube İntek işyeri çalışanlarına örg. eğitimi  40 kişi
9 Mart İzmir Şube Titan-Jantsa komite eğitimi 65 kişi
13-14 Mart     Madrid UA İletişim eğitimi  3 kişi 
16-21 Mart 1. Eğitimci Eğitimi 40 kişi 20+23 
16 Mart Bursa Şube Prysmian yeni üye eğitimi 18 kişi 
16 Mart 1 No’lu Şube ABB Dudullu yeni üye eğitimi 47 kişi
18 Mart Anadolu Şube Başöz Enerji işyeri üye eğitimi 80 üye 
23 Mart İzmir Şube Ergun Hidrolik komite eğitimi 25 kişi

BAŞÖZ

40. sayımız 

yayınlandı...



Birleşik Metal-İş
Nisan 201417

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, 10 Mart 
Pazartesi akşamı, Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununu anlattı. 

Genel Başkanımızın açış konuşmasının ar-
dından, yasalardaki düzenlemelerin kısa bir ta-
rihçesini aktaran Ali Tezel, bu süreçte neler kay-
bettiğimizi net olarak ortaya koydu.

Ardından Gebze Kent Meydanı Kültür Merke-
zini dolduran üyelerimizin ve Gebzelilerin sorula-
rını yanıtladı.

Ali Tezel:
“Her reform bizden götürüyor.”

Sosyal Güvenlik Sisteminde açıklar var denilerek 
yapılan Reformun5 yılı bitti, 6 yılının içindeyiz. 2007 
yılında GSMH’nin yüzde 5’i kadar olan Sosyal Güven-
lik açığı 2013 yılında GSMH’nin yüzde 1’ine düşmüş 
durumda. 

Yani, 5 yılda milletin (emeklinin-çalışanın) cebin-
den devletin cebine GSMH’nin yüzde 4’ü kadar yakla-
şık 100 milyar lira aktarmışız.

Asıl konu ise sosyal güvenlik sistemi ne kadar çok 
açık verirse o kadar SOSYAL DEVLET, açık vermezse 
veya az verirse de devlet kapitalist devlettir.

Anayasamıza göre biz “sosyal devlet”iz. Yani zen-
ginden alıp fakire veren, bozuk olan gelir dağılımını bu 
şekilde düzeltmeye çalışan devlete sosyal devlet diye-
biliriz. Bunun da en önemli göstergesi, sosyal güvenlik 
ve sosyal yardım sisteminin açıklarıdır. Sosyal Güven-
lik açığımız 2014 yılı Bütçe beklentisine göre yıllık 
sadece ve sadece 21,6 milyar lira. Bu rakam da milli 
gelirimizin GSMH’nin yüzde 1’i kadarcık. Yani, fakire, 
fukaraya, dula, yetime, hastaya tüm ülke gelirinden sa-
dece yüzde 1 yardım ediyoruz. İslam’da bile bu rakam 
40’da bir yani yüzde 2,5 olmalı.

Ancak, girmeye çalıştığımız AB ülkeleri ortalama-
sında sosyal güvenlik açıkları GSMH’nin yüzde 16’sı 
kadardır. Kuzey Ülkeleri olan İsveç, Norveç, Finlan-
diya gibi ülkelerde de bu oran GSMH’nin yüzde 19’u 
kadardır.

Adına zorunlu genel sağlık 
sigortası denilen olay:

Çocuklar artık 18 yaşı-
dan sonra ana-babası üzerin-
den sağlık yardımı alamaz, 
GSS primi ödemek zorunda 
(en az 45 en fazla 250 lira) 
GSS prim borcu olarak 1 lira 
bile borcu olsa sağlık yardımı 
alamaz.

Ayda 30 günden az çalışan 
işçi 30 günden eksik kalan sü-
reler için seve seve GSS öde-
mek zorunda yoksa ne kendisi 
ne eşi ne de çocujları sağlık ya-
rıdmı alamaz.

Eskiden SSK’nın ilaç fabrikası vardı ve tek 
kamu ilaç fabrikası olarak ilaç fiyatlarını aşağı 
çekerdi. 24 ilaç üretim ruhsatı vardı. Kapattık.

Eskiden devletin ilaca verdiği toplam para 3 
milyar dolardı, şimdi 18 milyar dolar.

Ekim 2008’de AKP 5510 sayılı Kanunu çıkar-
masaydı, en düşük SSK emekli aylığı 1300, en dü-
şük Bağ-Kur emekli aylığı 1150 lira olacaktı. Bu 
gün en düşük SSK emekli aylığı 408 lira, en düşük 
Bağ-Kur ise 393 lira..

Eskiden hastaneye vatandaş 
gider parası ve sosyal güvenliği 
yoksa hastanede rehin kalırdı.
Şimdi rehin kalma yok. 

Neden mi? Provizyon geldi. 
Daha hastaneye girişte TC kim-
lik numaranıza bakıp, ‘sizin 
sosyal güvenceniz yok hasta-
neye alamayız’ diyorlar, hasta-
neye giremediğimiz için artık 
Rehin de kalamıyoruz. Eskiden muayene parası 25 kuruştu, şimdi özel-

de 70 lira kamuda 8 lira.

DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin düzenlediği “Özgür-
lük, Barış, Demokrasi, Adalet ve 
Emek"  mitinginde onbinler mey-
danlardaydı.

11 Ocakta Ankara'da yapılan 
mitinge, sendikamız kitlesel katı-
lım sağladı.

“Bozuk düzende sağlam çark olmaz! 
Bu pisliği halk temizler!”

Zalimlere karşı dirilişin ve kurtuluşun 
simgesi Nevruz  

tüm Türkiye'de çoskuyla kutlandı.
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DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu) işçilerin tabandan gelen mücadeleleri sonucunda 13 Şu-
bat 1967 tarihinde Türk-İş’ten ayrılan mücadeleci sendikalar 
tarafından kuruldu.

Sınıf ve kitle sendikacılığının Türkiye’deki ilk ve tek tem-
silcisi olan DİSK, devletten ve sermayeden bağımsızlığı te-
mel ilkelerinden biri olarak belirledi. DİSK’e bağlı sendikaların 
kazanımları işçi sınıfının ilgisini artırdı. Diğer konfederasyon-
lara göre daha iyi koşullarda toplu sözleşmeler, daha yüksek 
sosyal haklar, iş yerinde üst arama uygulamalarının kaldırıl-
ması ve fazla mesailerde işçi onayı zorunluluğu gibi işçilerin 
“saygı” taleplerine dair kazanımlar DİSK’i giderek büyüttü.

DİSK kuruluşunun ardından sadece kendi üyelerinin de-
ğil tüm ezilen ve sömürülen kesimlerinin hakları için müca-
dele etmeyi kendine görev bildi. 1970’lerde örgütlenen 15-16 
Haziran direnişi, 1 Mayıslar, DGM direnişi, 16 Mart Faşizmi 
ihtar eylemi ve demokrasi mitingleri nedeniyle her zaman he-
defte oldu. Genel Başkan Kemal Türkler bir suikast ile öldü-
rüldü. 1 Mayıs 1977 mitingi kontrgerillanın saldırısına uğradı, 
37 kişi yaşamını yitirdi. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yöne-
ticileri hapishanelere atıldı, öldürüldü, faaliyetleri yasaklandı 
ve mallarına el konuldu.  DİSK’in 261 yöneticisi ve 3 uzmanı 
cunta mahkemelerinde toplam 2053 yıl hapis cezası aldı.

1991′de mahkemenin kararının bozulmasının ve beraata 
karar verilmesinin ardından 1992’de DİSK’in faaliyetleri yeni-
den başladı. O tarihten bugüne emek ve demokrasi mücade-
lesini büyüten DİSK şu anda 18 iş kolundaki 19 sendikasıyla 
mücadelesini sürdürüyor.

DİSK son olarak 2013’ün sonlarında kıdem tazminatla-
rının kaldırılmasına karşı sürdürdüğü “Köleliğe Karşı #Di-
renİşçi” kampanyasıyla adından sıkça söz ettirmiş, kıdem 
tazminatı hakkının yok edilmesinin önlenmesinde etkin rol 
oynamıştı.

“AKP hükümetinin önümüzdeki günlerde taşeron 
çalışmayı genelleştirecek bir yasa hazırlığı içinde ol-
duğu bilinmektedir. Özel İstihdam Büroları’na işçi 
kiralama yetkisi veren yasal düzenleme için de hazır-
lıklar devam etmektedir. Bu yasa hazırlıkları, emek 
düşmanı Ulusal İstihdam Stratejisi’nin iki ayağını 
oluşturmaktadır. 

Üçüncü ayak olan kıdem tazminatı hakkının gaspı 
ise, DİSK’in mücadelesi sonucu engellenmiştir.

DİSK böylesi bir dönemde tarihinden aldığı güçle 
yeni örgütlenme ve mücadele programlarıyla DİSK’in 
mücadele çizgisini büyütme kararlılığındadır.” 

DİSK 47 Yaşında
DİSK TARİHİNDEN NOTLAR

DİSK örgütlenme seferberliğini 
Gebze’den başlattı.
Ülkemiz tarihinin en derin krizlerinden birini yaşa-

maktadır. Hırsızlık, yolsuzluk, şiddet, ölüm, ayrımcılık 
ve iç savaş çığırtkanlığı iktidarın açıktan savunduğu bir 
yönetim biçimi olmuştur. 

Bir tarafta milyarları çalan çocuklar kudretli aileleri 
tarafından tüm hukuk sistemi alt üst edilerek kurtarılmak-
ta, bir tarafta devlet şiddetiyle öldürülen emekçi çocukla-
rının aileleri miting meydanlarında yuhalatılmaktadır.  

Karşı karşıya kaldığımız bu çürümüşlüğü, bu pisliği 
temizleyecek ve bu yolsuzluk düzenine son verecek olan 
ise örgütlü bir işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfı çocuklarına 
hanlar, hamamlar, villalar, dolarlar değil onurlu bir gele-
cek bırakmak için alın teri dökmektedir. Çünkü çalınan 
işçi sınıfının emeğidir, vurulan işçi sınıfının çocuklarıdır, 
yok edilen işçi sınıfının çocuklarının geleceğidir. 

Memleketi bir taşeron cumhuriyetine çevirerek, eme-
ği değersizleştirerek, işçiyi güvencesizleştirerek ortaya 
çıkan devasa ekonomik güç, bu ülkeyi uçuruma sürükle-
mektedir. Bu gidişe dur diyecek olan da işçi sınıfıdır. 

Bu nedenle: “Örgütlenme Seferberliği Programı”, 
sadece DİSK’in gücünü artırmaya yönelik bir çaba 
değil, ülkemizin geleceğine dair bir işçi sınıfı seferber-
liğidir. 

Konfederasyonumuzun ilan ettiği örgütlenme sefer-
berliği doğrultusunda pilot çalışma bölgesi olarak belirle-
diği yerlerden biri de Gebze’dir.  Gebze çokuluslu şirket-
lerin, KOBİ’lerin ve onların merdiven altı üretime kadar 
giden ilişki ağlarının, depo ruhsatı ile çalışan kayıtdışı fir-
maların, denetimsizliğin, kuralsızlığın, çevre sorunlarının 
yaşandığı bir bölgedir.

Burada kayıtdışı çalışan bir işyeri, sendikasız, sigor-
tası çalışan bir işçi kalmayana kadar DİSK mücadeleyi 
önüne koymaktadır. 

Gebze’de yer gök “Sendikalı Ol, DİSK’li Ol” çağ-
rısıyla donatılacaktır. Semtler, duraklar, pazar yerleri, 
sokaklar, meydanlar ve tabii ki işyerleri “Sendikalı Ol, 
DİSK’li Ol” çağrısıyla yankılanacaktır. Yerel televizyon-

lar, radyolar ve gazetelerde DİSK’in bu seferberliği an-
latılacaktır. Ve sonuç olarak bu bölgede ne kadar işyeri 
varsa orada mutlaka DİSK’li işçiler olacaktır.  

Tüm Türkiye işçi sınıfının olduğu gibi Gebze’deki işçi 
kardeşlerimizin de ihtiyacı olan DİSK’tir, DİSK’in anla-
yışı ve ilkeleridir.  

Hepinizin bildiği gibi DİSK’in temel ilkelerinden biri 
siyasi iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız 
olmaktır. Çünkü ancak bu şekilde işçilerin hakları savu-
nulabilir. Başka hiçbir güç odağına dayanmayan DİSK, 
gücünü sadece ve sadece işçi sınıfının örgütlü mücade-
lesinden alır. DİSK, işçi mücadelelerinde direne direne, 
kazana kazana büyümüştür.

Yıllık kıdem tazminatının 15 günden 30 güne çıkma-
sı da, bu hakkın gasp edilmesinin önlenmesi de DİSK’in 
mücadeleleri ile gerçekleşmiştir.

DİSK üyesi sendikalar daima en iyi toplu sözleşmeleri 
imzalamıştır. İşyerlerinde kreş uygulamasından, üst ara-
malarının engellenmesine kadar bir çok kazanım ilk kez 
DİSK tarafından gündeme getirilmiştir.

DİSK ile beraber işçiler işyerinde saygı görmeye baş-
lamıştır.

DİSK’li işçi, sınıf bilinci gelişmiş işçidir. İşçilerin dil, 
din, ırk, mezhep gibi nedenlerle parçalanmasının en fazla 
patronların işine yaradığını bilir.

DİSK kendi üyelerinin hakları için olduğu kadar tüm 
işçi sınıfının hakları ve tüm halkın demokratik kazanım-
ları için de mücadele eder.

Bugün kıdem tazminatının kaldırılması, taşeronlaştır-
ma, asgari ücret gibi konularda sesini yükselten, sokakla-
ra çıkan, dik duran sendikal konfederasyon DİSK’tir. Yine 
hepinizin bildiği gibi kıdem tazminatının kaldırılmasını 
engelleyen #Direnİşçi kampanyası çerçevesinde en kitle-
sel eylemlerden biri de Gebze’de yapılmıştır.

Dün nasıl kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesini 
hep beraber engellediysek, yarınları da beraber kurabili-
riz. 

• İşten atılma korkusundan kurtulmak ve geleceğe 
güvenle bakmak için;

• Daha fazla ücret, daha fazla sosyal haklar, daha iyi 
bir yaşam için;

• İş kazalarına ve meslek hastalıklarına dur demek 
için;

• İşten başımızı kaldırıp kendimize ve çocuklarımı-
za vakit ayırabilmek için;

• Fazla mesai yaptığımızda ücretini alabilmek için;
• İşyerinde kreş açılması ve doğum iznimizi kulla-

nabilmek için;
• Daha fazla ücretli izin hakkı için;
• Zamlar karşısında ezilmemek, ekmeğimizin kü-

çülmesine seyirci kalmamak için,
• Çocuklarımızı okutmak, sağlıklı bir şekilde büyüt-

mek için;
• İşçi kardeşlerimizle rekabet etmek değil dayanış-

mak için;
• İşyerinde saygı görmek için;
• Sesimizi duyurabilmek, bu çürümüş düzene bir 

dur demek ve geleceğimizi kendimiz belirlemek için

DİSK’Lİ OL, SENDİKALI OL!
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Her ay iş cinayetleri istatistiğinde 
isimlerini yazdırıyor işçiler, önlenebilir 
“iş kazaları” nedeniyle yaşamlarından 
oluyorlar. Ölüm yalnızca ölen işçi ile 
kalmıyor. Aksine yaşamlarında meyda-
na gelen bu büyük hayati kriz nedeniy-
le onların hayatını da derinden etkili-
yor. Bunun toplumsal ve sosyal boyutu 
da düşünülecek olursa bizi ve ailemizi 
doğrudan etkilemeyen bu “iş kazaları” 
ve ölümlerin aslında bizi gayet de ya-
kından etkilediğini görebiliriz. 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi’nin yazılı, görsel, dijital basın-
dan takip edebildiği, emek-meslek ör-
gütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi 
yakınlarının bildirimleri ışığında tespit 
edebildiği kadarıyla Ocak ve Şubat 
ayında en az 157  işçi yaşamını yitirdi. 

Şubat ayında yaşanan işçi ölümleri 
en çok inşaat, taşımacılık, tarım ve ti-
caret/eğitim/büro sektörlerinde; Adana, 
Antalya, Hatay ve Kocaeli’nde yaşan-
dı... 

Sigortasız, düşük ücretli, taşeron 
çalışmanın başat olduğu inşaat sektö-
ründe ölümler oransal olarak da artıyor. 
İnşaat işkolunda 17’si düşme nedenli 
olmak üzere 30 işçi can verdi... 

Tır, kamyon, minibüs, otobüs, ticari 
taksi, kargo araçlarını kullanan şoförler 
ve muavinlerinin güvencesiz çalışma 
koşulları ölümlere davetiye çıkarıyor. 
Taşımacılık işkolunda 9 işçi can verdi... 

Devlet ister sertifika versin ister yö-
netmelik çıkarsın tarım sektörü emek-
çilerinin sorununun özüne değinmiyor. 
Adı artık “sürü yönetim elemanı” olan 
çobanların ve mevsimlik tarım işçileri-
nin çalışma koşullarında bir değişiklik 
yok. Tarım işkolunda 7 emekçi can ver-
di... 

Çok farklı meslek gruplarını içe-
ren ticaret/büro/eğitim/güzel sanatlar 
işkolunun ortak yönünü çalışma koşul-
larının hızla güvencesizleştirilmesi ve 
sonucunda emekçilerin işsiz kalması 
oluşturuyor. Ticaret/büro/eğitim/güzel 
sanatlar işkolunda 7 emekçi can verdi... 

Üçü 14 yaş ve altı, ikisi 15-17 yaş 
aralığında 5 çocuk işçi can verdi... 

12 yaşındaki tarım emekçisi Ah-

met Güneysu elektrik çarpması, 15 
yaşındaki çoban Seyrani Köstü silahla 
vurulma, 16 yaşındaki Suriyeli inşaat 
işçisi Abdul Hakim ve 17 yaşındaki 
inşaat işçisi Emre Aksüt düşme, 13 ya-
şındaki futbolcu Yavuzhan Gemisi ise 
antreman esnasında fenalaşma sonucu 
can verdi...  

4 kadın işçi can verdi... 18 yaşın-
daki mevsimlik tarım işçisi Sibel Can 
Polatlı romörktan düşme, 36 yaşında-
ki halı fabrikası işçisi Fatma Ünlübaş 
servis kazası, 35 yaşındaki işsiz öğ-
retmen Gamze Filiz Arslan intihar, 25 
yaşındaki çocuk giyim mağazası işçisi 
Derya Borçin ise trafik kazası sonucu 
can verdi...

İzmirli deri sanayicileri, Antep Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayı eski 
Bakan Fatma Şahin ve nice sermaye 
temsilcileri Suriye savaşındaki rollerini 
görmezden gelip ekonominin canlan-
ması için Suriyeli işçileri bekledikle-
rini belirten açıklamaları yaparken bu 
işçiler sigortasız ve ucuz işgücü olarak 
ölmeye devam ediyorlar. Suriyeli 6 
işçi; inşaat işçileri Zeki Cuma Ahmed, 
Ghaıyath Alezza, Abdul Hakim, Cesim 
El Musd, Mustafa Javuer ve atık kağıt 
işçisi Ahmed Melli sigortasız çalışırken 
ve günde yemek + 10 TL kazanmak 
için can verdi... 2013 yılında 22 göç-
men işçinin yaşamını yitirdiğini tespit 
etmişken 2014 yılının ilk iki ayında ise 
şimdiden 13 göçmen işçi aramızdan 
ayrıldı...

51 yaş ve üstünde çalışan 9 işçi can 
verdi... Emeklilik çağında aramızdan 
ayrılan işçiler inşaat, taşımacılık, ta-
rım, tekstil, ticaret ve eğitim işkolların-
da çalışıyorlardı...Şubat ayında 5 işçi 
Adana’da; 4’er işçi Antalya, Hatay ve 
Kocaeli’nde; 3’er işçi İstanbul, Konya 
ve Zonguldak’ta can verdi . 

İş cinayetlerinin sorumlusu işçiler 
değildir işçileri öldüren sermaye ve 
devlettir. Sorumlular yargılanmadığı 
adaletin yerini bulmadığı, cezaların ol-
madığı bu sistemde ölümler de devam 
edecektir. İşçi cinayetlerini ancak birle-
şik bir işçi mücadelesi ile önleyebiliriz. 

(Bu yazıda İstanbul İSİG Meclisi’nin 
yazısından alıntı yapılmıştır.)

İş Cinayetleri Bitmiyor!
Bu sayımız itibariyle çalıştığımız iş yerlerin-

de bizlerin sağlığını tehdit eden başlıca etken-
lere daha yakından bakmayı ve işçi sağlığı iş 
güvenliği alanında alacağımız önlemler konu-
sunda daha bilinçli nasıl davranabileceğimizi 
yazmaya, sendikamızın işçi sağlığı iş güvenliği 
eğitimlerinden derleyeceğimiz başlıklarla da bir 
özet yazı dizisi çıkarmaya karar verdik. 

Yaptığımız eğitimlerde çalıştığımız iş ko-
lunda metal toz ve dumanlarının bizi en çok 
rahatsız eden sağlığımızı tehlikeye sokan un-
surlardan olduğunu gördük.  

Bir dahaki sayımızda bu tehlikelerin hem 
çalıştığımız ortamın güvenliği hem de sağlığı-
mız   açısından zararlarını en aza düşürmek 
için ne gibi önlemler alabileceğimize bakaca-
ğız. Bu bağlamda havalandırma sistemleri ve 
kişisel koruyuculara da değineceğiz. 

Sağlığımızı Tehdit Eden Tehlike-
leri Nasıl Sınıflandıracağız? 

Bu yazıda çalıştığımız iş yerlerinde sağlı-
ğımızı tehdit eden beş tehlike üzerinde dura-
cağız; bunlar kimyasal tehlikeler, biyolojik teh-
likeler, fiziksel tehlikeler, ergonomik tehlikeler 
ve psikolojik tehlikelerdir. Bu tehlikelere daha 
yakından bakacak olursak; 

Kimyasal Tehlikeler
Bunlar, zehirli veya tahriş edici maddeler 

olup doğrudan doğruya vücuda girerler. Gaz-
lar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların 
karışımları vb. gibi.

Biyolojik Tehlikeler
Bunlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler 

ve protista (bir hücreliler) gibi mikrobiyolojik 
olanlar ve böcekler, parazitler (asalaklar) gibi 
tehlikelerdir. 

Fiziksel Tehlikeler
Bunlar aşırı gürültü, titreşim (sarsıntı), ışın 

saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine 
maruz kalma durumlarıdır.

Ergonomik Tehlikeler
Tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uy-

gunsuz veya statik (değişmeyen) duruş, yor-
gunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan/direkt 
basınç veya aşırı güç uygulama gibi).

Psikolojik Tehlikeler 
Stress, mobbing, monotonluk, aşır iş yükü, 

baskı,  gibi.

Peki Bu Tehlikelerin Vücudumuza 
Giriş Yolları Nelerdir? 

  Bu sayımızda solunum yolu ile vücudu-
muza etki eden etkenlere bakalım istedik, bun-
lar sanayide çalışan işçileri en çok etkileyen 
tehlikelerdir. 

 1- Gazlar:
Mesleki zehirlenmelerin, çoğu solunum 

yolu ile alınan havanın içinde bulunan klor, kar-
bon monoksit, hidrojen sülfür, amonyak, azot 
dioksit, fosgen, brom, ozon gibi gazlarıdır. Bu 
maddeler normal sıcaklıkta ve atmosfer basın-
cında gaz olarak havada bulunabilir. (Tüp veya 
sarnıç gibi gaz taşıma kapları veya gaz boru 
hatlarındaki sızıntılar, kaynak ve kesme veya 
motorların egzozundan çıkan gazlar gibi yük-
sek sıcaklıkta yapılan işlemler sonucu çalışma 
ortam atmosferine gazlar yayılabilmektedir.)

2- Buharlar:
Normal sıcaklıkta ve atmosfer basıncında 

buharlaşabilen , gaz, sıvı veya katı maddelerin 
havada bulunan buharlarıdır . Örneğin: Ben-
zol, alkol, toluen vb. (Sıvıların karıştırılması 
veya doldurulması, boyama, tabanca boyacılı-

ğı, temizleme işlemleri sonucu zararlı buharlar 
açığa çıkmakta, soluk düzeyine erişmektedir.)

3- Sisler/ Mistler:
Bunlar, çok ince 

sıvı damlacıklarının 
havada dağılması 
sonucu meydana 
gelirler, elektro me-
tal kaplama tankla-
rında ve tabanca ile boya yapılması durumla-
rında olduğu gibi. (Kesme ve taşlama işlemleri 
sırasında yağ sisleri (mistleri), elektrokaplama-
da asit sisleri, sprey – tabanca boyacılığında 
sprey sisleri oluşmaktadır).

 4- Tozlar:
Bunların, çok ince 

katı madde parçacıkla-
rının havada dağılması 
ile meydana gelirler. Or-
ganik ve inorganik parti-
küllerden oluşur. Partikül 
büyüklüğüne göre solu-
nabilir, ya da üst solunum yolları ile atılabilir 
olmalarına göre sınıflandırılabilir. Çözülebilen 
tozlar akciğerin nemine çözünürler ve sonra 
absorbe olurlar. Tahriş edici tozlar, solunum 
yollarının iç yüzeylerine etki ederler. Özellikle 
0,1 ila 5 mikron arasındaki tozlar son derece 
tehlikelidir. Temizleme, delme, kesme, öğitme, 
ezme gibi bir çok işlem sonucu tozlar çalışma 
ortamına yayılmaktadır.

a) Tahriş Edici Tozlar: Bir çok toz, başlıca 
şikayet konusudur. Çünkü bunlar deriyi tahriş 
ederler. Örneğin: Sodyum hidroksit, potasyum 
hidroksit, kireç tozları vb. gibi.

Bazı tozlar, kendileri tahriş edici olmadıkla-
rı halde cildin gözeneklerini tıkamak suretiyle 
veya mikropların burada yerleşmelerine sebe-
biyet vererek, tahrişe yol açarlar. Hububat, şe-
ker ve un tozları bunlara örnek olarak verilebilir.

b) Zehirli Tozlar: Bunlar, akciğerlerden, 
deriden veya sindirim yollarından kan dola-
şımına girerek zehirlenmelere neden olurlar. 
Örneğin Kurşun, arsenik, civa, kadmiyum, fos-
for ve birçok kimyasal madde tozları. Bu çeşit 
tozlar tahrişe veya zehirlenmeye birlikte neden 
olabilirler.

c) Fibrosis Yapan Tozlar:
Bunlar, akciğerlerin hücrelerinde, fibros 

meydana getiren serbest silika ve asbest toz-
larıdır. Kömür madenciliği ve döküm sanayisi 
gibi sektörler için bu risk özellikle çok önemlidir.

d) Sıkıcı – İnert Tozlar: Bunlar, tahriş ede-
bilen fakat zehirlenmeye ve fibrosis'e neden 
olmayan, rahatsızlık verici tozlardır.

e) Alerji Yapan Tozlar: Bunlar, bunlar bazı 
kimselere etki eden, polen, pamuk, yün, kürk, 
tüy , saç tozları ile bazı cins odunların kesilme-
sinde meydana gelen tozlardır.

5- Dumanlar: 
Bunlar, kimyasal maddelerin meydana 

getirdikleri katı parçacıkların gaz halindeki du-
manlarıdır. Örneğin hidroklorik asit ve amon-
yak buharları havada beyaz dumanlar halinde 
amonyum klorür meydana getirirler. Özellikle 
kaynak ve kesme işlemleri sırasında açığa 
çıkan dumanlar son derece önemlidir. Önlem 
almayı gerektirir.

Sağlığımız ve Güvenliğimiz İçin 
Öğrenelim !!!

I.
bölüm
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Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve

Greif (Sunjüt) Çuval Fabrikası (Istanbul)
Esenyurt, Ümraniye, Samandıra ve Sancaktepe’de 

üretim tesisleri olan firmanın işçileri DİSK Tekstil sen-
dikasında örgütlenme çalışması yaparken Esenyurt’taki 
fabrika işçileri, patronun uzlaşmaz tutumuna karşı 10 
Şubat’ta işyerini terk etmeme eylemi başlattı. 

Zorlu Tekstil (Manisa)
Teksif sendikasına üye olduğu gerekçesiyle bir grup 

işçi 10 Ocak’ta işten çıkarıldı. Şubat ayı başında 7 işçi 
daha atılan fabrikada kadınlar tuvaleti kapısı sökülerek 
yerine bez gerildi ve içerde konuşulanların dinlenilmesi 
amaçlandı. 

Temsa Nakış (İstanbul)
Resmi tatillerin verilmesi, maaşların arttırılması,fazla 

mesai ücretlerinin verilmesi gibi taleplerle eylem yapan 
işçilerden ikisi işten çıkarılınca diğer işçiler direnişe geçti. 
İşveren 10 işçiyi daha attı. Eylemler sonrası işveren yeni 
işe aldığı çalışanlara sigorta yaptı, asgari ücret altında ça-
lışan kadın işçilere zam yaptı ancak örgütlenme konusun-
daki uzlaşmaz tutum sürüyor.

Narin Tekstil Karaca (Istanbul)
İki işçi Teksif sendikasına üye olduğu için işten atıldı. 

İşveren işçilerden tehditle e-devlet şifresini alarak zorla 
sendikadan istifa ettirdi. 

Punto Deri (İstanbul)
İşverenin Deriteks sendikası üyesi olan 81 işçiyi işle-

rim azaldı diyerek işten attığı Punto Deri’de 200 günü aş-
kın süredir direniş var. Yılın ilk günü 50 işçinin iş akdine 
son verildi. 

Yatağan Maden ve Enerji (Muğla)
Kömür madeni ve termik santral işçileri 150 günü 

aşkın süredir özelleştirme kararının iptali için mücadele 
ediyor. 

Feniş (Gebze)
İşveren altı ay önce iflas ettim diyerek 638 işçiyi üç 

aylık ücretleri ve tazminatlarını ödemeden ortada bıraktı. 
Altı aydır fabrikada eylem yapan işçiler, maaş ve tazmi-
natlarının ödenmesini istiyor. 

Kazova Tekstil (Istanbul)
Ücret ve tazminatlarının ödenmemesi üzerine çalıştık-

ları tekstil firmasının makinelerine el koyan Kazova Teks-
til işçileri, ürettikleri kazakları da satacakları bir kültür 
merkezi açtı. 

Ena Tekstil (Bursa)
İlk önce işçilere çalıştıkları işler haricinde iş vererek 

sendikal çalışmayı kırmaya çalışan ENA Tekstil patronu 
son olarak işten atma saldırısına girişti. Teksif'te örgütle-

nen 13 sendikalı kadın işçiyi iş-
ten attı. İşçiler 7 aydır direnişte.

Standard Profil (Mani-
sa)

Petrol-İş Sendikası, firmanın 
Düzce’de kurulu işletmesinde 
toplu iş sözleşmesi imzalarken, 
aynı firmanın Manisa’daki Standard Profil Ege işletme-
sinde işverenin hukuksuz uygulamaları ile engellenmeye 
çalışılmakta. 40 işçi işten atıldı, direniş 9 aydır sürüyor.

Luna Sayaç Fabrikası (İzmir)
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde elektrik 

sayaçları üreten Luna Elektronik fabrikasında Birleşik 
Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 120 
işçi fabrika önündeki direnişte. 

Kumport (İstanbul)

Liman-İş’e üye oldukları gerekçesiyle işten atılan 
Ambarlı Kumport Limanı işçileri ağır çalışma koşullarına 
karşı bir yılı aşkın süredir Liman-İş’te örgütlenme mü-
cadelesi veriyor. Bugüne kadar toplam 150 işçi sendikal 
nedenlerle işten atıldı. 

Zentiva İlaç (Lüleburgaz)

Zentiva İlaç işçilerinin, 16 arkadaşlarının işten atılma-
sına karşı başlattıkları ve kararlılıkla sürdürdükleri işyeri-
ni terk etmeme eylemi, yapılan anlaşmayla sona erdi. 

Cerrahpaşa (İstanbul)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde taşeron sağlık 

işçilerinin sürdürdüğü direniş, tüm işçilerin iş başı yap-
masının patron tarafından kabul edilmesiyle 22. gününde 
kazanımla sonuçlandı. 

EDAŞ (Ağrı)
Aras Edaş’ta DİSK Enerji-Sen öncülüğünde başlatılan 

direniş zafer ile sonuçlandı. 

Cofle Metal (Istanbul)
Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan Cofle 

metal fabrikasında Birleşik Metal-İş’e üye olduğu için 
işten atılan ve direnişe geçen işçiler, yapılan görüşmeler 
sonucunda işlerine geri döndü. 

Crown Bevcan (Kocaeli)
Birleşik Metal-İş’te örgütlenmesini baskılarla engelle-

meyi başaramayan işveren, 4 üyeyi işten çıkararak işçileri 
yıldırma yoluna gitti. İşyeri önünde direniş devam ediyor..

(Sendikal Güç Birliği Platformu raporundan özetlenmiştir.)

Her yer eylem,  
             her yer direniş

Rüşvet ve yolsuzluk arttıkça, 
sömürü ve emeğe ve emekçi örgütlerine saldırıları da artıyor.

Umudun  
çocuğunu 
uğurladık

Yüzbinler, Berkin Elvan'ı sonsuzluğa uğurladı... 
"Onların çocukları milyarlar çalıyor, bizim çocukları-
mız ekmek almaya giderken öldürülüyor!" sloganıyla, 
DİSK üyeleri de son görev için kortejdeydi.

Seçim öncesi, belediye başkan adayları sendikamızı ziyaret 
ederek, programları hakkında bilgi verdiler.

Darısı, işçi atan diğer  
işverenlerin başına
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Ürdün’de 3600 petrol işçisi  
grev hazırlığında

Ürdün’de 
ülkenin tek pet-
rol rafinerisin-
de çalışan 3600 
işçinin tamamı, 
petrol rafinerisi 
yönetiminin sen-
dika ile görüş-
meyi reddetmesi 
üzerine Genel Petrol ve Kimya İşçileri Sendikasının 
çağrısıyla greve çıktı. 

Almanya’da Ver.di Sendikası  
havaalanlarında grev kararı aldı

Havaalanla-
rında yer hizmet-
lerinde çalışan 
işçilerin örgütlü 
olduğu Ver.di 
sendikası, kamu 
sektöründe sür-
dürülen toplu 
sözleşme görüş-
melerinde ücretlerde yeterli bir iyileştirme yapılmadığı 
için sürdürdüğü kampanyanın bir parçası olarak havaa-
lanlarında grev kararı aldı. 

Bir günlük grev nedeniyle Alman Lufthansa hava-
yollarının çok sayıda uçuşu iptal oldu. 

Güney Kore’de 10 yıllık mücadele-
nin ardından Samsung çalışanları 
sendikası kuruldu

Sendikaların 
işyeri temelinde 
kurulduğu Gü-
ney Kore’de, 10 
yıllık mücadele-
nin ardından ilk 
kez Samsung’da 
kadrolu çalışan 
işçilerin sendika-
sı kuruldu. 

Kore Metal İşçileri Sendikası’na üye olan işçi-
ler, 26 Mart’da yaptıkları bir basın açıklaması ile 
Samsung’u sendikayı resmen tanıyıp, görüşmelere 
başlamaya çağırdılar. Daha önce Samsung’da çalışan 
güvencesiz işçilerin bir sendikası olduğunu ama kad-
rolu olarak Samsung’da çalışan işçilerin ilk kez sendi-
ka kurduklarını söyleyen sendika yetkilileri, işyerinde 
sendikalaşmanın bu kadar gecikmesinin nedeninin ise 
Samsung’un sendika karşıtı tavrı ve işçilerin sendika 
tercihlerine müdahalesi olduğunu belirterek, şu anda 
Samsung’un işçilere yüzde 1’lik bir maaş artışı öner-
diğini ancak kendilerinin yüzde 17’lik bir artış talep 
ettiğini de ekledi.

Dünya Kupası öncesi FIFA Katar’da 
işçi hakları ihlallerine göz yumuyor

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu, ITUC’la beraber, FIFA’yı 2022’de 
Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası hazırlıkları sıra-
sında yaşanan işçi hakları ihlallerine müdahale etmeye 
çağırdı. İngiltere’den Guardian gazetesinin haberine 
göre sırf geçen sene çok sayıda Nepal’li göçmen işçi, 
Dünya Kupası hazırlıkları için sürdürülen inşaat çalış-
maları sırasında hayatını kaybetti ancak bu ölümlerin 
resmi bir kaydı bile yok. 

FIFA’ya çağ-
rıda bulunan 
ITUC ve Af Ör-
gütü, FIFA’nın 
olan bitene karşı 

sessiz kalmasını sert bir şekilde eleştirirlerken, FIFA 
yetkilileri kendilerinin herhangi bir ülkenin iç hukuku-
na karışamayacaklarını ve yaşananların önce Katar Hü-
kümetinin ardından da söz konusu şirketlerin sorumlu-
luğu olduğunu belirtti.

Hindistan Toyota’da 4600 işçi  
grevlerini kararlılıkla sürdürüyor

Toyota’nın 
Hindistan’da 
kurulu iki fabri-
kasında çalışan 
toplam 6000 
işçiden sendika 
üyesi 6400 işçi 
greve çıktı, gre-
vin ardından firma lokavt ilan etti ancak 8 saat sonra 
lokavt kararını yasadışı olması nedeniyle kaldırmak 
zorunda kaldı. 

Lokavt kararı kalktıktan sonra da işçiler işe dönme-
yi redderek, yaklaşık 10 aydır süren görüşmelerde dile 
getirdikleri 4000 Rupilik (yaklaşık 143 TL) maaş artışı 
talepleri yerine getirilmediği sürece işe dönmeyecekle-
rini belirttiler. Toyota ise işçilere 3050 Rupi (yaklaşık 
110 TL) bir maaş zammı öneriyor. 

Mısır’da seramik işçileri grevde

Süveyş’de 
kurulu Ceramica 
Cleopatra fir-
masında çalışan 
6.000 işçi işten 
atılan 23 arka-
daşlarının işe 
iadesi ve çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve çıktılar. 
Daha önce de 2006’da da örgütlenme hakkı ve ücretle-
rin artması talebiyle bir protesto dalgası başlatarak Mı-
sır’daki mücadelenin ön saflarında yer alan Ceramica 
Cleopatra işçileri, 2011 ve 2012’de de tekrar benzer 
taleplerle protesto eylemleri yapmışlardı.

IndustriALL Küresel Sendikası  
Güvencesiz Çalışmayla ilgili bir  
rapor yayınladı

New York Eyalet 
Üniversitesi’nin sosyoloji bölü-
münden Erin Hatton tarafından 
hazırlanan raporda, sürekli işçileri 
işten atıp bir geçici istihdam fir-
ması/bürosu aracılığıyla yeniden 
işe almak suretiyle, işverenler, üçlü bir istihdam iliş-
kisini devreye sokuyorlar, bu ise işçilerin işyerlerinde 
örgütlenmesini nerdeyse olanaksız kılıyor, işçiler keyfi 
bir şekilde bir işyerinden öbürüne kaydırılabiliyor ve 
işe girme konusunda istihdam bürolarına/firmalarına 
bağımlı kalıyorlar, taşeron işçilerinin bu yapısal güven-
cesizliği, sendikal faaliyetin etkisizleşmesi konusunda 
işverenlere belli bir güvence sağlıyor, deniliyor. 

Güvencesiz çalışmanın işçi sınıfını böldüğü belir-
tilen raporda, işverenlerin müzakere dönemlerinde asıl 
işçilerin yerine başkalarını almak suretiyle sözleşme 
müzakereleri sırasında ekonomik baskıyı yoğunlaştır-
dıkları da belirtiliyor.

Hollandalı Sendikalarla 
Ortak Eğitim

Sendikamızın Hollanda'dan FNV Bondgenoten sen-
dikası ve TIE-Netherlands ile sürdürdüğü işbirliği kapsa-
mında, ortak örgütlenme eğitimi 14-16 Şubat tarihlerinde, 
FNV Bondgenoten sendikası Tata Steel işyeri temsilcisi 
ve sendika yönetim kurulu üyesi Klaas Zwart ve Diebolt 
işyeri temsilcisi Imelda Tjong'un katılımıyla Sapanca te-
sislerimizde gerçekleştirildi. 

İspanya, Polonya, Sırbistan, Romanya'dan sendikalar-
la birlikte sürdürdüğümüz, "FORWARDS, Çelik Sektörü-
nün Geleceğinde Endüstri İlişkileri" başlıklı projenin ilk 
toplantısı Polonya'nın Krakow şehrinde yapıldı. 

Sendikamızdan 5 kişinin katıldığı toplantıda, katılım-
cılar önce kendi ülkelerindeki sendikal hakları ve ekono-
mik durumu anlatıp, ardından çelik sektörünün durumuna 
değindiler.

Katılımcıların kendi ülkelerindeki duruma dair su-
numlarının ardından, çelik sektöründeki sendikalar arasın-
da işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine ve projenin daha 
sonraki adımlarına dair bir tartışma oldu.

Çelik Sektöründe Endüstri İlişkileri Projesi 

İlk Toplantı Yapıldı

Hollanda FNV 
Bondgenoten sen-
dikası ve TIE-Net-
herlands ile önü-
müzdeki döneme 
yönelik   ortak ça-
lışmaların planlan-
ması için bir araya 
geldik.

Almanya DGB sendikası ile ortak eğitim çalışmaları-
mız devam ediyor.. 

Uluslararası deneyim paylaşımı için

Ortak çalışmalar planlanıyor
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E-sendika üyeliğinde şifre 
hırsızlığı

Hırsızlığa bir de bu eklendi. E-devlet şifresi hırsızlığı başladı. 
Bilindiği gibi işçi sendikalarına e-devlet kapısı aracılığıyla üyelik 7 
Kasım 2013 tarihinde başladı. Artık işçiler e-devlet kapısı üzerin-
den sendikaya üye olabiliyor ve üyelikten ayrılabiliyor. 6356 sayılı 
yeni sendikalar yasası ile 1983-2013 arasında uygulanan noter 
mekanizması ortadan kaldırıldı. Böylece yıllardır eleştirilen işçi-
lere ve sendikalara maddi olarak ciddi külfetler getiren ve sık sık 
kötüye kullanılan antidemokratik bir mekanizma ortadan kalkmış 
oldu.

Ancak noter mekanizması ile karşılaştırıldığında daha basit ve 
kolay bir yol olan e-devlet kapısından üyeliğin de çeşitli riskler 
içerdiği uygulama öncesinde dile getirilmişti. 7 Kasım 2013 tarihli 
BirGün’de yazdığım “E-sendika üyeliğinin artıları ve eksileri” baş-
lıklı yazımda bu tehlikelere işaret etmiştim.

Söz konusu yazıda işverenlerin, çalışanlardan e-devlet şifrele-
rini almak yoluyla onları izlemek, sendikadan istifa ettirmek veya 
işverene yakın bir sendikaya üye kaydetmek gibi kanunsuz uygu-
lamalarının gündeme gelebileceğini belirtmiştim. Nitekim “necip” 
Türk sermayesi beni yanıltmadı! E-devlet kapısı üzerinden üyelik 
konusunda yasadışı yollara başvurmaya başladılar.

Noter mekanizmasının uygulandığı dönemlerde, işverenler bu 
mekanizmanın cılkını çıkarmıştı. İşçileri notere götürerek veya no-
teri bizzat fabrikaya götürüp işçileri sendikadan istifaya zorlamak 
veya işverenin istediği sendikaya üye yaptırmak veya noterlerden 
bilgi sızdırmak bu dönemin yaygın uygulamalarındandı. Özellikle 
noterin işveren tarafından işyerine götürülmesi ve işçilerin sendi-
kal tercihlerine müdahale edilmesi ayyuka çıkmıştı.

E-devlet uygulaması ile bu tür hak ihlallerinin ortadan kalkacağı 
ileri sürülüyordu. Ancak usulsüzlüğün ve hak ihlallerinin kitabını 
yazan kurnaz işverenler bu işin de çözümünü bulmuş durumda: 
Şifre hırsızlığı. Son günlerde yaşanan örnekler bunun kanıtı.

İzmir Torbalı’da kurulu Yatsan fabrikasında işçilerin e-devlet şif-
relerinin işveren ve işveren vekilleri tarafından alındığı ve işçilerin 
işverenin istediği sendikaya üye yapıldığı ve bu yolla işyerinde 
DİSK’in örgütlenmesinin engellendiği kamuoyuna yansıdı.

Benzer bir gelişme Manisa’da kurulu ve Petrol-İş Sendikası-
nın örgütlenmeye çalıştığı Standart Profil (Ege) işyerinde yaşan-
dı. İşveren vekili işçilere baskı yaparak e-devlet şifrelerini almış 
ve sendikadan istifa ettirmişti. Böylece Standart Profil işvereni 
Petrol-İş’in bu işyerinde örgütlenmesini engellemek için kullandığı 
yasadışı yöntemlere bir yenisini eklemişti.

Yine Petrol-İş Sendikası’nın örgütlenme çalışmaları yürüttüğü 
Laspar işyerinde ise inanılmaz bir uygulama yaşandı. Petrol-İş’in 
işyerinde örgütlenmesini engellemek isteyen işveren, Türk-İş üye-
si bir başka sendikanın şube yöneticileri ile birlikte işçileri PTT’ye 
götürerek e-devlet şifrelerini almalarını sağlamış. Daha sonra bu 
şifrelere sendikanın şube başkanı tarafından el konulmuş ve işçi-
ler arzuları dışında bir başka sendikaya üye yapılmış.

Anlaşılan bu örnekler önümüzdeki günlerde artacak gibi. 
E-devlet uygulamasından tedirgin olan ve engellemek için uğ-
raşan işverenler bunda başarılı olamayınca şimdi en iyi bildikleri 
yönteme başvuruyorlar. E-devlet şifresi hırsızlığı yapıyorlar.

Açık bir suç olmasına rağmen işverenlerin bu yönteme pervasız 
biçimde başvurmasının nedenlerinden biri sanırım ülkede huku-
kun çivisinin çıkmış olması, bir diğeri ise çoğu durumda suç ortağı 
“makbul” sendikalar bulabilmeleridir.

E-devlet şifresi hırsızlığı işçinin anayasal hakkını ayaklar altına 
alıyor. Ne noter mekanizması ne de e-devlet kapısından üyelik 
çözümdür. Çözüm işçinin sendikal tercihini özgürce ortaya koya-
bileceği referandum mekanizmasının uygulanmasıdır. Referan-
dum olmadığı sürece her yöntem işverenler tarafından kötüye 
kullanılabilir. Tek kelime ile çözüm referandumdur.

İşçiler Soruyor...

Soru: İki yıldır bir fabrikada çalışmaktayım. 
Üretim bölümünde yaklaşık 20 kişiyiz. İşveren 
ücretimizin asgari ücrete kadar kısmını banka he-
saplarımıza yatırıyor. Kalanını da elden ödüyor. 
SGK’ya da asgari ücretle çalıştığımızı bildiriyor. 
Bu konuda şikayetçiydik. Şimdi de yaklaşık 3-4 ay-
dır ücretlerimizi geç ve eksik ödüyor. Mart ayının 
1’inde ödemesi gereken Şubat ayı ücretimizi halen 
ödemedi. Bu durumda ne gibi haklarımız var?   

Cevap : 4857 Sayılı İş Kanunu ücreti, bir kim-
seye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak 
tanımlamıştır. 

4857 Sayılı İş Yasası’nın 32. maddesinde 2008 
yılında yapılan değişikli ile  ücret, prim, ikramiye 
ve bu nitelikteki her çeşit ödemenin banka hesabına 
ödeneceği düzenlemesi getirilmiştir. 

18 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki 
Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Öden-
mesine Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde “İş-
yerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin 
uygulandığı  işverenler ile üçüncü kişiler, Türki-
ye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 
olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde 
yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler 
düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar ara-
cılığıyla ödemekle yükümlüdürler.” denmektedir.

Sizin işyeriniz bu madde kapsamında 10’da 
daha fazla işçi çalıştığı için işveren her türlü öde-
meyi banka hesabınıza yapmak zorundadır. Dola-
yısıyla ücretinizin tamamını banka yolu ile öde-
melidir. Bu maddeye aykırı davranan işveren her 
işçi ve her ay için 139,00 TL. idari para cezası ile 
cezalandırılır. Bunun için işvereni işyerinin bağlı 
olduğu Çalışma ve İş Kurumu Merkezi’ne şikayet 
etmelisiniz. 

İşveren bu yol ile devletin vergi kaybına yol 
açtığı için vergi dairesine de şikayette bulunmanızı 
öneririm.

Ücretinizin bir kısmının bu şekilde elden öden-
mesi SGK primlerinizin de eksik yatması sonucu-
nu doğurmaktadır. Bu durumda da eksik yatırılan 

primlerinizin tam olarak 
ödenmesi için dava açmak 
durumundasınız.

Kanunda ücretin en geç ayda bir ödeneceği dü-
zenlemesine yer verilmiştir. Ücretinizin eksik veya 
geç ödenmesi durumunda ise aşağıda sayacağım 
haklara sahipsiniz: 

1. Kanunun 34. maddesine göre ücreti ödeme 
gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir 
neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu 
yerine getirmekten kaçınabilir. Sizde 1 Mart 2014 
‘te ücretinizin ödenmesi nedeniyle 21 Marttan son-
ra çalışmama hakkınızı kullanabilirsiniz. Yasa bu 
hakkın kullanılmasında işçinin kişisel kararına da-
yanarak hareket etmesini aramaktadır. İşyerinizde 
çalışan diğer arkadaşlarınız ile birlikte bu hakkınızı 
kullanacak iseniz herhangi bir incelemede bunun 
kişisel kararlarınıza dayandığını topluca karar al-
madığınızı beyan etmeniz gerekecektir. Bu şekilde 
çalışmama hakkınızı kullandığınız zaman iş söz-
leşmeleriniz çalışmadığınız için feshedilemez ve 
yerinize yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına 
yaptırılamaz. Ayrıca bu süreler için ücrete de hak 
kazanamazsınız. Bu hakkınızı işyerinde mesai saat-
leri içinde kullanmanız gerekmektedir. Mesai saat-
lerine uygun davranarak işyerine gitmeli çalışmaya 
hazır halde beklemelisiniz. Ücretinizin ödenmesin-
den itibaren çalışmaya başlamak durumundasınız.

2. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata 
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Ödeme 
gününden itibaren geçer her gün için faiz talebinde 
bulunabilirsiniz.

3. Yine 4857 Sayılı Kanun’un “İşçinin Haklı 
Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 24. madde-
sinin 2. fıkrasının “e” bendinde “İşveren tarafın-
dan işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme 
şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya öden-
mezse” işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshe-
debileceği belirtilmiştir. Sizde iş sözleşmenizi fes-
hederek kıdem tazminatınızı ve ödenmeyen ücret 
ile diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Ancak bu 
durumda dilekçenize istifa nedeninizin ücretinizin 
ödenmemesi olduğunu mutlaka belirtmelisiniz.

“Hem asgari ücretten gösteriyor ücretle-
rimizi hem de geç ödüyor...”

Sendika artık size bir klavye kadar yakın.
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İşsizlik ve güvencesizliğin girdabında kadının çalışma hayatına katılımının önünde duvarlar var

Geniş tanımlı işsizlik % 16,3 oldu. İşsizlerin toplamı 6 milyona yaklaştı.

İşsizlik çift haneye dönüş yaptı
ÇALIŞMA YAŞAMINDAN

Yoksulluk ve Açlık Sınırı 

4 kişilik bir ai-
lenin sağlıklı bir 
biçimde alması 
gereken kalori 
miktarı üzerin-
den hesaplanan 
beslenme kalıbı 
dikkate alınarak 
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir 
aile için açlık sınırı 1149, insanca yaşam sınırı ise 
3743 TL olarak gerçekleşti. 

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli işçi-
nin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması müm-
kün değil. Asgari ücret geliri ile başka bir harcama 
yapmasızın ancak 22 gün ailesi ile birlikte sağlıklı 
ve dengeli beslenebiliyor. Kalan 8 gün ise açlığa 
mahkum.

Asgari Ücret 

1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında

Brüt: 1.071 TL.         

Net: 765,66 TL.

(saat ücreti: 4,76 TL.   günlük: 35,70 TL.)

SGK Prim Alt ve üst Sınırı

1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında

 Aylık kazanç alt sınırı:  1.071,60 TL..

 Aylık kazanç üst sınırı:  6.961,50 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren         3.429,44 TL.

Vergi Oranları

2014 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

11.000 TL’ye kadar   % 15

27.000 TL’nin 
 10.700 TL’si için  1.650,  fazlası   % 20

97.000 TL’nin  
 27.000 TL’si için  4.850,  fazlası   % 27

97.000 TL’den fazlasının  
 97.000 TL’si için  23.750,  fazlası   % 35

Şubat 2014 TÜFE

Bir önceki aya göre:  %   0,43
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   2,41
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,89
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   7,60

Şubat 2014 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:  %   1,38
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    4,75
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    12,40
Oniki aylık ortalamalara göre: %    6,11

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açık-
lanan Hanehalkı İşgücü Anketi Aralık 2013 dönem so-
nuçlarını değerlendirdi:

1) Türkiye ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesi 
azalmaktadır. İstihdam edilenlerin sayısı son 1 yılda 496 
bin kişi artış gösterdi. Son dört yıllık dönemde istihdam 
artışı ortalama 1 milyon 75 bin seviyesindeydi. Buna göre 
ekonominin istihdam yaratma kapasitesi söz konusu 4 
yıllık dönem esas alındığında yarıdan fazla azaldı.

2) Aralık 2013 döneminde umudu olmadığı için ya da 
diğer nedenlerle son 3 aydır iş arama kanallarını kullan-
mayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle 
işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde iş-
sizlik oranı % 10 değil, %16,3, işsiz sayısı da 2 milyon 
809 bin değil, 4 milyon 908 bin kişi olarak gerçekleşti. 

3) Son 1 yılda kısmi süreli çalışanların sayısındaki ar-
tış 125 bin olarak gerçekleşti. Geçici işlerde çalışanların 
sayısı da 30 bin kişi arttı.  

4) Çaresizler, umutsuzlar ve resmi işsizlerin toplam 
sayısı 5 milyon 908 bindir. Geniş istihdam içindeki payı 
ise % 19,6’dır.

5) Kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı %23’tür.
Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre 

çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ül-
keleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki 
fark 12 saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin 
yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücü-
ne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsiz-
lik verileri ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir 
kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini 
azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın hükümet ve 
sermaye çevreleri işsizlik verilerindeki artışı, istih-
dam yapısının niteliğini bozarak, yani yoğun çalışma 
koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma 
biçimlerini yaygınlaştırarak durdurmanın reçetelerini 
topluma sunmaktadır. Hükümet işveren çevrelerinin 
taleplerini Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile prog-
ramlaştırmıştır. Ucuz işgücü için, taşeron çalışmayı 
yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını fona devrederek 
ortadan kaldırmayı, kölelik bürolarını hayata geçirme-
yi hedefleyen bu belge hükümetin gündemindedir. İş-
sizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, 
ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı 
durulmalıdır. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa yaparım” 
başlığı altında gizlenmesi stratejisidir. 

İşsizlikle gerçek mücadele için;      
1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 

37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat 
sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

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

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

malı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika 
hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzen-
lemeler yapılmalıdır

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

6. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
7. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenme-

lidir
8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin 

azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygu-
lamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin 
gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini 
sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.  Kadın erkek 
ayrımı yapmaksızın 50 çalışanın üstündeki her iş yerinde 
kreş açılmalı, devlet kreşlerinin çocuklar için yaş sınırı 
olmadan, ücretsiz ve 7/24 açık olmalı, yaşlı ve hastalar 
için, yine ücretsiz, 7/24 açık, çalışanlarının yarısı erkek 
olan bakım evleri açılmalıdır.

Kadınların yalnızca yüzde 18,7’si kendisi için 
gelir getiren ekonomik bir faaliyette çalışıyor

Geniş tanımlı işsizlik erkekler için azalırken, ka-
dınlar için artıyor

Kadınlar için tam zamanlı işlerin sayısı azalıyor

Yüksekokul mezunu kadın işsiz oranı erkeklerin 
iki katından fazla

İşsizlik kadınlarda daha kalıcı

Her iki çalışan kadından biri kayıtdışı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), çalışma hayatında kadın-
ların konumunu ortaya koyan Kadın İstihdamı ve Güven-
cesizlik Raporu’nu yayınladı. 

TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 
Kasım 2013 dönem sonuçları üzerinden yapılan hesap-
lamalarla kadın istihdamındaki gelişmeler, kadınların ça-
lışma hayatında karşılaştığı güvencesiz ve esnek çalışma 
biçimlerindeki dönüşüm ve çalışma süreleri ele alındı. 

Çalışmanın sonuçlarına göre:
• İşgücüne katılım oranı Kasım 2013 döneminde ka-

dınlar için yüzde 30,4 düzeyindedir. Geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre kadınlar için söz konusu oran 
yüzde 0,2 puan artmıştır. 

• Son bir yılda işgücüne katılan kadınların sadece yüz-
de 45’ine çalışma imkanı sunulmuştur. Yüzde 55’i ise 
işsizlik gerçeği ile yüzleşmiştir. İstihdam edilen ka-
dınların sayısındaki artış geçen yılın aynı ayına göre 
sadece 78 bindir.

• Genelde kadın işsizliği yüzde 12,7 iken, kentlerde bu 
oran yüzde 17,4’e, tarım dışı kesimlerde yüzde 18,5 
düzeyine ulaşmaktadır. 

• Resmi verilere göre çalışma çağındaki her dört ka-
dından yaklaşık olarak sadece biri  ekonomik bir 
faaliyette çalışmaktadır. Kendisine gelir sağladığı 
bir faaliyette çalışan kadınların oranı ise toplam ça-
lışabilir çağdaki kadınların sadece yüzde 18,6’sıdır. 
Ekonomik bir faaliyette çalışan kadınları yüzde 30’u 
ücretsiz aile işçisidir ve yaptıkları çalışmanın karşılı-
ğında bir ücret almamaktadır. 

İşsizlik kadınlarda daha kalıcı
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Basından

Türk halkı her akşam internetin karşısı-
na geçip kendi siyasi, ekonomik ve ahlaki 
çöküşünü izliyor.

Galiba hali pür melalimizi en iyi geçen-
lerde New York Times gazetesi özetledi: 
“Yolsuzluk skandalı, Türklerin en sevdiği 
televizyon dizisi oldu!”

Yalan mı? “Eskiden ‘Dallas’ vardı, 
sonra ‘Muhteşem Yüzyıl’ geldi. Simdi ise 
Türkiye’nin izlediği program, Türkiye’nin 
kendi siyasi krizi.”

Hemen her akşam tam da dizi saatlerin-
de internete bir ses kaydı düşüyor…

İnsanlar TV dizisi izler gibi heyecan ve 
şehvetle bu konuşmaları izliyor.

Ne yazık ki gündelik yaşamımızın bir 
parçası oldu tapeler!

Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bilmi-
yoruz.

Yasal dinlemelerle olmayanları mahalle 
marketinden alınmış ‘korsan cd’ gibi hafif bir 
suçluluk ve önlenemez bir merakla seyre 
koyuluyoruz.

... Bir gün Başbakan’ın evinden 17 
Aralık’ta milyonlarca doların nasıl çıkarıldı-
ğını işitiyoruz, bir başka gün Fenerbahçe 
yönetiminin nasıl dizayn edilmek istendiğini.

İnanmak istemiyoruz…
“Yok daha neler, bu kadar da olmaz” 

diye iç geçiriyoruz.
Olmaz, olmamalı…
Ama hükümet bu iddiaları somut bir bi-

çimde çürütmek yerine “en iyi savunma sal-
dırıdır” taktiğine sarılıyor.

Kuşkular daha da artıyor.
Bir yanda ‘korsan cd’ izliyor oluşun suç-

luluğu, diğer yanda duyduklarımızın dehşe-
ti!

Meğer memleketimiz kimi yasal kimi 
korsan dizilerin çekildiği çok bereketli bir 
film platosuymuş da haberimiz yokmuş.

Neresinden baksanız rezillik.
Doğruysa da rezillik yalansa da!
Doğruysa hükümet adına rezalet, yalan-

sa ‘paralel’ olmakla suçlanan cemaat adına. 
Ama ülke adına sonuç değişmiyor…

... Türk halkı her akşam internetin karşı-
sına geçip kendi siyasi, ekonomik ve ahlaki 
çöküşünü izliyor.

Türkiye daha fazla rezil olmakla felakete 
sürüklenmek arasında bir tercih yapacak…

Heyecan dorukta, en sevdiğimiz tele-
vizyon dizisi ‘çöküş’, dehşetle finale doğru 
gidiyor…

.... 
Hükümet şunu bilmeli, araştırmıyorsan, 

yargılamaya, şeffaflığa izin vermiyorsan suçu 
kabul etmiş sayılırsın. Montaj diyerek, dublaj 
diyerek patinajı önleyemezsin. Ses kayıtların-
dan bir tanesi bile doğruysa hükümetin derhal 
kendisini ‘sıfırlaması’ gerekir. ...

Şahit olduğumuz durum politikanın dibe 
vurduğunu, ‘ileri demokrasi’ denen ucubenin 
yerini bir ‘yeraltı demokrasisine’ bıraktığını 
gösteriyor.

Peki, bu yeraltı demokrasisini kim yarattı? 
Bir bakanın, başbakanın yolsuzluk yaptığına 
dair iddiaların halk tarafından tartışılabilmesi, 
duyulabilmesi için gizli kayıtlara ihtiyaç duyu-
lan bu ortamı kim yarattı? Dürüst olalım ve bü-
yük harflerle suçlunun adını yazalım: Adalet ve 
Kalkınma Partisi.

Gazeteci istediği soruyu soramaz, istediği 
gibi yazamazsa…

Medya patronları hükümetle ilişkileri uğru-
na haberleri, yazıları sansürlerse…

Başbakan ve iktidarın temsilcileri, TV ka-
nallarında bile muhalefetin karşısına çıkmaz-
sa…

İktidar medyanın nasıl ve hangi haberi ya-
pacağına karar verirse…

Üniversitelerde muhalif sesler bastırılır, 
sadece iktidar yanlısı görüşlere yer verilirse…

Devletin tek bir dini, mezhebi, etnik kimliği 

olursa, diğerleri ötekileştirilirse…
İnsanların özel hayatı devletçe denetlen-

meye çalışılırsa…
Okullarda eğitim vermek yerine, iktidarın 

istekleri doğrultusunda beyinler yıkanırsa…
Meclis, bir kesimin ticari ve ideolojik faa-

liyetlerine onay veren bir organ haline getiril-
se…

Sendikalar tasfiye edilir, demokratik hakkı 
için sokağa çıkanlar öldürülür, gaza boğulur-
sa…

Yargı tek elden yönetilir, iktidara karşı olan-
ları cezalandırma kurumuna dönüştürülürse…

Kamunun denetimini yapan Sayıştay gibi 
kurumlar/mekanizmalar devreden çıkarılır-
sa…

O ülkeye ‘yeraltı demokrasisi’ hakim olur. 
Çünkü böyle bir ortamda demokrasinin meka-
nizmaları işlemez. Doğru söyleyenlerin sesi 
duyulmaz, hukuk haklıyı savunamaz. Halk, 
2+2=4 deseniz size inanmaz. Medya 5 der, 
ona inanır. Olmadı; montaj, dublaj der. O da ol-
madı sabotaj diye bağırır. Çare yer altına iner. 
Kaset çıkar, sesler kayıt edilir ve filmler çekilir.

... Baskı ve şiddeti o kadar arttırmıştı ki, 
halk umudunu bile yerin altına gömmek zorun-
da kaldı. Şimdi o umut yer altından beslenerek 
filizleniyor. Umut çiçeğinin köklerini bile pisliğe 
bulaştırdılar. Bize düşen hem o çiçeği kurtar-
mak hem de köklerini temizlemek.

Yeraltı demokrasisi
Özgür Gürbüz (02.03.2014, Birgün

Türklerin en sevdiği televizyon dizisi: Çöküş
Eyüp Can (05.03.2014, Türkiye)

Bizim gibi çocuklar, kolay ölür. 
İngilizce’de çekingen, Beden’de eşof-
manı iki beden küçük, önlüğün altına 
eşofman giyen, hafta sonları sokağa 
inip, koca bir taşla ha bire kiremit ezen, 
sıkılsa da gıkı çıkmayan, defteri bitince 
başta yazdıklarını silen, akşam olunca 
çekyatları çekip kardeşleriyle beraber 
sobalı ve televizyonlu odada uyuyan, 
annesiyle akşam pazarına giden, ma-
hallede lastik yakılınca üstünden at-
layan, yaz tatilinde köye giden, hukuk 
okumak istediği halde konfeksiyonda 
çalışan çocuklar, çok kolay ölür.

Bindiğimiz otobüs kaza yapar, 
E5’te minibüsümüz devrilir, ustaba-
şı gözümüze makas fırlatır, fabrika-
da elektrik çarpar, freni boşalan TIR 
oturma odamıza girer, çukura düşeriz, 
inşaat temelinde boğuluruz, alışveriş 
merkezinin boşluğuna yuvarlanırız, ya 
öteki mahalleden abilerin ya da polisin 
elinde kalırız.

Biz, çok kolay ölürüz. Ölüm bizim 
mahallelerde kol gezer. Sabah kalkar-
sın, Hasan ölmüş derler. Araba çarp-
mış. Vuran kaçmış. İbrahim ölmüş 
derler. Bıçaklanmış. Bıçaklayanı kimse 
görmemiş.

Bizim gibi çocuklar zor büyür, kolay 
ölür. Geriye oturma odasının duvarın-
da, ya Gümüşhaneliler Vakfı’nın bas-
tırdığı takvimin ya Hz. Ali’nin resminin 
ya da siyah kumaşa sarı simle işlenmiş 
besmelenin yanında bir çerçeve içinde 
fotoğrafımız kalır. Askerde çektirmişiz-
dir, elimizde gül… Ya da okulda… Önü-
müzde kalem kutusu, sayı boncuğu… 
Elimizde, yan sınıftaki çalışkan kızın 
süslü kalemi…

... Bize vuran kaçar. Bizi döven bu-
lunamaz. Bizi; elma soyarak, sobaya 
kömür atarak, kalemlerimizi her akşam 
bıçakla sivrilterek büyüten babamız, 
yemeğe kavurduğu kıymadan ekme-
ğimize koyup veren, yoğurdu sıcak 
suya oturtup ılıtmadan yedirmeyen, 
yakalığımızı bağlayan, 23 Nisan’da şi-
irimizi dinlemeye gelen annemiz kala-
kalır. Acıdan uyuşur. Ağlamaktan kurur. 
Üzüntüden erir.

Camları buzlu, demirleri mavi-
ye boyalı kapılardan, feryat figan 
anneler çıkar, kederden küçül-
müş babalar girer. Ümraniye’de, 
Okmeydanı’nda, Gülsuyu’nda, 
Kartal’da, Sarıgazi’de binlerce evin 
soba isinden rengi dönmüş yeşil 
duvarlarında, bakkaldan alınan ek-
mek, köyden gelen peynir ve cuk 
cuk cuk öpücüklerle büyütülmüş bir 
sürü çocuğun fotoğrafları asılıdır.

Hiç büyümeyecek, âşık olamaya-
cak, erik çıkasıya tadamayacak, kar-
puzlar olasıya ısıramayacak, kuzeninin 
düğününde oynayamayacak, mate-
matikten 5 alamayacak, köye gitseler 
mesela yazın, artık gelemeyecek, adı-
nın yazdığı bir üniversite sınavı sonuç 
belgesi olmayacak, sahile inip balık 
ekmek alsalar onun için bir de soğan-
sız söylenmeyecek bir sürü çocuğun 
fotoğrafı...

... Bizim çocuklarımız zor büyür, ko-
lay ölür. Çünkü bizim kimsemiz yoktur.

Galiba o iş öyle değil. Biz aslında 
çoğuz. Yalnız değiliz. Maviye boyalı 
demir kapımızı kimse çalmaz, süve-
terli sırtımıza kimse dokunmaz, bizi 
öldürürsünüz olur biter sanıyorsunuz. 
Öldürür bir kenara atarsınız, sesimizi 
çıkarmayız diye biliyorsunuz. Ama o iş 
öyle değil.

Berkin’in cenazesi; o sıvasız, ça-
tısız evlerde doğan, kapının önündeki 
betonda oynayarak büyüyen çocuklarla 
doluydu.

Biz yavrularımızı zor büyütüyoruz, 
adlarını ne koyalım diye günlerce dü-
şünüyoruz, teyzesi patik örüyor, anne-
annesi yelek… Zıbın ütülüyoruz, abla-
larından kalan battaniyeyi yıkıyoruz, 
komşunun beşiğini alıyoruz, okuldan 
beş dakika geç kalsa yüreğimiz ağırla-
şıyor, gözünün içine bakıyoruz, siz bir 
anda canını alıyorsunuz, yeter artık, 
diyen binlerce insanla birlikte, evleri 
Berkinler’in evine, kapıları Berkinler’in 
kapısına, mahalleleri Berkinler’in ma-
hallesine, anneleri Berkin’in annesine, 
babaları Berkin’in babasına benzeyen 
bir sürü çocuk oradaydı.

Üzerimize biber gazı sıktınız, bizi 
suyla boğmak istediniz. “Kişi kötü de-
meyelim, işi kötü diyelim. Bağışlamak 
en büyük emek” deyip geldiğimiz yerde 
acımızı yaşamamıza izin vermediniz. 
Ama Berkin’in cenazesinde sel olup 
akanların bir bildiği var. Şimdi biz, öldü-
remediğiniz çocuklar, evlerinin duvarla-
rında asılı ölü abilerinin, ablalarının fo-
toğraflarına bakarak büyüyen çocuklar, 
büyüdük ve soracağımız hesaplar var.

Şimdi biz büyüdük
Elif Türkölmez (15.03.2014, Radikal)
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Her demokratik ülkede devletin 
amacı ekonomik olarak güçsüz olanları 
korumaktır. Devletin koruma altına al-
ması gereken toplum katmanın başında 
emekçiler gelir. Emekçiler güçlü serma-
yenin karşısında güçsüzdür. Sermaye 
kârını arttırmak için emekçileri sömür-
mesi kapitalizmin doğasında vardır. 

Kapitalizm sömürmeden yaşaya-
maz. Devlet bu nedenle sömürüyü 
en aza indirmek amacı ile emekçileri 
korumak amaçlı iş yasaları çıkarır ve 
yasaların yetmediği yerde haklarını 
koruyabilmeleri için sendikalarda ör-
gütlenmelerine olanak tanır.

Koruyan değil ezen devlet
Türkiye 2002 yılından beri devletin 

devlet olmaktan çıktığı, demokrasinin 
sözde var olduğu, temel hakların tümü-
nün fütursuzca askıya alındığı bir süreci 
yaşamaktadır. Devletin temel koruma 
görevini unuttuğu en önemli alanlardan 
birisinin endüstriyel ilişkiler düzeni ol-
duğunun altını çizmek gerekir çünkü bu 
kesim, 18 milyon aktif çalışanı kapsa-
yan toplumun en dinamik kesimidir. Bu 
kesim, nitelikli üretim için, sosyal ada-
letin varlığı için, refahın toplumda âdil 
dağılımı ve demokrasi için çok önemli-
dir. Tüm bu önemine karşın devlet, bu 
kesimde inanılmaz politikalar uygula-
makta ve emekçi sınıfın daha da ezil-
mesine, sermayenin emeği daha da sö-
mürmesine, bu kesimin gücünün sıfıra 

indirgenmesine katkıda bulunmaktadır.
İşçinin iş güvencesine, özgür sendi-

kaya, işçilerin çoğunluğunu çatısı altına 
toplamış sendikalara, memurun toplu 
sözleşme, grev hakkına, her iki kesimin 
çabuk işleyen yargıya, yargının bağım-
sız yargıçlara ihtiyacı varken bunların 
tümü yok edilmek ve çalışanların koru-
ma zırhı parçalanmak istenmektedir.

Taşeronu koruyan devlet olur mu?
AKP iktidarı korumayı bırakmış 

emekçileri korunaksız bir ortama sür-
gün etmek istemektedir. Toplu sözleşme 
düzenin işçi-işveren arasında bir düzen 
olması gerekirken devlet bu alana mü-
dahale etmekte ve toplu sözleşme öz-
gürlüğünü yok etmektedir. Bu müdaha-
leyi kendi yanında duran ve uslu çocuk 
rolünü oynamaya hazır sendikalar yara-
rına kullanmak İstemektedir. Bu neden-
le bu ülkede sendikaların çoğu bağımsız 
değil, yandaş diyoruz. 

İşçiyi güvencesiz bırakmanın en 
somut örneğini devletin kendi yapısı 
içinde görüyoruz. AKP iktidarı devlet 
kadrolarında çalışan işçilerin yaptıkları 
işleri 4857 sayılı İş Yasasının 2. Mad-
desinin 6. fıkrasında düzenlenen alt iş-
verenlere (taşeronlara) devretmektedir. 
Taşeronlaşma ağırlıklı olarak kamu hiz-
metlerinde gözlenmekte ve bugün yak-
laşık bir milyon işçi kamunun güven-
cesinden çıkarılıp taşeronların insafına, 
daha doğrusu sömürüsüne terkedilmiş-

tir. Tüm bakanlıklar AKP döneminde, 
kamuda çalışan işçilerin yaşamını bir 
altın tepside taşeronlara sunmakta ve 
işçinin sırtından kazanç sağlamalarına 
çalışmaktadır 

4734 sayılı Kamu İhale Yasasına 
göre kurulan taşeronluk ilişkisi İş Yasa-
sının 2. maddesinin 8 ve 9. fıkralarında 
yeni bir kıskaç altına alınmakta, hizmet 
verecekleri kamu kurumu ile tüm ilişki-
leri kesilmektedir

AKP işçinin düşmanı mı?
AKP, taşeronlaşma ile yetinmiyor. 

Özel İstihdam Büroları aracılığı ile iş-
çilere bir kölelik süreci hazırlamakta, 
Büronun, işçisi olacakları işverenlere 
kiralayarak yeni bir sömürü ve sendi-
kasızlaştırma süreci başlatılma hazırlığı 
yapmaktadır. AKP, işverenlerin baskısı 
ile kıdem tazminatı buharlaştırma çaba-
sındadır.

Sendikalaşmayı ve özgür sendika-
cılığı yok etme, işçiyi köleleştirme giri-
şimlerine karşı işçiler ve sendikalar aya-
ğa kalkacak ve özgürlüklerini koruma 
çabası sergileyecek mi merak ediyorum. 
Çözüm siyasidir. İşçiler ve örgütleri bu 
işçi düşmanı AKP’ye 30 Mart seçimle-
rinde gereken dersi vermezlerse bu ka-
ranlık tüm işçileri ve sendikalarını daha 
da boğacaktır. Bundan kimsenin kuşku-
su olmasın.

Taşeronlaşan devlet
Engin Ünsal (12.03.2014, Aydınlık)

Siz hiç asgari ücretle yaşadınız mı?
Asgari ücretle çalışan oğlunuz, kızınız, kar-

deşiniz var mı?
Siz hiç yeni yıla asgari ücretle girdiniz mi?
Yılın son günü yapılan 43 lira zammın han-

gi birine yeteceğini düşündünüz mü?
Siz hiç yılın ilk gününe ay sonunu nasıl geti-

receğinizi hesaplayarak başladınız mı?
Siz hiç doğal gaz faturasının aylığınızın 

dörtte birini götüreceği kaygısını yaşadınız mı?
Siz hiç soğuk kış günlerinde doğal gazı iyi-

ye kısarak battaniyenin altında ısınmaya çalış-
tınız mı?

Siz hiç “doluya koysan almaz boşa koysan 
dolmaz” duygusunu yaşadınız mı?

Siz hiç yeni yıla işsiz girdiniz mi?
Siz hiç işsiz kaldığınızda göz yaşına boğul-

dunuz mu?
Siz hiç “şanslı” bir işsiz olarak 400 lira işsiz-

lik ödeneği aldınız mı?
Bırakın yaşamayı 400 lirayla bir ay geçin-

mek nasıl bir şey hayal ettiniz mi?
Siz bir daha nasıl iş bulurum korkusu ya-

şadınız mı?
“Ne iş olsa yaparım ama ya iş bulamaz-

sam” duygusunu yaşadınız mı?
Sizin hiç çocuğunuz işsiz kaldı mı?
Siz asgari ücret kadar emekli aylığıyla bir 

ay yaşadınız mı?
Onca yılın yorgunluğu ve bitkinliğinden 

sonra ay sonunu getirmenin o bitmez sıkıntısını 
yaşadınız mı?

“Bunca alın terinin göz nurunun karşılığı bu 
mu” diye düşündünüz mü?

Siz hiç semt pazarlarını boydan boya dola-
şıp hesap yaptınız mı?

Siz hiç oğlunuzun ölüm haberini televizyon-
dan duydunuz mu?

Sizin hiç nişanlınız göçük altında kaldı mı?
Onu karlı bir günde soğuk toprağa verdiniz 

mi?
Hiç “üşür orda o” diye feryat ettiniz mi?
Siz hiç, “Kadir Mevlâm senden bir dileğim 

var,
beni muhannete muhtaç eyleme” türküsü-

nü bilir misiniz?
Siz hiç namerde muhtaç oldunuz mu?
Siz hiç aç kaldınız mı?
Eğer öyle olsaydı, hiç “bizim dönemimizde 

asgari ücretli 5 kişilik bir aile 30 gün boyunca 
çay ve simitle beslenebiliyor ve yine de parası 
artıyor” diyebilir miydiniz?

Eğer öyle olsaydı, hiç “asgari ücretle geçi-
nilir, 800 lira iyi para” deme aymazlığını gösterir 
miydiniz?

Eğer öyle olsaydı, hiç “en yüksek emekli 
maaşı bizde” deme gafletinde bulunur muydu-
nuz?

Eğer öyle olsaydı, hiç “güzel öldüler” deme 
cüretininiz olur muydu?

Eğer öyle olsaydı, hiç oğlunuzun evinde 
para sayma makinesi çıkar mıydı?

Eğer öyle olsaydı, hiç arsızı, hırsızı ve yol-
suzu korumak için onca hiddetle nefes tüketir 
miydiniz?

Eğer öyle olsaydı, hiç bunca yoksulluk var-
ken bunca yolsuzluk olur muydu?

Eğer öyle olsaydı hiç bunca insanın ahva-
line yoksulluk edebiyatı diye burun kıvrılır mıy-
dı?

Meğer, insan vicdan ölümünün de farkında 
olmazmış.

Siz hiç...
Aziz Çelik, (02.01.2014, Birgün)

Açıklandıklarında; faiz, döviz kuru, 
enflasyon ve büyüme hedeflerinin ger-
çekleşme olasılıklarının olmadığını söy-
lemiş ve yazmıştım.

T.C. Merkez Bankası ve Maliye 
Bakanlığı’nın makro ekonomik göster-
gelere yönelik tahmin ve hedeflerinin 
gerçekleşmelerinin mümkün olmama-
sının, açıklandıkları tarihte ekonomik 
nedenleri vardı. Bu ekonomik gerekçe-
lere, içerisinde olduğumuz ve çıkmamı-
zın imkansız göründüğü siyasal kaos da 
eklemlenince; Merkez Bankası da, Ma-
liye Bakanlığı da revizyona gidip yeni 
kararlar aldılar.

Zira, finansal ekonomide de, reel 
ekonomide de gerçekleşmeler planların 
revizyonunu zorunlu kılmaktaydı.

İçinde bulunulan siyasal ve ekono-
mik atmosfer, ekonomik iyileşmeyi de-
ğil, ekonomik daralmayı tetiklemektey-
di, tetiklemektedir.

İlk daralma işareti otomotivden
Otomotiv sektörü hem genel eko-

nominin, hem de sanayinin lokomotifi 
konumundadır. İhracatın, üretimin ve 
istihdamın sürükleyicisidir. Ekonomik 
gelişmişliğin, işlerin gidişatının baro-
metresidir.

Bu yönüyle, gerçekte daralma işare-
tine değil, daralma gerçekleşmesine ta-
nıklık etmekteyiz otomotiv sektöründe 
yaşananlar çerçevesinde...

Bu yılın ilk iki ayında dramatik da-
ralma yaşandı. Otomotiv Distribütörleri 
Derneği verilerine göre, Şubat’ta oto-
motiv pazarında yüzde 27.5 oranında 
daralma gerçekleşti. Otomobilde ve 
hafif ticari araç satışında; geçen yılki 
48 bin 307 adetten şimdiki 35 bin 21’lik 
adete gerileme oldu.

Ocak-Şubat 2014 rakamlarını bir-
leştirerek vermek gerekirse, toplam 
otomotiv pazar daralması yüzde 19.25 
olarak gerçekleşti. 2013 Ocak-Şubat’ın-
daki 83 bin 830’luk satış, 67 bin 691’e 
geriledi. Otomobil satışları 51 bin 535 
olurken, hafif ticari araç satışı 16 bin 
156 adet oldu.

Ağır ticari araç satışlarında da, aynı 
eksende gerilemeler gerçekleşti.

Sektördeki tek ve ilginç artış,lüks 
otomobil satışlarında gerçekleşti. Bu 
segmentte geçen yılın aynı dönemine 
göre artış yüzde 72 olarak gerçekleşti. 
Bu da Türkiye’deki gelir dağılımı ada-
letsizliğinin çarpıcı bir göstergesidir. 
Toplumun büyük bir kısmı gelir erozyo-
nu yaşarken,sınırlı bir kesim satınalma 
gücünü yükseltmektedir.

Sektör yöneticileri, Ocak-Şubat 
2014 düşüşlerinin Mart ayında arana-
bileceğini ifade ederek, anılan aydaki 
daralmanın yüzde 35’lere vuracağını 
söylemektedirler.

Üretim ve ihracatta da daralma 

var
Otomotiv Sanayicileri Derneği’ne 

göre, Ocak 2014’te üretim yüzde 10, ih-
racat yüzde 11 oranında düştü. İlk iki ay 
ortalamasında ise, otomotiv ihracatı kur 
yükselişinin de katkısıyla yüzde 4.7’lik 
artışla 3 milyar 422 milyon 805 bin do-
lar olarak gerçekleşti.

Daralmanın ekonomik ve siyasal 
nedeni

Otomotiv sektöründe üretimde ve 
pazarlamada daralmanın şüphe yok ki; 
ekonomik ve siyasal nedenleri vardır. 
Ancak asıl neden, siyasal alandaki ka-
ostur.

Kur ve faizlerdeki artışlar, ÖTV 
artışları, bunlara bağlı otomotiv fiyat-
larındaki artışlar, BDDK’nın kredi iş-
lemlerindeki kısıtlamaları, sıkı para 
politikası,uluslararası piyasalardan fon 
tedarikinin zorlaşması pazardaki daral-
manın ekonomik gerekçeleri olarak sı-
ralanabilirler.

Ancak, ekonomik nedenlerin tama-
mının nedeni de, ülkemizdeki politik 
yozlaşmadır. Zira, yolsuzluklarla anı-
lan, yolsuzluklara müdahale etmek yeri-
ne, yolsuzluklara müdahale eden polise 
ve hukukçulara müdahale etme kalite-
sindeki siyasetçilerin olduğu bir ülkede; 
ekonomik canlanma olur mu, ekonomi-
nin lokomotif sektörlerinde gerileme 
kaçınılmaz olmaz mı?

Otomotivde ekonomik daralma gerçekleşmesi
Ali Akdemir (10.03.2014, Aydınlık)

Basından
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Hayatını  uluslararası işçi sınıfı mücadelesine adamış, 1969’da işyeri 
temsilciliğinden 1980’lerde Genel Sekreterliği görevine kadar Maden-İş’in ve 
DİSK’in tüm çalışmalarında etkin olarak yer almış, Taksim 1 Mayıs Alanı’nı 
1976’da ilk kez işçi sınıfına kazandıranlardan, 12 Eylül Faşist darbesinden 
sonra yurtdışına çıkan unutulmaz işçi önderi kardeşimiz Memet Ertürk’ün 
cenaze töreni 6 Şubat'ta yapıldı.

Yaşam öyküsü:

1943 yılında Yörük bir ailenin 9. çocuğu olarak Adıyaman’ın Tut ilçesinde 
doğdu, ortaokulu Besni’de liseyi Adıyaman’da okudu. 3 yıllık İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi öğrenciliğinin yanı sıra renkli fotoğraf laboratuarı, porselen 
atölyesi, av tüfekleri mağazası ve Philips Radyo TV Fabrikasında işçi olarak ça-
lıştı.

“1969 yılında Philips fabrikasında DİSK’e bağlı Türkiye Maden-İş 
Sendikası’nın işyeri sendika temsilciliği ve lokal başkanlığına seçildi. 1970 yılın-
da hukuk fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak sendikal çalışmalara ağırlık 
verdi. O yıllarda sendikal özgürlükler uğruna verilen mücadelede ve bu uğurda 
sık sık yaşanan fabrika işgallerinde bir Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi ve genç bir 
sendikacı olarak aktif yer aldı.

“Memet Ertürk 1971 yılında Maden-İş Sendikası’nın İstanbul 6. bölge tem-
silciliğine 1974 yılında aynı sendikanın genel sekreterliğine seçildi. 1975 yılında 
TKP’ye üye oldu. Kemal Türkler in çok yakın bir çalışma yoldaşı olan Memet Er-
türk, 15-16 Haziran1970 direnişinde 6. Bölge Komitesi’nde 1975 demokratik hak 
ve özgürlükler İstanbul Taksim mitinginde komite üyesi ve konuşmacı DGM’ye 
karşı verilen mücadelede düzenleme komitesinde, 1976 ve 1977 1 Mayıs kutla-
malarını düzenleyen 3 kişilik komitede düzenleme komitesi üyesi ve güvenlik 
sorumlusu olarak aktif görev almıştır. Memet Ertürk hakkında bütün bu faaliyet-
lerden dolayı Türk ceza yasasının 141 ve 142. maddelerinden onlarca dava açıl-
mıştır. 1978 Varşova kongresinde Dünya Sendikalar Federasyonu’na (FSM) bağlı 
20 Milyon üyeli Uluslararası Metal İşçileri Sendikaları birliği’nin (UMSB) yürüt-
me kuruluna seçildi ve bu örgütün Türkiye, Ortadoğu ve kuzey Afrika sorumlusu 
oldu. İran, Irak, Suriye, Ürdün Filistin, Mısır, Tunus ve Cezayir sendikaları ile 
çalıştı ve onları Dünya Sendikalar Federasyonunda temsil etti.

“12 Eylül 1980 darbesinde yurtdışına çıktı. DİSK’in beraatına kadar Uluslara-
rası DİSK’le Dayanışma Komitesi’nde görev aldı.

(Can Şafak, Büyük Grev 1977)

99 yıl önce bugün, 18 Mart'ta, 
Çanakkale'de verdiği mücadele ile, 
bu halk tarihin akışını değiştirdi.

Emperyalizme, onun silah ve 
teknolojik üstünlüğüne rağmen 
direnen, tek yürek ve tek yumruk 
olarak savaşan dedelerimiz, bu 
mücadele ile bağımsız bir devletin 
yolunu açtılar.

Bu savaşta canlarını feda eden 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
met ve saygı ile anıyoruz.

UNUTMAYACAĞIZ

10.01.2009 tarihinde kaybettiğimiz Sendikamız Mali Sekreteri Süleyman 
TÜRKER'i ölüm yıldönümünde SAYGIYLA ANIYORUZ!...

Memet Ertürk'ü sonsuzluğa uğurladık.

Saygıyla anıyoruz

Bir Kitap

DİSK-Ar dergisinin 
ilk sayısında Ücret konu-
su ele alınmıştı. Bu sayı-
da ise Taşerondan Kiralık 
İşçiliğe: Yeni İstihdam 
Biçimleri’ni mercek altına 
yatırıyor. Derginin içeriği-
ne disk.org.tr adresinden 
de ulaşabili, makaleleri 
okuyabilirsiniz.

Eylem ve  etkinliklerden anlık görüntüleri,   
güncel  gelişmelerle ilgili sendikamızın görüşlerini,  

tweetliyoruz hemen...   @BirlesikMetal

Emek Yıllığı'nın ilki, Türkiye ve emekçiler açısından oldukça 
özel bir yıl olan 2013'ü işçi sınıfı perspektifi ve emek mücadele-
leri açısından değerlendiriyor. 
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Fahrettin Koç, Emre Balcı, Abdul-
lah Musaoğlu, Özkan Abalı, Mehmet Erol, 
Ersin Yıldırım’ın çocukları dünyaya gelmiştir. 
Yavuz Kaya, Rüştü Akdemir ve Taner Tanrı-
ver evlendi.

Anadolu Motor’dan, Oğuzhan 
Erdoğan’ın çocuğu oldu. ABB Elektrik-
Dudullu’dan, Mahir Çolak’ın Duru adında 
kızı, Fatih Çobanoğlu’nun Mehmet Emir 
adında oğlu dünyaya gelmiştir. Penta 
Elektronik’ten, Baş Temsilcimiz Hüseyin 
Toruş’un Zeynep Büşra adında kızı oldu, 
Öznur Demirtaş’ın Akif Taha isminde oğlu 
oldu. Cofle TK işyerimizde, üyemiz Emrah 
Şenozan’ın oğlu sünnet oldu.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Ali Yenilmez’in kızı oldu. 
Çimsataş’tan Metin Gülümser’ın kızı, Erkan 
Sayılı’nın kızı, Ahmet Uçkan’ın oğlu, Ha-
lil İbrahim Kalkan’ın oğlu, Nurullah Ünal’ın 
oğlu, Levent Taş’ın ikizleri bir oğlan bir kızı, 
Mümtaz Hayta’nın oğlu oldu. Talat Gündoğ-
du evlendi. Sercan Adıgüzel, Selman Yeter, 
Muammer Önsert, Namık Etiler, Mehmet 
Ali Güler emekli oldu. Cemaş’tan Mehmet 
Oruç’un oğlu dünyaya geldi. Yücel Boru-
Hatay’dan Ahmet Şaştım, Tayfun Şaştım, 
Ferat Işık, Muharrem Kıymacı, Abdurrah-
man Mun ve Caner Albayrak’ın çocukları 
dünyaya geldi. 

Eskişehir Şubemize bağlı Doruk’tan İs-
mail İnce ve Ayhan Kurt’un çocukları dün-
yaya geldi. Demisaş’tan Hikmet Seyyar’ın 
oğlu, Mehmet Taşkın’ın kızı, Murat Öcan’ın 
oğlu, Ekrem Akça’nın oğlu, Özkan Demir’in 
oğlu, Kasım Göçen’in kızı, Sebattin 
Arabacı’nın kızı, Hikmet Bilecen’in kızı, 
Haydar Yalçın’ın oğlu, Ali Özler’in kızı, Eray 
Oturak’ın oğlu dünyaya geldi. Renta’dan Hü-
seyin Kahya’nın kızı dünyaya geldi. Mefro 
wheels’ten Süleyman Güldal’ın kızı Zepnep 
dünyaya geldi. Hapalki’den Adnan Senal ev-
lendi. 

Trakya Şube Başkanı Beyhan 
Vatansever’in kızı Derin dünyaya geldi. Ve 
ayrıca Trakya Şubemize bağlı Epta İstanbul 
işyeri baştemsilcisi İlkay Öztuna’nın kızı De-
rin dünyaya geldi. SİO Otomotiv’den Tuncay 
Ateş’in kızı Melike dünyaya geldi. 

ZF Lemförder’den Erol Öncüler, Murat 
Çoruh, Şerif Çiçek, Sadık Yılmaz’ın çocuk-
ları dünyaya geldi. Totomak’tan İmdat Gen-

çoğlu, Sabit Kaynar, Taner Coşkun, Selim 
Bozçal, Taner Terzi, Reis Gezgin’in çocuk-
ları oldu. Power-Packer’den Bahar Koçlar’ın 
kızı, Ebru Halimler’in kızı, Gizem Aktaş’ın 
oğlu dünyaya geldi.

Mahle’den Sait Yıldıztekin, Ergün Kah-
raman, Ercan Kılıç, Mustafa Sever, Yalçın 
Can, Emrah Kızıltaş, Fatih Dereli çocukları 
dünyaya geldi. Çukurova’dan Ahmet Acar, 
Güven Dinç’in çocukları oldu. Rettig’den 
Veli Aksoy çocuğu dünyaya geldi. LİSİ-
FTB ‘den Erkan Uğurluel, Akın Çetintürk, 
İhsan Ünal, Asalet Yaman, Mehmet Baran, 
Erman Çakan’ın çocukları dünyaya geldi. 
Jantsa’dan Fatih Aslım, Adem Ok, Gürcan 
Altınok, Mehmet Öksün, Ahmet Serdar 
Özlü’nün çocukları dünyaya geldi. Aydın 
Karaca’nın oğlu oldu. Mutlu Öksüz, Davut 
Geyen, Aykut Alper evlendi. Polkima’dan 
Hurşit Gardaş, Fatih Kına, Umut İleri, Kenan 
Kaya evelndi Fahri Ayan, Bahattin Güngör, 
Seyit Adıgüzel, Serkan Odabaş’ın çocukları 
dünyaya geldi.

Delphi’den Yakup Bardakçı evlen-
di. Uğur Şaşmaz’ın oğlu, Ali Sarıtaş’ın 
oğlu, Cengiz Uygunlar’ın oğlu, Mehmet 
Yağız’ın kızı, Cankay Özlük’ün kızı, Tuncay 
Selçukkaya’nın oğlu, Adnan Şimşek’in kızı, 
Emre Öz’ün kızı, Levent Çakmak’ın oğlu, 
Sefa Karslı’nın oğlu, Kurtuluş Tamet’in oğlu, 
Kamil Duman’ın kızı dünyaya geldi.

Kocaeli Şubemize bağlı AD Demirel’den 
İhsan Turgut’un kızı oldu. Anadolu 
Döküm’den Mustafa Özgür’ün oğlu oldu. 
Baysan Trafo Radyatörleri’nden Şaban 
Yaman’ın kızı oldu. Baysan Trafo Kazanla-
rından Fahri Yılmaz, Murat Serçeoğlu, Bilal 
Binbir evlendi. Cem Bialetti’den Vural Balta-
cı, Aydın Bozdağ’ın çocukları dünyaya geldi. 
Emre Yılmaz nişanlandı. Tata Stell’den Yu-
nus Kahraman’ın ikiz çocuğu dünyaya geldi. 

Gebze Şubemize bağlı Bosal’da Aziz 
Seyren, Mehmet Bayburt’un oğlu evlen-
di. Erdal Karabıçak, Hamdi Güldal, Zafer 
Genç’in çocukları dünyaya geldi. Bemka’dan 
Ercan Kılıç’ın kızı, Makina Takım’dan İmdat 
Alpay, Uğur Arıca’nın Sarkuysan’dan Necmi 
Güler, Hayran Yüksel, İbrahim Tekoğlu, Er-
man İnci, Erkan Ocak, Okan Altundaş, Duy-
gu Kabal, Metin Kabay’ın çocukları dünyaya 
geldi. 

İstanbul 1 Nolu Şube eski Şube Sekreteri 
Adnan Deniz’in annesi vefat etti. İstanbul 1 
Nolu Şubemize bağlı Anadolu İsuzu’dan Tu-
ran Oskay’ın annesi, Mehmet Şirin Turgut’un 
annesi, Sedat Fatsa’nın ablası vefat etmiştir. 
ABB Elektrik-Dudullu’dan, Mustafa Göncü iş 
kazası geçirdi. Tabo Otomotiv’ten Muhammet 
Kışla iş kazası geçirdi.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Serdar Ergen’in amcaoğlu vefat 
etti. Mumin Daşkıran’ın oğlu kaza geçirdi ve 
ameliyat oldu. Cengiz Kumsal’ın eşi ve kayın-
validesi trafik kazası geçirdi ve eşinin sağlık 
durumu iyi fakat kayınvalidesi vefat etti. Sami 
Özcan’ın halası, Uğur Gökçe’nin annesi vefat 
etti. 

Çimsataş’tan Gökhan Güngör, Adem 
Kes, Mikail Tekinturhan’ın babaları vefat etti. 
Cemaş’tan Murat Özeke’nin annesi vefat etti. 
Bilal Demirel iş kazası geçirdi. Erdeniz Altın 
ameliyat oldu. Yücel Boru-Hatay’dan Oğuz-
han Tuna ve Nuh Demirtaş’ın anneleri vefat 
etti. Tuna Coşkun trafik kazası geçirdi. M. Şa-
hin Koçar iş kazası geçirdi. Adem Gözalan’ın 
babası ameliyat oldu ve Rıknettin Demir 
ameliyat oldu. 

Eskişehir Şubemize bağlı Doruk’tan 
Murat Bayer, Murat Kaçar, Bedri Çetin ve 
Hasan Semerci’nin babaları vefat etti. Meh-
met Türkan ve Munir Gül iş kazası geçirdi. 
Demisaş’tan Günay Bayhan’ın babası, Meh-
met Gündüz’ün babası, Hasip Aslan’ın ba-
bası vefat etti. Renta’dan Burhan Ünlüer’in 
babası, Muhammed Kabakçı’nın babası, 
Mustafa Uzun’un ağabeyi, Ali Koyun’un an-
nesi vefat etti. Mefro Wheels’ten Mustafa Kıv-
rak, Muharrem Baş, Gürşan Güngör, Nadir 
Bostan, Engin Apak, Uğur Özdemir, Atilla Ca-
bar, Mehmet Ali Akyol, Recep Er, Ufuk Üstün 
iş kazası geçirdi. Hapalki’den Ergün Oktay, 
Muhammet Erten iş kazası geçirdi. Cafer Ke-

nar ve İrfan Saray ameliyat oldu. Ali Özbal’ın 
babası ve Ahmet Karaaslan’ın Kayınvalidesi 
vefat etti. Mumin Turgut kalp krizi geçirdi. Ra-
mazan Köseer’in eşi ameliyat oldu. 

Trakya Şubemize bağlı Aryıldız’dan Nadil 
Ulaş’ın eşi vefat etti. Epta İstanbul’dan İlkay 
Öztuna’nın dedesi vefat etti. 

İzmir Şubemize bağlı Mahle’den 
Ali Biler’in annesi, Ufuk Dinar’ın baba-
sı, Gökhan Karaman’ın babası vefat etti. 
ZF Lemförder’den Ahmet Derin’in annesi, 
Melih Uğurluel’in annesi vefat etti. Power-
Packer’den Mustafa Er’in dayısı, Ergun 
Kızgın’ın babası, Veli Okatan’ın annesi, 
Osman Gazozcu’nun eniştesi vefat etti. 
Çukurova’dan Mehmet Güngör’ün anne-
si, Zeki Ramazan Yenen’in kayınpederi, 
Mehmet Ali Dirim’in Kayınpederi vefat etti. 
Polkima’dan Salih Şahin’ın kayınpederi vefat 
etti. İmpo’dan Ethem Durmaz’ın babası vefat 
etti. Delphi’den Derya Coşar’ın babası, Sezai 
Yaşar’ın babası, Sedat Algın’ın babası, Ünal 
Öz’ın babası, Ferruh Çolak’ın annesi, Murat 
Işık’ın babası, Ali Gürbüz’ün amcası, Yalçın 
Erdoğan’ın kayınpederi, Ertan Çukurlu’nun 
bacanağı vefat etti.Jantsa’dan Akif Yolcu’nun 
babası, Hüseyin Kıvrak ve Fatih Kıvrak’ın 
babası, Muzaffer Aytulun’un annesi, Ufuk 
Köseoğlu’nun babası vefat etti.

Kocaeli Şubemize bağlı AD Demirel’den 
Kayhan Uçar’ın babası, Yasin Başçı’nın ba-
baannesi, Ahmet Canbulat’ın amcası, Erol 
Hakan Özmaral’ın babası vefat etti. Anado-
lu Döküm’den Ferhat ve Vedat Öztürk’ün 
kardeşi vefat etti. Kemalettin Kibar, Do-
ğan Salış iş kazası geçirdi. Baysan Trafo 
Radyatörleri’nden Murat Torun’un babaan-
nesi vefat etti. Baysan Trafo Kazanlarından 
Çağatay ve Orçun Çakmak’ın annesi, Hüse-
yin Çiçek’in annesi vefat etti. Tata Stell’den 
Mehmet Çelik trafik kazası geçirdi. Gökmen 
Baş ameliyat oldu.

Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan Murat 
Yıldırım iş kazası geçirdi. Cengiz Polat’ın 
kızı, Selami Kurukal, Ramazan Güler, Ferdi 
Gürçon rahatsızlık ve ameliyat geçirdi. Maki-
na Takım’dan Ali Avcı’nın annesi Alstom Gök-
han İmamoğlu’nun kayınpederi, Hamza Acar 
ve Davut Acar’ın amcası Sarkuysan’dan Ta-
lat Gülün annesi vefat etti.

SOLDAN SAĞA: 

1) Basında önemli görülen bir haberi büyük puntolarla baş sayfada yayınlamak./Bir bağlaç. 
2) Mahsul./Denizin içine doğru inen sivri kara parçası. 3) İşitme organını uyaran titreşim./
Yaylı ve nefesli çalgılar takımı. 4) Ulaşma, erişme./Meydana çıkarma, açıklama, bildirme. 5) 
Bir kimsenin yolunu bulup sağladığı haksız kazanç./Mağara, kovuk. 6) Hangi şey./Manalı, gü-
zel ve önemli. 7) Şenliklerde caddelerde kurulan süslü kemer./Saman renginde olan. 8) Gözü 
kapalı inanılan düşünce./Fiyat artırımı./Büyük şehirlerde pek çok büro ve işyerini içine alacak 
şekilde inşa edilen çok katlı apartman. 9) Dost, sevgili./Tanrının adlarından biri./Özellikle ra-
mazan ayında pişirilen yassı, geniş ekmek. 10) Halk şairi./Bir şeyin yapılmasını veya olmasını 
engelleme./Bizmutun simgesi. 11) Önemsiz, değersiz veya halk dilinde çaresiz kalma./Bir cins 
peynir. 12) İslami şartlarından biri./Şaşma ünlemi./İlaç, deva.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1) Bir otomobil şasisinin yağla sağlanmış esnekliği. 2) Erimiş halde sidikle dışarı atılan 
azotlu madde./Bir bağlaç./Bir kadın adı. 3) Rezil, maskara, ayıplanacak hale düşen./Teras, üstü 
açık yüksek bina üzeri. 4) Mangenezin simgesi./Hatıra getirmek, söylemek,/Şan, şöhret. 5) 
Müşterek menfaatlerle birbirine bağlı, birlikte iş yapan kimselerden her biri./Mısır’da tanrı. 6) 
Erzurum’un bir ilçesi./Fiyat artırımı. 7) Bir harfin okunuşu./Yerini bulma, rastlama. 8) Çocuk 
oyunlarında cezalı kimse./Bir nefesli çalgı. 9) Depremlerde okyanus ve denizlerde oluşan dal-
ga./Bir nota. 10) Almanya radyo televizyon kuruluşunun kısa adı./Kadın rahip. 11) Bir işlem 
veya bir oluşta, doğru sonuç almak için tutulacak yol, kaide. Kadın adı. 12) İnanma, emniyet, 
iman./Gene, tekrar./İlaç, deva.

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

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

Anadolu Şubemi-
ze bağlı Çimsataş’tan 
üyemiz Mehmet İsmet  
ani bir rahatsızlık sonu-
cu vefat etti. 

Yine Çimsataş’tan 
eski üyemiz Harun Sa-
dık, Mersin’de işçi taşıyan minibüse tren 
çarpması sonucu vefat etti. 



BİBER
GAZI
YASAKLANSIN!

Ülkemizde ateşli silah 
olarak da kullanılarak ve 

gaz etkisiyle insanlarımızın 
ölümüne ve yaşamsal 

yaralanmalarına yol açan 
ve maruz kalan herkes için 

uzun vadede ciddi sağlık riski 
taşıyan; biber gazı, diğer kimy-

asallar ve tüm zor kullanım 
araçları acilen yasaklanmalı, 

bir işkence yöntemi olarak 
kabul edilmelidir.

Bilinmelidir ki, kendimizi ifade et-
mek için sokaklara çıkmamız en temel 
insan hakkıdır. Bu nedenle şiddete ma-
ruz kalınması burjuva hukuk düzenine 
dahi aykırıdır. Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre 
"Herkes asayişi bozmayan toplantılar 
yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkar-
larını korumak için başkalarıyla birlikte 
sendikalar kurmak ve sendikalara katıl-
mak haklarına sahiptir." 

Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si birçok kararında yasaya aykırı olsa 
bile barışçıl nitelikteki gösterilere mü-
dahale edilmesini bu maddenin ihlali 
olarak değerlendirmiştir. Somut olarak 
Taksim'in 1 Mayıs gösterilerine kapa-
tılması AİHM'in38676/08 no'lu DİSK/
KESK – Türkiye kararıyla sözleşmeye 
aykırı bulunmuştur. 

BM Medeni ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi'nin 21. maddesine göre "Ba-
rışçıl bir biçimde toplanma hakkı hukuk 
tarafından tanınır.". BM Evrensel İnsan 
Hakları Beyannamesi'nin 20. maddesin-
de "Herkesin silahsız ve saldırısız top-
lanma, dernek kurma ve derneğe katıl-
ma özgürlüğü" tanınmıştır. Anayasanın 
34. maddesinde "Herkes, önceden izin 
almadan, silahsız ve saldırısız toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir." hükmü yer almaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yapılan tüm araştırmalar 
göz yaşartıcı gazların doğrudan kendilerinin ya da içe-
riklerinde bulunan çözücülerin potansiyel toksik etki-
leri olduğunu göstermektedir. Bu maddelerin kullanım 
amaçlarının da temelini oluşturan ani ve aşırı iritan 
etkileri, sağlık üzerinde uzun vadede olumsuz etkileri 
olabileceği konusunda endişelere yol açmaktadır. Bu 
endişeler, kanser olasılığını da içermektedir. Bu durum 
göstericilerin yanı sıra başta gazeteciler olmak üzere 
mesleki olarak sürekli ve yoğun olarak temas edenler 
için de geçerlidir.

Zor kullanım araçlarının sebep olduğu ölüm ve ya-
ralanmalar, fiziksel bütünlüğe verdiği zararın yanı sıra 
mağdurların, yakınlarının ve tanıklarının ruhsal bütün-
lüğüne ve toplumsal bütünlüğe de saldırı niteliği taşı-
yan travmalardır. İnsan eliyle, kasıtlı ve sistematik bir 
şekilde uygulanan şiddetin yarattığı psikolojik zarar, 
kazalar, doğal afet gibi travmatik olayların yol açtığı 
psikolojik zararlardan çok daha büyüktür.

Toplumsal yaşama, birey olarak insana, maruz bı-
raktığı hayvan ve bitkilere ölümcül zararları olan bu 
maddelerin kullanımı tüm yasa ve anayasalardan üstün 
olan "yaşamı tüm bileşenleri ile koruma" ilkesine ay-
kırıdır. 

Bunun yanı sıra Anayasa'nın 56. maddesi uyarınca; 
“Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için-
de sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür.” maddesi 
ve yine 20312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ba-
kanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Avrupa Sosyal 
Şartının II. Bölümünün 11. maddesine göre de taraf 
devletler; "sağlığın korunması hakkının etkin biçimde 
kullanılmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almayı 
ve sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğin-
ce ortadan kaldırmayı" taahhüt etmiş bulunmaktadır. 

1966 yılında 90 ülke biber gazının yasaklanma-
sı için Birleşmiş Milletler'de imza vermiştir. 1997'de 
Türkiye'nin imza koyduğu 'Kimyasal Silahlar 
Konvansiyonu'na göre; Bu tür ajanların, kapalı yer-
lerde kullanılması halinde veya yakın mesafeden kul-
lanılması halinde veya bir topluluğa çok yoğun olarak 
kullanılması halinde bu ajanların kimyasal silah olaca-
ğı söylenmektedir. Tüm bu gerçekliklere rağmen çok 
yakın tarih itibariyle Biber gazının doğrudan ya da 
dolaylı olarak ölümlerine yol açtığı onlarca insanımız 
bulunuyor:

İbrahim Sevindik 2007-İstanbul, Mehmet Uytun- 
2009-Cizre, Mustafa Dağ- 2009-Amara/Urfa, Metin 
Lokumcu 2011-Hopa, Hatice İdin -2009-Şırnak, Ka-
zım Şeker, Çayan Birben 2011-Yalova, Hacı Zengin 
2012-İstanbul, İrfan Tuna 2013-Ankara, Selim Önder 
-2013 İstanbul, Zeynep Eryaşar -2013-İstanbul, Serdar 
Kadakal -2013-İstanbul, Abdullah Cömert ve Ahmet 
Atakan-2013 Antakya… 

Son olarak 15 yaşındaki Berkin Elvan, başından 
gaz kapsülü ile buvurularak yaşamını yitirdi.

Biber gazının zararları:  
• Gözlerde yaşarma, yanma, ağrı, 

gözkapaklarını açamama, bazen 
geçici körlük…  

• Uzun süreli temas halinde göz ku-
ruluğu ve korneada tahriş…

• Hapşırma, öksürük, nefes darlı-
ğı… 

• Göğüste sıkışıklık hissi… 
• Astım ve KOAH hastalarında so-

lunum yetmezliği… 
• Tansiyon yükselmesi…
• Bulantı, kusma, fenalık hissi, is-

hal, baş ağrısı…
• Titreme, panik atak, anksiyete, 

ajitasyon… 
• Ağrılı yutkunma, yutkunma güçlü-

ğü, karın ağrısı… 
• Deride kanlanma, ödem, yanma 

hissi..

1 Mayıs’ların, hak arayışların, olaylı futbol maçlarının klasik uygulaması haline gelen, Gezi olaylarında yüzlerce insanı yaralayan, 
yaralamaya, öldürmeye devam eden biber gazının tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz.

Ülkemiz yakın tarihinde “Gezi 
Direnişini” yaşadı. Milyonların haklı 
tepki ve talepleri sokağa taştı. Soka-
ğın ve yurttaşların demokratik tepki-
lerinin algılanmadığı ve polis şiddeti 
ile bastırılmaya çalışıldığı bu durum-
da ölümler, yaralanmalar ve toplum-
sal travma belleklere kazındı. Başta 
“biber gazı olarak bilinen” materyal-
ler olmak üzere polisin “zor kullanım 
araçlarının” öldürücü karakteri açık 
olarak ortaya çıktı. Ülke dumana bo-
ğuldu, sendikalar, dernekler, meslek 
odaları, işyerleri, evler, okullar hatta 
hastaneler de gaza maruz kalındı. Ne-
redeyse gazı solumayan insan kalma-
dı. “Biber gazı” stokları tükendi, bu 
kimyasallar ülkemizin önemli ithalat 
kalemlerinden biri halini geldi. Tüm 
bunlar halkın kendi ifade etme çaba-
sının engellenmesi için yapıldı.

Ülkemizde de insan ve çevre 
sağlığına açıkça zararlı olan kim-
yasallar, gaz bombaları, kimyasallı 
sular, elektro şok aletleri, plastik 
mermiler gibi araçların kullanılma-
masını ve yasaklanmasını; toplum-
sal olaylarda görevli kolluk gücüne 
gerçek mermi taşıyan silahlar ve-
rilmemesini ve bugüne değin işle-
nen suçların failleri ve azmettiri-
cilerinin yargılanmasını sağlamak 
üzere ülkemizdeki tüm demokratik 
kurum ve kişileri kapsamlı bir kam-
panyaya katkı vermeye davet edi-
yoruz.

“Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul 
Eczacı Odası, İnsan Hakları Derneği, Türki-
ye İnsan Hakları Vakfı, Toplumsal Dayanış-
ma için Psikologlar Derneği, Çağdaş Hukuk-
çular Derneği


