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Bu ülkenin çıkarmakla bitmeyen madenlerinde ye-
rin yedi kat altında ölüme terk edilen, dünyayı fersah 
fersah dolaşan gemilerin yapıldığı tersanelerde sessizce 
ölen,  göğü delercesine yükselen inşaatlarda ölen, 1400 
santigrad derece ateşin karşısında metale söz geçirmek 
için terlerken yaşamını yitiren işçileri bir kez daha bu-
radan saygıyla anıyoruz 

Ne yazık ki bu ülkenin zenginlikleri emekçilerin 
ölümüyle ortaya çıkıyor. Birilerinin servetlerine servet 
katması için, birilerinin sömürülmesi, şairin dediği gibi 
“şarabını vermek için üzüm gibi ezilmesi” de yetmiyor; 
katlediyorlar yok ediyorlar.

İnsanlar ölür...
Maden ocağının dibinde, gökdelenin tepesinde, ma-

kinenin karşısında katlediyorlar. Tersanelerde, AVM 
lerde, yollarda ve heryerde…

Cinayetler seri, katliamlar acımasız ve kar hırsı göz-
leri kör etmiş…

Ne yazık ki Soma ne ilk bu ülkede ve ne de son 
katliam olacaktır.

Çünkü bu acımasız düzen, bu kar hırsıyla hareket 
eden çarklar dönmeye ve biz emekçiler celladına aşık 
olan kurban gibi sessiz kalmaya devam ettikçe, serma-
yenin bu kanlı saltanatı da öylece sürecektir.

Bize,  sendikamıza ve kadrolarımıza düşen ise gö-
zünü kar hırsı bürümüş bu kanlı saltanatın gerçekleştiği 
her kademede şerefli ve haklı mücadelemizi vermektir.

Bu sömürü fabrikada başlar; sokakta, evde, televiz-
yonlarda, Meclis’te ve siyasi iktidarın her uygulama-
sında karşımıza çıkar.

İşte onun içindir ki bizi sokağa koymazlar. İşte 
onun için dir ki bizi Taksim’e sokmazlar. 1 Mayıslarda 
meydanları doldurmamızı istemezler. Adı gezi olan bir 
parkta buluşmamıza dahi tahammül etmezler.

İnsanlar ölür Soma’da, Karadon’da, Kozlu’da…  

Ölümleri ekmek içindir ve biraz da kaderlerine razı 
oldukları için. Bu yüzden bu ülkeyi elleri kollarını sal-
laya sallaya rahatça yönetenler, aynı rahatlıkla “bu işin 
fıtratında var, bu işi yapıyorsanız öleceksiniz” derler.

Ama, bu iş kader değil cinayettir, kar için diğerinin 
çaresizliğinden istifade ederek bir başka insanın öldü-
rülmesidir diyenler, sokakta bu sömürüye karşı çıkarlar 
ve onlar da ölürler. 

Gezi’de, Eskişehir’de, Taksim’de, Sıraselviler’de 
ve heryerde.

Evet “ölüm Allah’ın emridir ve her fani bir gün ölü-
mü tadacaktır” der eskiler, ama “herkese vakitli ölüm 
nasip olsun” da derler.

Kavgamız, varoluş nedenimizdir... 

Ancak birileri bu ülkede emekçilere, insanlara insan 
gibi yaşamı reva görmeyi bırakın, vakitli ölümü bile 
çok görüyorlar.

İşte isyanımız bunadır, kavgamız bunlarladır.

Yani ekmeğimizi çalanlarla, ömrümüzden çalanlar-
la, bizleri göz göre göre ölüme gönderip sevdiklerimiz-
den vaktinden önce ayıranlarladır.

Kavgamız insana, insanın emeğine göz koyanlarla-
dır. Kim buna ortak oluyorsa onlarladır.

Biz bu nedenlerle daha ömrünün baharında, 14’ünde 
insafsızca öldürülen Berkin’in acısını da paylaşacağız, 
Soma’da yine aynı zihniyet yüzünden, yani insanı de-
ğersizleştiren anlayış nedeniyle yaşamını yitiren emek-
çinin acısını da paylaşacağız.

Bu bizim insanlık görevimizdir, bu bizim varoluş 
nedenimizdir.

Şimdi bir düşünelim; 1 Mayısta Taksim’e işçi sını-
fının birlik dayanışma ve mücadele gününü kutlamak 
için çıkmak isteyenlere gaz, cop ve plastik mermi yağ-
dıranlar, aynı zihniyete sahip kişiler değil mi?

1 Mayıs günü İstanbul’a 39 bin polis yığıp metro-
yu, metrobüsü ve vapur seferlerini iptal edip bir ölü 
kente çevirenler, gezi direnişinin yıldönümünde yine 
İstanbul’u  aynı şekilde kilitleyenlerle, 301 kişinin öl-
düğünün açıklandığı Soma katliamından sonra ilçeye 
giriş çıkışları kapatıp adeta sıkıyönetim ilan ederek 
milletçe bir acının paylaşılmasını bile çok görenler, 
aynı zihniyete sahip değiller mi?

Bütün bunlardan sonra artık şunu hepimiz net ola-
rak  görmek ve söylemek zorundayız;  2014 1 Mayıs’ı-
nın kutlanamadığı bir ülkede ne yazık ki işçiler Soma 
faciasındaki gibi ölmeye mahkum olarak çalışmak zo-
runda kalırlar.

Birilerinin cenneti, 
başkalarının cehennemi...

Doğrudur, sayın Başbakanın dediği gibi 1800’lü 
yıllarda maden ocaklarında meydana gelen kazalarda 
onlarca işçinin öldüğü. Ve yine doğrudur o yıllarda söz 
konusu Avrupa ülkelerinde işçilerin sendikalı olmak, 
meydanlarda gösteri yapıp haklarını almak için kolluk 
güçleri tarafından katledildikleri. 

Ama birileri sayın Başbakana işçilerin, emekçilerin, 
çiftçilerin yani kısacası Türkiye halkının da aynı diğer 
dünya ülkeleri gibi 21. yüzyıla çoktan girdiğini hatır-
latmalıdır.

Televizyon reklamlarında, dizilerde allanıp pulla-
nan gökdelenlerde, havuzlu villlarda yaşayanlar, dub-
le yollarda vızır vızır giden jeepleri kullananlar kadar, 
tüm o güzellikleri üretenlerin de bu ülkede 21.yüzyılda 
yaşadığını haykırmalıdır.

Çünkü sayın Başbakan, yeryüzünün sahte cennet-
leri ile yeraltı cehennemleri aynı saate ayarlıdır:  Ma-
denler cehenneme dönüştükçe, metropollerde “sahte 
cennetler” yükselir.

Yoksul kasabalarda “ocaklar” köhneleştikçe, şimdi 
metropol denilen şehirlerin  “parıltılı” kuleleri yükselir. 

Cehennemin “trafo”su patlamaya koşarken, sahte 
cennetler “akıllı aydınlatma”yla donanır.
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Cehenneme bir “yaşam odası” için kıyılamayan pa-
rayla, sahte cennetlere “rekreasyon”, yani yeniden te-
miz yaşam alanları kondurulur.

Cehennemin “köleleri”nden esirgenen her “gaz 
maskesi”, sahte cennet müşterisinin ithal ağacıdır. 

Artık bunu herkes iyi bilsin ve görsün ki bu sömü-
rü düzeninde ve bu yalan dünyadaki en temel gerçek 
şudur; birilerinin cenneti bir başkalarının cehennemi 
olmaktadır.

Bu ölümler, taşeronlaştırmanın, özelleştirmenin, 
dünya standartlarının üzerindeki uzun çalışma sürele-
rinin, sefalet düzeyinde ilan edilen asgari ücretle ça-
lışmaya mahkumiyetin, kronikleşen işsizliğin, yüzde 
5 düzeyindeki sendikalaşmanın, yasalar ve iktidarların 
zorlamasıyla sarı sendikalara mecbur edilen işçilerin ve 
tabii ki en önemlisi gözü dönmüş kar hırsının, yani  sö-
mürünün, yani bu acımasız düzenin sonucudur.

Bütün bunları dile getirmek için yüzbinlerce işçinin 
toplanıp haksızlığa karşı çıkacakları 1 Mayısların ya-
saklanması elbette boşuna değildir.

Bizler bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız. 
Bu toplumun bir hafızası olduğunu, bu toplumun bir 
vicdanı olduğunu işçi sınıfı olarak birilerine hatırlata-
cağız ve göstereceğiz.

Cumhura saygı duymayan, 
cumhurun başı olamaz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yaklaşması nedeniy-
le önümüzdeki günlerde yoğun bir siyasi gündemle de 
içiçe olacağız

Biz bu seçimlere kişiler bazında, dar siyasetin gir-
daplarına kapılmadan bakmak gerektiğine inanıyoruz. 
Ancak bu ülkenin geleceği açısından çok önemli bir 
viraj olduğunu da unutmuyoruz.

Bu halkın beş yıllığına seçilecek Cumhurbaşkanı-
nın halkına saygı duyan, halkıyla barışık, yarısını bilen 
gerisini ise bölen, tokatlayan, tekmeleyen, gaza boğan, 

öldürten ardından da “ölmüş gitmiştir” diyen, birkaç 
ay önce methiyeler düzdüğü patronun madeninde hun-
harca ölüme terk edilen 301 madencinin ardından “bu 
işin fıtratında ölüm var” diyen, çaresiz çiftçiye “ananı 
da al git”, işsiz işçiye ”yastık altındakini çıkar” diyen 
bir kişinin olamayacağını, olmaması gerektiğini çok iyi 
biliyoruz. 

Kısacası demokrasiye değil sadece kendi dedikleri-
ne inanan bir siyasetçinin cumhur’un başına geçmesi, 
yani halkın başkanı olması düşünülemez.

Demokrasi, demokratik hak ve özgürlükler bir tek 
kişinin iki dudağı arasında kalamaz. Öyle olsaydı iş-
yerlerinde de sendikaya gerek kalmazdı. Nasıl ki iş-
yerlerinde kaderimizi işverenlerin ellerine bırakmayıp, 
sendikamızda örgütlenip mücadele ettiysek, ülkemizde 
de bize ekmek kadar su kadar lazım olan demokratik 
hak ve özgürlükleri birilerinin veya bir kişinin keyfine 
terk edemeyiz. 

Anti demokratik uygulamalarla ülkeyi bir hapisha-
neye, adeta bir polis devletine çeviren bir anlayışa bo-
yun eğmek bizlere yakışmaz.

Önümüzde, 
MESS grup toplu iş sözleşmeleri var. 

2014-16 MESS TİS sürecinin kolay geçmeyeceği-
ni söyleyebiliriz. Ücretlerde meydana gelen erozyon, 
enflasyon rakamlarını aşan hayat pahalılığı karşısında 
eriyen ücretler ve gerileyen alım gücünün yanı sıra, 
son olarak patlayan 17 Aralık sürecinin tetiklediği kur 
artışları nedeniyle temel tüketim maddelerinin daha da 
zamlanacağı gerçeği, beklentilerin artmasına yol aç-
maktadır.

Ancak diğer yandan zaten kırılgan olarak değerlen-
dirilen ekonominin şimdi daha ciddi sıkıntılarla karşı-
laşacağı da aşikardır. 

Sendikamız, Nisan ayından bu yana tüm şubeleri-
mizde olabilecek en geniş biçimde oluşturulan kurul ve 
komisyonlar nezdinde çalışmalarını sürdürüyor; üyele-
rimizin görüş, düşünce ve önerilerini alıyor. 

Tüm kadrolarımıza düşen bu zorlu süreçte TİS tas-
laklarımızı en geniş katılımla, olabildiğince çok arka-
daşımızın görüşünü de alarak, her türlü kişisel ve kü-
çük hesapları bir yana bırakarak ve en gerçekçi biçimde 
oluşturup, üyelerimizi de olası her türlü gelişmeye ha-
zır hale getirmektir.

e-devlet keşmekeşine rağmen, 
örgütlenme atılımı devam ediyor

Örgütlenmelerimiz tüm olumsuz koşula rağmen son 
derece olumlu bir şekilde devam ediyor.

Tam 30 yıldır sermayenin adeta ensemizde boza pi-
şirmesine yol açan 2821-2822 sayılı yasaların güya de-
ğişerek 6356 sayılı yasa olarak düzenlenmesi, yeni bir 
“gelen gideni aratır” hikayesi daha çıkarttı karşımıza. 

Bu hükümet döneminde bıçağın kemiğe dayandığı 
bir 12 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.

İşte noter şartı yerine getirilen e-devlet sistemi de 
bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Evet noter şar-
tı her haliyle örgütlenmenin önünde bir engeldi ve biz 
yıllardan beri bunun kalkması için uğraş verdik. Dün-
yanın hiçbir yerinde olmayan sendikaya üyelikteki no-
ter şartı kaldırıldı ama yerine yine hiçbir yerde uygu-
lanmayan bir başka engel, e-devlet sistemi getirildi.

Önümüze getirilen e-devlet üzerinden üyelik koşulu 

tam bir keşmekeşe döndü. Teknik aksaklıklar, kilitlen-
meler, sistemin zaman zaman kapanması veya girile-
memesi bir yana, metal işkolunda çalışıyor gözüken bir 
işçinin işkolunun sistemde farklı görünmesi nedeniy-
le üye yapılamaması veya yeni örgütlenme çalışması 
yaptığınız bir işyerindeki işçilerin e-devlet şifreleri ol-
maması nedeniyle ortaya çıkan engeller ya da işçilerin 
işveren tarafından şifrelerinin istenmesi ve daha birçok 
sorun…

Bütün bunlar karşımıza ciddi engeller olarak çık-
maya, işverenlerin kozları olarak kullanılmaya devam 
ediyor.

Ancak bunlara rağmen örgütlenme çalışmalarımız 
her bölgede tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir, Gebze ve Düzce’deki örgütlenme çalışmala-
rımızla MT Reklam ve Luna işçileri, son zamanlarda 
saflarımıza katılan birçok işyeri gibi toplu sözleşmeli 
düzene geçmek, sendikalı olmak, DİSK’li olmak iste-
diler. Ama başlarına gemeyen kalmadı. Buna rağmen 
mücadelelerini yılmadan sürdürüyorlar.

Son on yılın örgütlenme adına en büyük atılımla-
rını gerçekleştiren sendikayız. Bununla hepimiz gurur 
duyabiliriz.

Sendikamız adına son yılların en yüksek aidatlı üye 
sayısına ulaşmış durumdayız. ar sendikamızın hemen 
bütün kadrolarının burada payı olduğunu unutmamız 
lazım. 

Eğitimli işçi ile, bilinçli mücadele...

Her zaman olduğu gibi eğitimlerimiz her seviye-
de ve her yerde, Gönen’de, Sapanca’da, şubelerde ve 
işyerlerinde devam ediyor. Son bir yıl içinde dört bin 
üyemiz eğitimden geçirilmdi.

Eğitimler bu sendikanın, sendikamızın üyelerinin, 
temsilcilerinin, kadrolarının taçlandığı süreçlerdir.

Ama eğitimleri değerlendirirken unutulmaması ge-
reken en önemli şey eğitimin bir süreç olduğudur. Yani 
bir üyemizin, temsilcimizin ve hatta yöneticimizin al-
dıkları süresi belli olan eğitim programlarının yanı sıra 
tis toplantıları, örgütlenme çalışmaları, mücadele ve 
eylemler içinde yetişeceklerini unutmamamız lazımdır. 

Yani bir insanımızın eğitilmesi, böylesine zorlu mü-
cadelede katkı verecek hale gelmesi, bir örgütsel faali-
yetin tamamını içeren bir süreçtir. 

 67 yıldır sınıf mücadelesinin en önemli kilometre 
taşlarına harç koymuş sendikamız bu yetişmiş kadrola-
rımızla kendini bu günlere taşımıştır. 

 Hepimize düşen en önemli görev bu sendikayı, sa-
dece metal işçilerinin değil, Türkiye’deki sendikal ha-
reketin, sınıf mücadelesinin umudu haline getiren geç-
mişine, tarihine halel getirmeye çalışanlara karşı sahip 
çıkmaktır.

Ramazan ayının ailelerinize  
huzur, ülkeye barış getirmesi  

dileğiyle, şimdiden tüm üyelerimi-
zin bayramınızı kutluyoruz... 
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Düzce’de ve Çayırova’da

M&T REKLAM işçileri direnişte
Kocaeli’ne bağlı Çayırova ve Düzce’de iki ayrı fabrikada fa-

aliyet gösteren M&T Reklam AŞ.’de Gebze ve Kocaeli Şubeleri-
mizce yürütülen örgütlenme çalışması sonucu, işletme bünyesinde 
toplu iş sözleşmesi için yeterli üye çoğunluğuna ulaşıldı. 

Sendikamızın yaptığı çoğunluk tespiti başvurusuna Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı olumlu yanıt verdi. 

İşçilerin sendikamıza üye olduğunun işveren tarafından öğre-
nilmesinin ardından işletmede işten çıkarmalar başladı. 

12 Mayıs günü Düzce fabrikasında çalışan 18 işçi işten çıka-
rıldı. 

Sendikamız işten çıkarılan işçilerle birlikte 13 Mayıs günü 
Düzce fabrikasının önünde bu hukuksuz uygulamaya karşı direniş 
başlattı. 

Düzce’nin ardından aynı hukuksuz-
luk diğer fabrikada da yaşandı. 19 işçi 
14 Mayıs günü Çayırova’daki fabrikada 
işten çıkarıldı. Bir gün sonra Çayırova 
fabrikasının önünde de direniş çadırı ku-
ruldu.

Bu tarihten sonra da işten çıkarma sal-
dırısı devam etti. İlerleyen günlerde işten 
çıkarılan üyelerimizin sayısı Çayırova’da 
30’a, Düzce’de ise 23’e ulaştı. 

M&T Reklam, üyelerimizin işten çı-
karılma nedenini, iş hacminde yaşanan 
daralma ve bunun sonucunda firmanın 
küçülmeye gitmesi olarak ifade etti. 

Oysa her iki fabrikadan yaklaşık 50 
işçinin işten çıkarıldığı günlerde iş yo-
ğunluğu nedeniyle fazla mesai çağrısı 
yapılıyordu. 

M&T Reklam Çayırova ve 
Düzce’de sendikamız üyesi işçi-
lerin direnişi 13 Mayıs 2014 ta-
rihinden itibaren devam ediyor. 

Her iki fabrikada çalışmaya 
devam eden üyelerimiz ise, bir 
taraftan uygulanan istifa bas-
kısına direniyor, diğer taraftan 
atılan ve kapı önünde direnişte 
olan arkadaşlarına sahip çıkıyor.
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M&T Reklam’ın sendika düşmanlığı 
uluslararası platformda

Yıllarca asgari ücretle çalıştırdığı 
işçilerin sendikalaşmasına tahammül 
edemeyen M&T Reklam işverenin 
tavrını protesto etmek ve haklarına sa-
hip çıkan işçilerin sesini kamuoyuna 
duyurmak için Çayırova fabrikasının 
önünde yapılan basın açıklamasında 
coşku büyüktü. 

27 Mayıs tarihinde yapılan basın 
açıklamasına katılan Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu, işvereni yasalara uy-
maya çağırarak, MT Reklam işçisinin ve 
sendikamızın sürdürdüğü mücadeledeki 
kararlılığı kamuoyuyla paylaştı.

1 Haziran 2014 tarihinde fabrikanın 
bulunduğu Düzce 1.Organize Sanayi 
Bölgesi’nden başlayarak Düzce Şehir 
Merkezi’ne kadar yaklaşık 15 km. 
sağnak yağış altında yürüyüş yapıldı. 

Yürüyüşe işten atılan işçilerin yanı 
sıra vardiyasından çıkan MT Reklam 
işçileri de katıldı. 

Termo Makinada sendikamız üyesi 
işçilerin de destek verdiği yürüyüşe 
Lastik-İş üyesi Sand Profil işçileri 
de katıldı. Yürüyüş şehir merkezinde 
yapılan basın açıklamasıyla sona erdi.

Üyesi olduğumuz IndustriALL Küresel Sen-
dika, M&T Reklam’da işten çıkarılan işçilerin 
geri alınması, sendikal hakların tanınması için bir 
kampanya başlattı. 

İşverene baskı oluşturma amacı da taşıyan 
kampanyaya Labourstart üzerinden online olarak 
da ulaşılabiliyor. Sendikamız web sayfasından da 
kampanyaya katılabilirsiniz.

"Lütfen 30 saniyenizi ayırın ve şirkete ve bazı 
önemli müşterilerine email göndererek, işten atı-
lan işçilerle dayanışmanızı gösterin.Teşekkürler." 
Eric Lee (Labourstart)

15-16 Haziranda da, 
Konfederasyonumuz DİSK 
M&T işçileriyle idi

CHP İstanbul millet-
vekilleri Mahmut Tanal 
ve Kadir Gökmen Öğüt, 
M&T Reklam Gebze di-
renişçilerini ziyaret ettiler.

Meclis gündemine ta-
şıyacakları süreç hakkın-
da Genel Başkanımızdan 
bilgi aldılar.

industriall 
Küresel Sendika 

ve Kanada'dan 
konuklarımız, 

direnişteki M&T 
işçilerini zi-
yaret ederek 

dünya işçilerinin 
dayanışma 

mesajlarını ilettiler. 

DİSK'in 15-16 Ha-
ziran etkinlik progra-
mının ikinci gününde, 
35 gündür işyeri önün-
de direnen Gebze ve 
Düzce M&T Reklam 
işçileri ziyaret edildi.

facebook.com/BirlesikMetalSendikamızı sosyal medyada takip ediyor musunuz?
twitter.com/BirlesikMetalFacebook ve twitter hesabımızı arkadaşlarınıza da duyurunuz... 
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Hoşgeldiniz Ruba işçileri

Crown Bevcan’da 
uluslararası dayanışma

İşten çıkarmaya karşı
Mefro Wheels’de büyük dayanışma

Dünyanın 41 ülkesindeki 149 üretim 
tesisinde, Coca-Cola, Nestle, Danone 
gibi uluslararası gıda ve içecek tekelle-
rine metal ambalaj/kutu üretimi yapan 
Crown’un, Türkiye’de bulunan iki fab-
rikasındaki örgütlenme sürecinde yaşa-
nan hak ihlallerine karşı mücadelemiz 
devam ediyor.

2012 yılında başlayan örgütlenme, 
işten çıkarmalar ve baskılarla devam 
etti. 

Geçtiğimiz aylarda kesinleşen yargı 
kararları sonucu işletmede toplu sözleş-
me süreci başladı. Toplu sözleşme süre-

cinin hemen öncesinde ise Osmaniye ve 
Kocaeli fabrikalarında işten çıkarmalar 
yaşanmıştı.

Crown’un dünya çapında da işçi 
haklarına yönelik sicili parlak değil. 
Kanada’da yaklaşık 4 aydır grevde olan 
işçiler adına bir heyet, Türkiye’de işten 
atılan üyelerimize ve devam eden sendi-
kalaşma sürecine destek olmak ve sürdür-
dükleri grevi kamuoyuna duyurmak ama-
cıyla 24 Nisan’da Kocaeli’ne geldiler.

Sendikamızın şube binasında yapılan 
basın toplantısında her iki ülkenin işçi-
leri, yürüttükleri mücadele için dayanış-
mayı paylaştılar.

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro 
Wheels fabrikasında ilk dönem toplu iş 
sözleşmesinin imzalanmasının ardından, 
keyfi işçi çıkarma uygulamalarına karşı 
sendikamız üyesi işçiler büyük tepki 
gösterdi.

Performans düşüklüğü gerekçe gös-
terilerek işten çıkarılan 6 üyemiz için 
16 Mayıs gündüz vardiyası çıkışında 
fabrika giriş kapısında kol kola giren 
işçiler bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdiler. Burada açıklama 
yapan Eskişehir Şube 
Başkanımız Bayram Ka-
vak, işverenin sendikayı 
dikkate almayan ve tek 
taraflı karar vererek haya-
ta geçirdiği uygulamalara 
ve bu şekilde yapılan işten 
çıkarmalara sendikamızın 
gösterdiği tepkiyi dile ge-
tirdi.

Daha sonra fabrika içi-
ne dönen işçiler gece boyu 
fabrikada kaldılar.

20 Mayıs günü de devam eden pro-
testo eyleminin ardından işverenle ya-
pılan görüşmeler sonucu atılan işçilerin 
yeniden işbaşı yapması konusunda an-
laşma sağlandı. İşten çıkarılan 6 üyemi-
zin kararlaştırılan takvim doğrultusunda 
yeniden işbaşı yapması kararlaştırıldı.

İşten çıkarılan işçi arkadaşlarına sa-
hip çıkan Mefro Whells işçileri, ortaya 
çıkan hukuksuz ve haksız uygulamayı 
kararlı mücadeleleri sonucu ortadan kal-
dırdılar. 

21 Haziran’da, industriall Küresel Sendika ve Kanada Çelik İşçileri Sendikası'ndan  
uyuşmazlık sürecinde TİS görüşmelerini sürdüren Crown işçilerine destek geldi. 

12 Eylül 1980 öncesinde İzmir’de faaliyet gösteren ve Maden-İş Sendikamız-
da örgütlü olan RUBA FERMUAR işyerinde Ocak 2014 tarihinde başlayan örgüt-
lenme çalışmaları sonucunda 15 Nisan 2014 tarihinde örgütlenme tamamlanarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusu yapıldı. Yapılan 
başvuru sonucunda Çalışma Bakanlığı yetki tespitini sendikamız lehine çıkarmıştır.

 Ruba Fermuar işçilerini 34 yıl sonra tekrar aramızda görmek bizi sevindirmiştir. 

Kayseri’de işçiler sendikamızda örgütlendi

ODS Ortadoğu Döküm sendikalaştı
Anadolu Şubemizin örgütlediği, 

Kayseri’de kurulu OSD Ortadoğu Dö-
küm Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ’de 
sendikamız toplu iş sözleşmesi için ye-
terli çoğunluğu sağladı. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı 5 Mayıs 2014 
tarihinde çoğunluk tespitini yaptı.

Yaklaşık 100 işçinin çalıştığı fabri-
kada, çoğunluk tespitinin gelmesinin ar-
dından henüz deneme süresi dolmayan 
üç üyemiz işten çıkarıldı. Buna karşın 
diğer işçiler örgütlülüklerini korudu. 

Şirket yönetimi, yasal prosedürün 
kendisine tanıdığı imkanı kullanarak 
çoğunluk tespitimize itiraz etti. 

Süreci uzatmaya yönelik bu girişi-
me karşın üyelerimiz kararlı bir şekilde 
davranıyor.

Yetki mahkemesinin ilk duruşması 
Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirile-
cek. 

ODS işçilerine sendikamıza hoş gel-
diniz diyoruz.
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LUNA Sayaç’ta
Direniş sürüyor...

25 Şubat 2014 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, elektrik sayaçları üreten 
LUNA sayaç fabrikasında, günde 12 saat ve asgari ücretle 
çalıştırılan işçiler, Anayasal haklarını kullanarak Sendikamı-
za üye oldular. 

Çalışma Bakanlığı’na yapılan başvuruda yetki tespitinin 
lehimize çıktığı gün bu hakkı yok sayan işveren sabah vardi-
yasına gelen 106 arkadaşımızı kapının önüne koydu. İşbaşı 
yaptırılmayan işçiler, 4 aydır fabrikanın önünde direnişleri-
ne devam etmekte olup, işverenin bu hukuksuz uygulama-
sının sona ermesi ve Anayasal hak olan sendika haklarının 
verilmesi için büyük bir kararlılıkla mücadelelerine devam 
etmektedirler.

Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz, 14 Mayıs'ta İzmir 
Luna Sayaç direnişini ziyaret ederek, hakları için mü-
cadeleden vazgeçmeyen işçilerle görüştüler.

Galvanizli tel ürünlerinin dünyadaki en büyük üreticisi 
İtalyan Officine Maccaferri ile Tekno Şirketler Grubu’nun 
ortak kurdukları dünyadaki 29. fabrikasında, Düzce’de çalı-
şan işçiler, sendikamız saflarında… 

Sendikamız Tekno Maccaferri işyerinde uzun süredir 
örgütlenme çalışmaları yürütmekteydi. İşyerinde yeterli ço-
ğunluk sağlanması üzerine Sendikamız, bakanlığa başvuru-
da bulundu. 

Sendikamızın başvurusu üze-
rine Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan 28 Mart 2014 tari-
hinde işyerinde toplu iş sözleşme-
si için yeterli çoğunluk sağlandığı-
na dair yetki tespiti verildi. Tekno 
Maccaferri işçileri, saflarımıza 
hoş geldiniz.

Tekno Maccaferri işçileri: 

Hoş geldiniz!

Gebze Şubemizden
14.04.2014 tarihinde Ar Metal işyeri ile yürü-

tülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi yetkimiz gel-
mediğinden protokol imzalanarak anlaşma sağlan-
mıştır.

Şube Yönetim Kurulu olarak farklı tarihlerde 
Çayırova, Legrand, Makine Takım, Aperam, Als-
tom işyerleri ziyaret edilerek üyelerimizle sohbet-
ler gerçekleştirildi.

14.04.2014 tarihinde başlayan Şubemize bağlı 
20 işyerinden üyelerimizin oluşturduğu takımlar 
arası; Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası dü-
zenlendi. Turnuva sonucunda; en centilmen takım: 
Kürüm Demir futbol takımı, en çok gol atan fut-
bolcu: Sarkuysan’dan Fatih Çalışkan, en iyi kale-
ci: Alstom’dan Çağlar Akın arkadaşımız olmuştur. 
Turnuvaya katılıp centilmence yarışan takımları-
mızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür edi-
yoruz. 

21.04.2014 tarihinde Konfederasyonumuz 
DİSK’in Taksim’de düzenlediği, 1 Mayıs’a hazır-
lık için yapılan basın açıklamasına Şube Yönetim 
Kurulu ve temsilciler olarak katılım sağlandı.

14.05.2014’de Şube temsilciler kurulu yapıldı.
14.05.2014 tarihinde Soma’da yaşanan iş cina-

yetleri için Gebze Sendikalar Birliği olarak basın 
açıklaması düzenledik. 

15.05.2014 yeni örgütlendiğimiz M&T Rek-
lam işyerinden atılan 19 işçi arkadaşımız için fab-
rika önü eylemi başlatıldı.

15.05.2014 tarihinde Soma’da yaşanan iş cina-
yetleri için Şubemize bağlı işyerlerinde 1 saatlik 
iş bırakma eylemi yapılarak bildirilerimiz okundu.

19.05.2014 tarihinde M&T Reklam işçileriyle 
şubede süreçle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıl-
dı.

23.05.02014 de NCG Metal işyerindeki üyele-
rimizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerin-
de, MESS’le yapılan müzakerelerde anlaşma sağ-
lanamadı ve uyuşmazlık tutuldu. Arabulucu tayin 
toplantısı yapıldı. 

24.05.2014 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB'nin taşerona, güvencesiz çalışmaya ve iş 
cinayetlerine karşı Kadıköy'de örgütlediği “Taşe-
ron ölüm demektir, yasaklansın” mitinge, Şube 
Yönetimi, temsilciler ve direnişte olan M&T Rek-
lam işçileriyle katılım sağlandı.

26.05.2014 tarihinde M&T Reklam işçileriyle 
işyeri önünde temsilci ve üye arkadaşlarımızın ka-
tılımıyla kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

06.06.2014 tarihinde Sendikamızın Genel 
Temsilciler Kurulu’na giden temsilcilerimiz; 

Referandum isteyen Eku işçileri:
“Sendika seçme hakkıma saygı istiyorum”

 Sendika seçme hakkına saygı isteyen Eku işçileri, işyerinde yetkili sendikanın belirlenmesi için 25 Haziran-
da, "tek çözüm referandum" sloganıyla, sanayi bölgesinden Gebze'ye yürüdüler... 

TEKGIDA-İŞ Sendikasına üye oldukları için işten atılan 
Sütaş işçilerinin Karacabey fabrikası önündeki direnişleri 
ziyaret edildi. 

17.06.2014 tarihinde DİSK, 15-16 Haziran büyük işçi 
direnişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, direniş-
teki M&T Reklam işçilerini ziyaret etti. Sendikamıza üye 
oldukları için işten atılan M&T Reklam işçileri yaklaşık 
1 ayı aşkın bir süredir direnişte. DİSK Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Sendikamız Genel Başkanı’nda aralarında bu-
lunduğu grup, fabrika önüne gelerek direnişteki işçilere 
mücadele ve dayanışma mesajı verdiler. 
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İşyeri ziyaretleri
BAŞÖZ

ÇEMAŞÇİMSATAŞ

YÜCEL BORU DÖRTYOL

APERAMALSTOM

Eskişehir Şubemizden
Soma’da yaşanan madenci katliamını 

protesto etmek amacıyla Eskişehir’de Kon-
federasyonumuz DİSK, Türk-İş, KESK ve 
Tabip Odası'nın öncülüğünde bir yürüyüş 
düzenlendi. 

Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eylemde 
Odunpazarı’ndaki SGK önüne siyah çe-
lenk bırakıldı, “İşçi cinayetlerinin hesabını 
soracağız” yazılı pankart açılarak yürüyü-
şe geçildi. Şubemizde örgütlü metal işçileri 
de 1 saat iş bırakarak eyleme katıldılar.

15-16 Haziran 1970 büyük işçi direni-
şinin yıldönümünde Eskişehir Şubemiz-
de, temsilcilerimizin katılımıyla bir basın 
açıklaması yapıldı. 

Demisaş işyerinde bölümler arasında 
düzenlenen Futbol Turnuvası, 10.06.2014 
tarihinde yapılan final maçıyla sona erdi.

Final’de, Bakım Ünitesi ile İkmal ta-
kımları karşılaştı. Kupayı Bakım Ünitesi 
aldı. Turnuva sonrası hep birlikte yemek 
yenildi. 

BOSAL
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İzmir Şubemizden
09 Nisan 2014 tarihinde toplu iş söz-

leşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuç-
lanan ve grev kararı alınan TOTOMAK 
işyeri komitesi ile şube binamızda sen-
dikamızın Eğitim Dairesi’nden Gökhan 
Düren hocamız tarafından grev eğitimi 
yapıldı. 25 Nisan'da işverenle yapılan 
son görüşmenin ardından fabrikadaki 
tüm üyelerimiz bilgilendirilmiş, üyele-
rimizin onayı alınarak toplu iş sözleşme 
imzalanmıştır. TOTOMAK işçilerine 
hayırlı olsun.

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma günü olarak kutlanan 1 
Mayıs’ta, tüm fabrikalardan yoğun ka-
tılımın sağlandığı kortejimizin önünde 
işten atılan Luna işçileri yürüdü. Arka-
sında tüm fabrikaların pankartları ve 
onun arkasında işyerlerinden üyelerimiz 
Birleşik Metal-İş Sendikasına yakışır bir 
disiplinle 1 Mayıs’a katıldılar. 

İzmir olarak İstanbul Taksim’de 
olamasak da “Her yer Taksim her yer 
1 Mayıs alanı” anlayışı ile sınıf kardeş-
lerimizin Taksim’de karşılaştığı devlet 
terörünü lanetleyerek, zulmün karşısın-
da sinmeyeceğimizi ve ülkemizde ku-
rulmak istenen korku imparatorluğuna 
izin vermeyeceğimizi bir kez daha ka-
rarlı bir şekilde göstererek Gündoğdu 
Meydanı’na coşkulu bir şekilde yürüyüş 
gerçekleştirdik…

13 Mayıs 2014 günü Soma yaşanan 
katliamla ilgili olarak sendikamızın al-
mış olduğu karar gereğince 15 Mayıs 
Perşembe günü tüm fabrikalarda sabah-
tan itibaren 3 dakikalık saygı duruşu ya-
pılarak 1 saat iş bırakıldı.

 Aynı gün saat 16.30 da DİSK, KESK 
ve TMMOB’un almış olduğu karar ile 
fabrikalardan çıkan 07.00-15.00 var-
diyasında çalışan üyelerimiz ile Bas-

mane Meydanı’nda toplanarak Konak 
Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. 

Ancak, polis yürüyüşün yapılmasına 
izin vermeyerek tazyikli su ve biber gazı 
ile saldırdı. Saldırıda DİSK Genel Baş-
kanı yaralandı. 

İmpo Motor, Ergun Hidrolik ve 
Jantsa’dan yeni seçilen temsilcilerimiz, 
24-28 Mayıs tarihlerinde Sendikamızın 
Sapanca Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen eğitime katılarak, işyerlerine 
ve mücadeleye daha donanımlı olarak 
döndüler.

25 Mayıs 2014 tarihinde, İzmir Fuar’ı 
Gençlik Tiyatro Salonu’nda MESS ve 
Sendikamız arasında başlayacak olan 
TİS görüşmeleri için şubemize bağlı 
MESS üyesi Schneider Elektrik, Mahle 
ve Şenkaya Çelik Döküm işyerleri TİS 
Komisyonu üyelerine yönelik bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı. T

oplantıda Genel Sekreterimiz M. 
Selçuk GÖKTAŞ, Toplu Sözleşme dai-
remizden Mehmet Beşeli ve İrfan Kay-
gısız hocalarımız süreç hakkında bilgi-
lendirmelerde bulundular…

Konfederasyonumuz DİSK’in “15-
16 Haziran Işığında Taşerona Karşı Dire-
niyoruz” kararı gereği, 16 Haziran günü 
Soma’da Dev-Maden Sen Sendikamızın 
şubesi önünde toplanarak madenci anı-
tına kadar yürünerek saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Madenci Anıtına yapılan yürüyüş 
sonrası Soma Kaymakamlığı önünde ba-
sın açıklaması yapıldı. Yapılan yürüyüş 
ve basın açıklamasına Genel Yönetim 
Kurulumuz ve diğer şube yöneticileri-
miz ve üyeleri ile birlikte Şubemizden 
de temsilcilerimizle birlikte katılım sağ-
ladık.

18 Haziranda Genel Merkezimizde 
toplanan Merkez Grup Toplu iş Sözleş-
mesi Kurulumuz, 2014-2016 grup toplu 
iş sözleşmesine yönelik çalışmalarına 
devam etti. Şubemizden Şenkaya, Mah-
le ve Schneider işyeri temsilcilerimiz ve 
Şube yöneticilerimiz de katıldı.

14 Mayıs’ta Soma’da ya-
şanan maden katliamı protes-
to etmek amacıyla Şubemize 
bağlı işyerlerinde 1 saatlik 
iş bırakma eylemi gerçek-
leştirildi. Ayrıca diğer ku-
rumlarla ortak Şehreküstü 
Meydanı’nda protesto eylemi 
düzenledi. 

Soma'daki maden şehitleri 
için saygı duruşunda bulunul-
masıyla başlayan eylemde, 
"İş kazası değil, iş cinayeti; 
katil hükümet istifa, hükümet 
istifa" şeklinde sloganlar atıl-
dı. 

Eylemde; Sendikamız 
Şube Başkanı ve DİSK Bursa 
Bölge Temsilcisi Ayhan Ekin-
ci;  ‘Soma’da 301 kardeşimi-
zin ölümünün sebebi, gizli 
veya açık, yasal ve yasadışı 
biçimde büyütülen, beslenen 
taşeron düzenidir. Taşeron 
düzeni başta olmak üzere, 
tüm güvencesiz çalıştırma 
biçimleri işçilerin sadece bu-
gününü değil, geleceğini de 
elinden almaktadır’ dedi.

Konfederasyonumuz 
DİSK’in taşeron sistemine 
karşı Soma’da yaşanan işçi 
katliamını protesto etmek 
amacıyla düzenlediği ey-
lemler, 28 Mayıs’ta Bursa’da yapıldı. 
Öğlen saatlerinde taşeron işçilerinin 
direndiği Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde yapılan basın açıklama-
sının ardından akşam saat 18’de de  
Kent Meydanı’ndan Fomara’ya yürü-
yüş gerçekleştirdi. 

Şubemize bağlı işyerlerinden tem-
silci ve üyelerimizin de katıldığı yü-

rüyüşte, basın açıklaması Sendikamız 
Bursa Şube Başkanı ve DİSK Bölge 
Temsilcisi Ayhan Ekinci tarafından 
gerçekleştirildi. 

14 Mayıs’ta Bursa’nın Mudanya 
ilçesinde, Soma’da hayatını kaybeden 
maden işçileri için yürüyüş düzenlendi 
ve denize 300 mum bırakıldı. Eyleme 
sendikamıza üye Prysmian işçileri de 
katıldı.

Bursa Şubemizden

Kocaeli Şubemizden

Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz, 17 Mayıs'ta Düzce İntek direnişini 
ziyaret ederek, hakları için mücadeleden vazgeçmeyen işçilerle görüştüler..



10 Birleşik Metal-İş
Temmuz 2014

 Düzce’de faaliyet gösteren ÇOKYAŞAR Halat Makine 
işletmesinde yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaş-
ma ile sonuçlandı. Genel Başkanımızın da katılımıyla, 16 
Mayıs’ta bir imza töreni düzenlendi. 

Çokyaşar Halat işçisi artık 
toplu sözleşmeli çalışıyor

Gebze Şubemize bağlı Ar Metal işyerin-
de14 Nisan'da yapılan, Genel Başkanımızın 
ve üyelerimizin de katıldığı törenle toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. 

REMEKS SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE 
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Mehmet Üstün

PENTA ELEKTRONİK TELEKOM. PLAS-
TİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Ramazan Gözel
Temsilci: Yasin Demirbaş
Temsilci: Fatma Kirpitci

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

ÇOKYAŞAR HALAT MAKİNA TEL GALVA-
NİZLEME SAN. TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Serkan Bilgiç
Temsilci: Salim Yüksel
Temsilci: Emre Demirci

TOTOMAK MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. 
VE TİC. A.Ş.

Baştemsilci: Mehmet Elmas
Temsilci: Ercan Şen 
Temsilci: Mejnun Güç  

SCHNEİDER ENERJİ ENDÜSTRİSİ SAN. 
VE TİC A.Ş.

Baştemsilci: Ayfer Biçer
Temsilci: Cemil Şaban Yesir
Temsilci: Orhan Özgen
Temsilci: Rahmi Bayram  

TECASA ISI KONTROL A.Ş.
Baştemsilci: Dudu Kayış
Temsilci: Erol Öztürk
Temsilci: Neslihan Atmaca
 

CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İZMİT)

Baştemsilci: Tekin Kırarslan
Temsilci: Suat Gülağız
Temsilci: Musa Karabalık

CROWN BEVCAN TÜRKİYE AMBALAJ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (OSMANİYE)

Baştemsilci: Adem Mankoğlu
Temsilci: Yavuz Döşlü 

MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Bülent Kayapınar  
Temsilci: Evren Turgut  

AR METAL MONTAJ ELEKTRİK AĞAÇ 
TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Baştemsilci: Tuncay İnan
Temsilci: Adem Uğuz
Temsilci: Ahmet Cumhuriyet 

LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Nesim Kolos
Temsilci: Nurettin Manay
Temsilci: Celal Vatansever 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DİLOVASI)
Baştemsilci: Serkan Yakışık
Temsilci: Tanju Yavaş 

KÜRÜM DEMİR SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Baştemsilci: İbrahim  Şahin
Temsilci: Asım Yahşi 
Temsilci: Ali Öztürk 

Yeni Seçilen 
Temsilcilerimiz

Yeni seçilen baştemsilci ve   
temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...

Ar Metal’de imza töreni

Cofle TK ‘da ilk sözleşme imzalandı

İstanbul 1 nolu Şubemize bağlı Cofle TK işye-
rinde imza töreni, Merkez yöneticilerimizin de katı-
lımıyla, 24 Haziranda yapıldı.

Şube Başkanı : Beyhan Vatansever
Şube Sekreteri : Mehmet Turanlı
Şube Mali Sekreteri : Yusuf Yılmaz
Şube Örgütlenme Sek. : Selçuk Huruzoğlu
Şube Eğitim Sekreteri : Halil Yüksel

Trakya Şubemiz 2. Olağan Kongresini yaptı

 Trakya  Şubemizin  2. Olağan Genel 
Kurulu 4 Mayıs’ta Çorlu’da yapıldı.  Genel Baş-
kanımız çalışma yaşamı ile ilgili değerlendir-
melerde bulunduğu ve bölgedeki örgütlenme 
süreçlerinin ele alındığı kongrede oluşan yeni 
yönetime başarılar diliyoruz.



Birleşik Metal-İş
Temmuz 201411

1. Sendikamızın yıllardır örgütlü oldu-
ğu ABB Elektrik San. A.Ş.’ye ait işyerleri 
için Türk Metal Sendikası 05.05.2014 günü 
çoğunluğu olmamasına rağmen yetki tespiti 
talebinde bulunmuştur. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 21.05.2014 tarihli yazı 
ile Türk Metal Sendikası’nın ABB işlet-
mesinde çoğunluğa sahip olmadığını tespit 
etmiştir. Bu tespite Türk Metal tarafından 
yapılan itiraz İstanbul 3. İş Mahkemesi’nde 
görülecektir. Bakanlık bu dava nedeniyle 
Sendikamızın yetki tespiti başvurusuna ce-
vap vermemektedir.

2. ODS Ortadoğu Döküm A. ve Dış 
Tic. Ltd. Şti. işyerinde 09.05.2014 tarihin-
de Bakanlığa yaptığımız yetki tespiti baş-
vurusu sonucu Sendikamızın başvuru tarihi 
itibarıyla çoğunluğu sağladığına dair olum-
lu yetki tespiti yazısı düzenlenmiştir. İş-
veren bu tespitin iptali talebiyle Kayseri 4. 
Mahkemesi’nde dava açmıştır. Dava henüz 
ön inceleme aşamasındadır.

3. Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. 
Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelik-
ler sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günün 
çoğunluk başvurusunda bulunulmuştur. Ba-
kanlığın 28.05.2014 tarihli M.T. Reklam 
işletmesinde çoğunluğu sağladığımıza dair 
tespit yazısının iptali talebiyle işveren dava 
açmıştır. İşveren davayı yetkisiz mahkeme 
olan İstanbul Anadolu 6. İş Mahkemesi’nde 
açtığından tarafımızdan yetki itirazında bu-
lunulmuş olup henüz duruşma tarihi belir-
lenmemiştir.  

4. Tekno Maccaferri Çevre Tek. San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde örgütlenme faaliyet-
leri neticesinde 04.04.2014 tarihinde Çalış-
ma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na yapılan 
başvurumuz sonucu Sendikamıza verilen 
olumlu yetki tespitinin iptali talebiyle işve-
renin Düzce İş Mahkemesi’ne açtığı davaya 
yetkisiz mahkemede açılması sebebiyle yap-
tığımız itiraz sonucunda, dosyanın yetkili 
mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş-
tir. Kararın kesinleşmesi beklenmektedir.

5. Ruba Fermuar ve Pres Döküm San. 
A.Ş. işyerinde yürütülen örgütlenme çalış-
maları akabinde yaptığımız başvuru sonucu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fımıza yetki tespiti yazısı düzenleyerek gön-
dermiştir. Ancak işveren bu tespite itiraz et-
miş olup dosya ön inceleme aşamasındadır.

6. Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 
işvereni, 17.02.2014 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvu-
rusunda bulunulmuştur. Bakanlık Sendika-
mıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenleyip 
göndermiştir. İşveren bu tespitin iptali tale-
biyle Sakarya İş Mahkemesi’nde dava aç-
mıştır. Duruşma günü 19.06.2014’tür.

7. İzopoli Yapı Elemanları Taah. San. 
ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yapılan üyelikler 
sonrasında Bakanlığa yetki tespiti başvu-
rusunda bulunulmuştur. Bakanlık da tara-
fımıza olumlu yetki tespiti düzenleyerek 
göndermiştir. İşveren bu tespite itiraz ederek 
İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde dava açmış-
tır. Dosya bilirkişi aşamasında olup duruş-
ması 26.06.2014 günü yapılacaktır.

8. 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 işveren 

tarafından yapılan itiraz davası İstanbul 16. 
İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Bilirkişi 
raporuna göre sendikamız yasanın aradığı 
çoğunluğa sahiptir. Duruşması 26.06.2014 
günü yapılacaktır.

9. Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme 
alışmaları sonucunda, Bakanlığa yetki tespi-
ti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık adı geçen 
işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza iliş-
kin olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza 
göndermiştir. Anılan yetki belgesinin iptali 
talebiyle tarafımızdan dava açılmıştır. Mah-
keme yetkisizlik kararı verdiğinden dosya 
yetkili mahkemeye gönderilecektir.

10. 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 tespit 
eden yazısını düzenleyerek tarafımıza gön-
dermiştir. İşveren bu yazının iptali talebiyle 
Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nde dava aç-
mıştır. Mahkeme, İzmir İş Mahkemelerinin 
yetkili olduğuna karar vermiş olup karar ke-
sinleştiğinde dosya İzmir İş Mahkemelerine 
gönderilecektir.

11. Dinex Egzos ve Emisyon Teknolo-
jileri San. ve Tic. A.Ş.  işyerinde tarafımıza 
verilen yetki belgesinin hükümsüz olduğu-
na dair Bakanlık yazısı üzerine Tekirdağ İş 
Mahkemesi’nde anılan yetki belgesinin hü-
kümsüz olmadığının tespiti talebiyle açılan 
davada mahkeme aleyhimize karar vermiş-
tir. Dosya temyiz aşamasındadır.

Bakanlık tarafımıza yetki belgesinin hü-
kümsüz olduğu yazısını gönderdikten sonra 
Türk Metal Sendikası’na da işyerinde çoğun-
luk sayıda işçinin üyeliğini sağladığı gerek-
çesi ile olumlu yetki tespiti yazısı düzenleye-
rek göndermiştir. Bu tespitin iptali talebiyle 
tarafımızdan Tekirdağ İş Mahkemesi’nde 
dava açılmıştır. Duruşma 13.06.2014 günü 
görülecektir.

12. Hidrokon Konya Hidrolik Makine 
San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen ör-
gütlenme çalışmaları akabinde yaptığımız 
başvuru sonucu Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı tarafımıza yetki tespiti yazısı 
düzenleyerek göndermiştir. Ancak işveren 
bu tespite itiraz etmiştir. Dava Konya 2. İş 
Mahkemesi’nde görülmektedir. Dosyanın 
bilirkişiye gönderilmesine karar verilmiş 
olup duruşması 30.09.2014 günüdür.

13. 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 ta-
rihinde Bakanlığa başvuruda bulunmuştur. 
Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki tespiti 
yazısı düzenleyip gönderirken Türk Metal’e 
ise olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. 
Her iki tespitin iptali talebiyle açtığımız da-
valar birleştirilmiş olup dosya bilirkişidedir. 
Duruşması İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde 
17.06.2014 günü görülecektir.

14. Inductotherm İndüksiyon Sistem-
leri San. A.Ş. işyerinde çalışan işçilerin 
Sendikamızda örgütlenme talepleri üzerine 
yürütülen çalışmalar sonucunda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tes-
piti başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık 
işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağ-

ladığımıza ilişkin tarafımıza olumlu yetki 
tespiti yazısını düzenleyerek göndermiştir. 
İşverenin bu tespitin iptali talebiyle açtığı 
davanın reddine karar verilmiş olup dosya 
Yargıtay’dadır.

15. Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerle-
rinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri 
sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti tale-
biyle 04.05.2012 tarihinde başvurmuştur. 
Bakanlık Sendikamızın başvuru tarihi iti-
barıyla çoğunluğu sağlayamadığına ilişkin 
olumsuz yetki tespit yazısı düzenlemiştir. 
Tarafımıza verilen olumsuz yetki tespiti ya-
zısının ve Türk Metal Sendikası’na verilen 
10.09.2012 başvuru tarihi itibarıyla çoğunlu-
ğu sağladığına ilişkin olumlu yetki tespitinin 
iptali istemiyle Bursa 3. İş Mahkemesi’nde 
açılan her iki dava birleştirilmiştir. Çoğunluk 
incelemesi için bilirkişiye gönderilen dosya-
da bilirkişi aleyhimize rapor vermiştir. Du-
ruşması 12.06.2014 günü yapılacaktır. 

16. Bosch Rexroth Otomasyon San. ve 
Tic. A.Ş. işyeri ile ilgili 04.05.2012 tarihinde 
yaptığımız başvuru sonucunda da işyerle-
rinde gerekli çoğunluğu sağlayamadığımız 
iddiasıyla Bakanlıkça tarafımıza olumsuz 
yetki belgesi gönderilmiştir. Bu tespitin de 
iptali talebiyle Bursa 4. İş Mahkemesi’nde 
açtığımız davada mahkeme aleyhimize karar 
vermiştir. Dosya Yargıtay aşamasındadır. 

17. Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mo-
bilyaları Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçilerin 
Sendikamıza üyeliklerinin ardından, Bakan-
lığa yetki tespiti başvurusu yapılmıştır. Ba-
kanlık adı geçen işyerinde çoğunluğu sağla-
yamadığımıza ilişkin olumsuz yetki belgesi 
yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan yet-
ki belgesinin iptali talebiyle Kayseri 3. İş 
Mahkemesi’nde açılan davada aleyhimize 
karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz 
edilmiş olup dosya Yargıtay mahkeme kara-
rının yaptığımız itirazlar doğrultusunda boz-
muştur. Yerel mahkemeye gönderilen dosya-
nın duruşması 10.07.2014 günü yapılacaktır.

18. 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 iptali 
talebiyle işverenin açtığı dava Bilecik Asliye 
Hukuk (İş) Mahkemesinde görülmektedir: 
Bilirkişi raporu lehimize olup duruşması 
17.06.2014 günü yapılacaktır. 

19. 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 talebiyle 
işverenin açtığı dava reddedilmiş olup karar 
Yargıtay tarafından da onanmıştır. 

20. RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için Sendikamıza verilen olumlu yetki 
tespiti yazısının iptali içen MESS tarafın-
dan açılan davada mahkeme lehimize karar 
vermiştir. MESS’in temyizi üzerine dosya 
Yargıtay’a gönderilmiş olup Yargıtay dairesi 
kararı lehimize onamıştır.

21. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağla-
dığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısı 
düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin 
iptali talebiyle açtığı dava lehimize bitmiş 

olup karar işveren tarafından temyiz edil-
miştir. Dosya Yargıtay’a gönderilmiş olup 
Yargıtay davayı usulden bozmuştur. 

22. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. 
Şti.. işyeri için Bakanlığın başvurumuz üze-
rine tarafımıza verdiği olumlu yetki tespit 
yazısının iptali talebiyle işveren tarafından 
İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın 
duruşması 15.10.2014 tarihinde yapılacaktır. 

23. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalış-
malarının ardından yaptığımız başvuru so-
nucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki 
tespiti yazısının düzenlemiştir. İşveren yetki 
tespitinin iptali istemiyle açtığı dava İstanbul 
17. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir: 
Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilme-
sine karar vermiştir. Duruşması 11.09.2014 
tarihindedir.

24. MMZ Onur Boru Profil Üretim San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptı-
ğımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu 
yetki tespit yazısının iptali için işveren İs-
tanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın 
26.06.2014 tarihinde yapılacaktır. 

25. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş. 
işyerinde yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağla-
yamadığımıza ilişkin tarafımıza olumsuz 
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu tes-
pit yazısının iptali talebiyle İstanbul 12. 
İş Mahkemesi’nde açtığımız davada dos-
ya bilirkişiye gönderilmiş olup duruşması 
02.07.2014 günü görülecektir. 

26. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. 
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan ço-
ğunluk tespiti başvurusu sonucunda tarafı-
mıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlene-
rek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin 
iptali talebiyle İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde 
açtığı davanın duruşması 09.09.2014 günün 
yapılacaktır. 

27. Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç 
Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde örgüt-
lenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa 
yaptığımız başvuru üzerine tarafımıza yetki 
tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. 
İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle aç-
tığı davada Kocaeli 6. İş Mahkemesi dava-
nın reddi ile lehimize karar vermiştir. Dosya 
temyiz aşamasındadır.

28. İntek işyeri için Bakanlığa yapılan 
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda tara-
fımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlene-
rek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin 
iptali talebiyle Kocaeli 2. İş Mahkemesi’nde 
açtığı davada davanın reddi ile lehimize ka-
rar verilmiş olup dosya Yargıtay’dadır. 

29. 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 Bakanlığa 
başvuruda bulunmuştur. Bakanlık Sendika-
mıza olumsuz yetki tespiti yazısı düzenle-
yip gönderirken Çelik İş’e ise olumlu yetki 
tespiti yazısı göndermiştir. Her iki tespitin 
iptali talebiyle açtığımız davalar birleşti-
rilmiştir. Yerel mahkeme yetkisizlik kararı 
vermiş olup dosya kararın kesinleşmesinin 
ardından yetkili İstanbul İş Mahkemelerine 
gönderilmiştir.

Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler
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Yeni bir mücadele dönemi başlıyor...

Metal işkolunda 2014-2016 grup toplu iş söz-
leşmesine sendikamız bu yıl daha fazla işyeri ve 
daha çok sayıda üye ile hazırlanıyor. 

Gönen tesislerimizde ve Genel Merkezimizde 
defalarca toplanan Merkez Grup Toplu iş Sözleş-
mesi Kurulumuz, sürece ilişkin çalışmalarını sür-
dürüyor.

27-29 Aralık 2013 tarihinde Gönen’de grup sözleşmesi kapsa-
mındaki işyerlerinin baştemsilcileri ile yapılan toplantı ile başla-
yan süreç, 14 Nisan’da yine Gönen’de şekillendirilmiş; tüm işyeri 
komiteleri ile ikişer defa yapılan toplantılarla da hazırlıklar pekiş-
tirilmişti.

Tüm bu çalışmaların ardından, 6 Haziran’da Merkez Grup 
Toplu iş Sözleşmesi Kurulumuz, bir kez daha Gönen’de toplana-
rak, yapılan çalışmaları değerlendirdi.. 

Hemen ardından toplanan Tensilciler Kurulumuz’da da, ko-
nuşmalara damgasını vuran 2014-2016 Grup TİS süreci oldu..

18 Haziran’da Genel Merkezimizde toplanan Merkez Grup 
Toplu iş Sözleşmesi Kurulumuz, 2014-2016 grup toplu iş sözleş-
mesine yönelik çalışmalarına devam etti.
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"Grup toplu iş 
sözleşmesi  

sürecinin  
'müzakere değil, 
mücadele' süreci 
olduğunun altını 

bir kez daha  
çiziyoruz."

 Grup toplu iş sözleşmesi sürecinde 
mücadele ilmik ilmik örülüyor

27 Haziranda  
toplanan Başkanlar  

Kurulumuzun  
değerlendirmesinin 

ardından, 30 Haziran’da 
yapılacak Merkez Grup 

TİS Kurulu toplantısında, 
sendikamızın bu sürece 

ilişkin çalışmalarına son 
şekli verilmiş olacak..

Metal işçileri, 
geçmiş yıllardan 

elde ettikleri  
deneyimle, bu 

dönem yapılacak 
grup toplu  

sözleşme sürecine 
kararlı bir şekilde  
hazırlanmaktadır.
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“Bu Daha Başlangıç, 
      Mücadeleye Devam!” 

Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu, 
7 Haziran 2014 tarihinde Sendikamızın 
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlen-
me Tesisleri’nde toplandı. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, baş-
ta Şırnak ve Soma’da yaşanan madenci 
kardeşimizin ölümüyle sonuçlanan kat-
liamlarda, iş kazalarında kaybettiğimiz 
emekçiler ve demokrasi şehitleri için say-
gı duruşuyla başladı. 

Örgütlenme Genel Sekreterimiz Öz-
kan Atar tarafından yönetilen Kurulumuz, 
2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleş-
mesi öncesinde metal işçilerinin taleple-
rinin yanı sıra Soma’da yaşanan işçi kat-
liamından Şütaş direnişine, Hükümet’in 
Soma katliamını fırsat bilerek hazırlamış 
olduğu Torba Yasa’da yer alan taşeronlu-
ğun yaygınlaştırılmasına yönelik vb. sal-
dırılar başta olmak üzere ülke ve dünya 
gündemine yönelik yoğun bir gündemle 
toplandı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğ-
lu konuşmasına, Genel Yönetim Kurulu 
adına Genel Temsilciler Kurulu’nu selam-
layarak başladı ve gündeme ilişkin geniş 
kapsamlı bir açılış konuşması yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek 
söz alan temsilcilerimiz, işyerlerinden 
ülke sorunlarına, gündemdeki konuları 
tartıştılar. 

Özellikle son dönemde örgütlendiği-
miz ve ilk kez Genel Temsilciler Kuru-
lumuza katılan temsilcilerimizin ve şu 
anda sendikal örgütlülük için mücadele 
eden direnişçi üyelerimizin konuşmaları 
Kurul’da coşkuyla alkışlandı. 

Salonda “İnadına Sendika, İnadı-
na DİSK!”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi 
Yenecek!”, “Yaşasın Örgütlü Mücadele-
miz!”, “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye 
Devam!” vb. sloganlar sık sık atıldı. 

Genel Temsilciler Kurulumuzda, mü-
cadele hedefleri ve önümüzdeki döneme 
ışık tutacak tavsiye kararları alındı. 

Kurul toplantısı başlangıcında; 
Düzce Üniversitesi’nden İş Sağlığı ve 
İş Güvenliği Koordinatörü Yard. Doç. 
Dr. Deniz Oruç “Madenlerde iş kaza-
ları” konusunda bir sunum yaptı. 

Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu toplandı:

Toplantının sonucunda, Genel Temsilciler Kurulu hazırlık komitesi adına 
sonuç bildirgesi, Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş işyerinden Mustafa Öktem 
tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, tüm kararlar oybirliği ile kabul 
edildi.
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13 Mayıs günü Soma’da yaşanan 
ve 301 madenci kardeşimizin ölümüyle 
sonuçlanan katliamın acısıyla, serma-
ye ve devletin bu katliama neden olan 
siyasi ve idari sorumsuzluğuna duydu-
ğumuz büyük öfkeyle Genel Temsilciler 
Kurulumuzu topladık.

Soma ve ardından Şırnak’ta 
yaşanan katliamının sorumlusu başta 
kar hırsıyla insan yaşamını hiçe sayan 
patronlardır. “Madencinin fıtratında ölüm 
var” diyen, kendisine tepki gösteren 
vatandaşı yumruklamaktan çekinmeyen 
başbakandır. Madenleri denetleme-
yen, denetlediği halde “uygun” raporu 
veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’dır. Maden ocağını yasadışı 
taşeron uygulamasının önünü açan hiz-
met alım sözleşmesiyle malum şirkete 
devreden Enerji Bakanlığı’dır. Yani bir 
bütün olarak hükümettir. 

Soma katliamının üzeri örtülemez. 
Genel Temsilciler Kurulumuz katliamın 
sorumlularının derhal adalet önüne 
çıkarılmasının tüm toplumun beklentisi 
olduğunu bir kez daha tespit etmektedir. 

Soma katliamı, uzmanlık sistemin-
den, yaptırım mekanizmalarına kadar, 
yasal mevzuatın işçilerin sağlık ve 
güvenliğini güvence altına alacak bir 
içerikte yeniden düzenlenmesi ihtiyacını 
da ortaya çıkarmıştır.

Soma katliamı aynı zamanda sarı 
sendikacılığın iflasının da bir göstergesi 
olmuştur. Genel Temsilciler Kurulumuz, 
patronlarla işbirliği içinde, işçi sınıfını 
denetim altında tutmaktan başka bir 
işlevi olmayan, bir örneği de metal 
işkolunda olan sarı sendikalardan kur-
tulma mücadelesinin gerekliliğine dikkat 
çekmiştir.

*** Hükümet, Soma katliamını fırsat 
bilerek yeni bir Torba Yasayı, Meclis 
gündemine getirmiştir. Torba Yasa’da 
maden işçilerinin çalışma koşullarına 
yönelik bir dizi olumlu düzenleme, kat-
liam sonrası oluşan tepkileri soğutmak, 
madencilere sus payı vermek amacı 
taşımaktadır. Asıl hedeflenen ise uzun 
süredir hükümetin gündeminde olan “ta-
şeron düzenlemesinin” kimi başlıklarının 
yasalaştırılmasıdır.

Konfederasyonumuz, bu tasarı hak-
kında çekincelerini ortaya koymuştur. 
Genel Temsilciler Kurulumuz, taşeronlu-
ğun yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir 
oldubittiyle karşı karşıya kalınmaması 
için üzerine düşeni yapacağını ifade 
etmektedir.

İşçi sınıfının talebi taşeronluk sis-
teminin yeniden düzenlenme adıyla kalı-
cılaştırılması, yaygınlaştırılması değil, 
tümüyle ortadan kaldırılmasıdır. 

*** Metal işkolunda 2014-2016 grup 
toplu iş sözleşmesi süreci başlamıştır. 
Grup toplu iş sözleşmesine sendikamız 
bu yıl daha fazla işyeri ve daha çok 
sayıda üye ile hazırlanmaktadır. 

Genel Temsilciler Kurulu öncesinde, 
6 Haziran 2014 günü yapılan Merkez 
TİS Kurulu toplantısında hazırlıklar bir 
kez daha değerlendirilmiştir. 

Hazırlıklarımız, tüm metal işçilerinin 
toplu sözleşme teklifini oluşturmak üze-
re sürmektedir. Önümüzdeki günlerde 
Merkez TİS Kurulumuz bir kez daha 
toplanacak, ardından Sendikamızın 
diğer kurul ve organları TİS teklifine son 
halini verecektir. Metal işçileri, geçmiş 
yıllardan elde ettikleri deneyimle, bu 
dönem yapılacak grup toplu sözleşme 

sürecine kararlı bir şekilde hazırlanmak-
tadır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, grup 
toplu iş sözleşmesi sürecinin “müzakere 
değil, mücadele” süreci olduğunun altını 
bir kez daha çizmektedir. Metal işçileri 
patronlar tarafından her dönemde öne 
çıkarılan iktisadi alanda yaşanabilecek 
kimi sıkıntıların, toplu sözleşme sürecini 
etkilemesine de izin vermeyecektir.

*** Genel Temsilciler Kurulumuz, 
sendikal mücadeleyi ücret eksenli dar 
iktisadi talepler olarak görmemekte, işçi 
sınıfının çalışma ve yaşama koşullarını 
etkileyen tüm toplumsal sorunlara karşı 
da mücadelesini sürdürme gerekliliğin 
altını çizmektedir.

*** Metal işkolunda sarı sendika-
işveren-devlet işbirliği aynı şiddette 
devam etmektedir. Sendikamıza üye 
olduğu için işten atılan, sarı sendikaya 
üye olmaya zorlanan, baskı ve tehdit 
altında sendikadan istifaya zorlanan 
metal işçilerinin dün olduğu gibi bugün 
de direnişleri sürmektedir.

Düzce’de İntek Kalıp’da 2 üyemiz 
285 gündür, yine Düzce’de ve Gebze’de 
MT Reklam’da toplam 50 üyemiz 27 
gündür, İzmir’de Luna Sayaç’ta 106 
üyemiz 103 gündür işe geri dönmek ve 
işyerinde sendikal düzeni kurmak için 
fabrika önünde direnmektedir. 

Genel Temsilciler Kurulumuz, 
direnişte olan kardeşlerimizi selamla-
makta, mücadelenin başarıya ulaşması 
için gerekli dayanışmayı yükselteceğini 
ifade etmektedir.

Toplantımızdan bir gün önce dire-
nişte olan Sütaş işçilerini ziyaret eden 
Kurulumuz, aynı dayanışma duygusunu 
Sütaş işçileri için de ifade etmekte, bu 
doğrultuda Sütaş ürünlerini kullanmaya-
cağını karar altına almaktadır.

*** Geçtiğimiz yıl Haziran 
Direnişi’nde halka karşı uygulanan 
devlet terörü artık sıradan bir uygulama 
haline gelmiştir. 1 Mayıs’ta Taksim’de, 
Soma katliamına yönelik protestolarda, 
Haziran Direnişi’nin yıldönümünde tüm 
yurtta emekçilere ve halka karşı uygula-
nan şiddet kabul edilemez.

Genel Temsilciler Kurulumuz, 
bu baskı ve şiddetin, sürdürmekte 
olduğumuz mücadelemizden, eşitlik, 
özgürlük ve adalet arayışımızdan bizleri 
alıkoyamayacağının altını çizmektedir. 
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama ısrar ve 
kararlığımız da bu nedenledir.

*** Kurulumuz, işçi sınıfının müca-
dele örgütü olarak, DİSK’in daha etkin 
olması gerektiğini tespit etmektedir. 
İşçi sınıfına yönelik baskı ve saldırıla-
rın giderek hız kazandığı bu dönemde 
Konfederasyonumuzun mücadelesini 
kararlılıkla yükseltmesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadır.

*** Genel Temsilciler Kurulumuz, 44 
yıl önce gerçekleşen 15-16 Haziran Bü-
yük İşçi Direnişi’ni yaratan işçi sınıfımız 
ile henüz toplumsal ve siyasal etkileri 
devam etmekte olan Haziran Direnişi’ni 
yaratan emekçi halkımızı selamlamak-
tadır. 

Bu daha başlangıç mücadeleye 
devam!

Yaşasın DİSK
Yaşasın Birleşik Metal-İş

Sonuç Bildirgesi
Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu, 7 Haziran 2014 tarihinde Gönen 

Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplanmış, gündemindeki konuları görüşerek 
aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

"Kurulumuz, sen-
dikal mücadeleyi 

ücret eksenli dar ik-
tisadi talepler olarak 

görmemekte, işçi 
sınıfının çalışma ve 

yaşama koşulla-
rını etkileyen tüm 

toplumsal sorunlara 
karşı da mücade-
lesini sürdürme 

gerekliliğinin altını 
çizmektedir."
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Temsilci, Performans, İSİG, Örgütlenme ve Hukuk eğitimleri yanısıra, 

Komite ve İşyeri Eğitimleri de 
                               devam ediyor...

Çemaş

Penta

Isuzu
Yücel Boru Gebze

Arfesan

Cavo ve Armetal

Cengiz Makina
Eğitimler bu sürecin başladığı ve sınıf bi-

lincinin aktarıldığı sınırlı zaman dilimleridir. 
Eğitimlerde oluşan ilgi, etki, dönüşüm ve he-
yecanın devam etmesi buna bağlıdır. 

Örgütümüzün tüm birimleriyle bu özen ve 
gayret içinde olacağına ve kadroların yetiş-
mesinde herkesin üzerine düşeni yapacağına 
inanıyoruz.

Bu dönemde rutin eğitimler dışında eğitim 
tesislerimizde iki günlük Performans, İSİG, 
Örgütlenme ve Hukuk eğitimleri yapıldı.

Programlı eğitimlerin yanı sıra, şubele-
rimizden gelen talepler doğrultusunda işyeri 
üye, büro, komisyon ve komite eğitimlerine 
her zamanki gibi devam edildi.

Özellikle “yeni üye eğitimleri” şubeleri-
mizden gelen talepler doğrultusunda giderek 
yaygınlaşmaktadır. 

Penta işyerinden kadın üye eğitimi, 6 Nisan 2014 tarihinde Sapanca Tesislerimizde yapıldı…

Eğitimlerimiz her birimde 
ve hangi başlık altında olursa 
olsun, her zaman belirttiğimiz 
gibi “sendikamızın kolektif 
emek ve çabası ile kadrolar 
üretilmesi ve kazanılması” 
amacı doğrultusunda hazır-
lanmakta ve sunulmaktadır. 

Bu nedenle özellikle 
programlı eğitimlere katıla-
cak üyelerimizin uzun vadede 
kazanılmaya açık kişilerden 
belirlenmesinden başlayarak, 
eğitim semineri sonrası sü-
recin devam etmesi adına bu 
kişilerin takip edilmesi ve sen-
dikal mücadele süreçlerinin 
içine çekilmesi çok önemlidir.
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Genç işçi Eğitimi

İSİG işyeri kurulları eğitimi

TARİH EĞİTİM KONUSU İŞYERİ ŞUBESİ SAYI
5 Ocak Örgütlenme Eğitimi Şube Tems. Krl. Kocaeli Şube 27
5 Ocak Örgütlenme Eğitimi Şube Tems. Krl. İst. 2 nolu Şube 27
8 Ocak Üye Eğitimi Cem Tencere Kocaeli Şube 138
15-17 Şubat TİE-FNV ORTAK ÖR-

GÜTLENME DENEYİM-
LERİ

15

21 Şubat Üye Eğitimi Yücel Boru Gebze Şube 41
27 Şubat ULUSLAR ARASI EĞİTİM 

ÇELİK SEKTÖRÜ
4

28 Şubat Temsilciler Kuruluna Eği-
tim

Şube Tems. Krl. ist 1 nolu şube 34

2 Mart İşyeri Örgütlenme Eğitimi 
(Alpaslan Savaş)

İntek Gebze Şube 40

9 Mart İşyeri Komite Eğitimi Titan - Jantsa İzmir Şube 65
13-14 Mart ULUSLAR ARASI EĞİTİM 

İLETİŞİM EĞİTİMİ
4

16-21 Mart EĞİTİMCİ EĞİTİMİ 43
16 Mart Yeni Üye Eğitimi (Gökhan 

Düren)
Prysmian Bursa Şube 18

16 Mart Yeni Üye Eğitimi (Alpas-
lan Savaş)

ABB Dudullu ist. 1 nolu Şube 47

18 Mart İşyeri Üye Eğitimi Başöz Enerji Anadolu Şube 80
23 Mart İşyeri Komite eğitimi Ergun Hidrolik İzmir Şube 25
2 Nisan Yeni Üye Eğitimi Çemaş Döküm Anadolu Şube 75
5 Nisan Kadın Üye Eğitimi ( Si-

nem)
Penta ist. 1 nolu Şube 23

9 Nisan Grev Eğitimi Totomak İzmir Şube 232
12 Nisan Yeni üye eğitimi İsuzu ist. 1 nolu Şube 54
13-18 Nisan GENÇ İŞÇİ EĞİTİMİ 24
20 Nisan Komite Eğitimi ZF LEMFÖRDER İzmir Şube 64
24 Nisan İşyeri Üye Eğitimi Termo makine Kocaeli Şube 15
27 Nisan Yeni Üye Eğitimi Yücel Boru Gebze Şube 27
27 Nisan Yeni Üye Eğitimi Bemka Gebze Şube 12
16 Mayıs İşyeri Üye Eğitimi Arfesan Gebze Şube 27
23-28 Mayıs TEMSİLCİ EĞİTİMİ 28
4 Haziran İşyeri Üye Eğitimi Cengiz Makine Gebze Şube 48
12.Haziran İşyeri Üye Eğitimi Cengiz Makine Gebze Şube 35
15.Haziran İşyeri Komite Eğitimi Cavo ve Ar- Metal Gebze Şube 25
15-20 Hazi-

ran
İşyerleri İSİG Kurulu Üye-

lerine Eğitim
16

19.Haziran İşyeri Üye Eğitimi Cengiz Makine Gebze Şube 35
 TOPLAM 1348

Yılbaşından buyana, gazetemiz baskıya girinceye dek 
eğitime katılan üye sayımız toplam 1348 oldu.

Yeni Temsilci Eğitimi

15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Sapanca tesislerimizde düzenlenen 
İSİG kurullarına yönelik eğitim, genel merkez yöneticilerimizin de katıldığı 
sertifika töreni ile tamamlandı.

Yeni seçilen temsilcilerimiz, 24-28 Mayıs tarihlerinde Sapanca eğitim  ve So-
syal Tesislerimizde düzenlediğimiz eğitime katılarak, işyerlerine ve mücadeleye 
daha donanımlı olarak döndüler..

Genç işçilere yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi, sendikamızın 
Kemal Türkler Eğitim Tesislerinde 13-18 Nisan tarihlerinde yapıldı.
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Otobüslerden E5'te inen metal işçileri, 1 Mayıs mar-
şı ve sloganlarla boğaz köprüsüne yürüdüler... Köprüde 
yolları kesilince, halaya durarak, marşlarla ve sloganlarla, 
araçların ve halkın da katılımıyla, E5'i 1 Mayıs meydanı 
yaptılar..

Konfederasyonumuz DİSK binasında, 1 Mayıs ha-
zırlıkları akşamdan başlamıştı... Sabah, gazlarıyla DİSK 
binasına saldırarak, “kamu düzenini” sağladılar...

Halk zulüm karşısında  
sinmedi, iktidar korku  

imparatorluğu kuramayacağını 
bir kez daha gördü.

Dünyanın dört bir yanında coşkulu 1 Mayıs etkinlik-
leri düzenlendi. Sadece Kamboçya ve Türkiye’de polis 
halka saldırdı. 

300’ü aşkın kişinin tüm ülkede gözaltına alındığı 
bugünkü medyaya yansımış durumda. Gözaltına alınan 
kişilere işkence yapılan yerlerden biri de Taksim karako-
luydu ve bu da fotoğraflarla belgelendi.  Sayısı belli ol-
mayacak kadar yüzlerce yaralımız var. Bunlar arasında en 
az 4’ü kafa travması, bir kulak kesiği, bir kol kırığı, 15-20 
gaz kapsülü ile yaralanma, bir göz kaybına yol açabilecek 
göz yaralanması var. 

Milletvekillerine yönelik şiddet görüntülerine tanıklık 
ettiniz. 12 haberci polisin saldırısı sonucu yaralanırken, 
1 haberci gözaltına alındı. 1 Mayıs’a katılmayanların da 
içinde olduğu çok sayıda çocuğun ve yaşlının yoğun gaz 
kullanımı nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri hepiniz izle-
diniz. Okmeydanı Hastanesi’ne gaz bombası atıp, tepki 
gösterenlere plastik mermi sıkacak kadar pervasızlaştılar. 

İşe gitmek isteyen, eve dönmek isteyen insanlar 
ulaşım yasaklarıyla ve insansızlaştırılmış bölge uygula-
masıyla hapsedildi. Tepki gösterenlere nasıl şiddet uy-
gulandığı yine görüntülerle belgelendi. “Kamu düzeni” 
bahanesiyle bütün kenti felç eden faşist uygulamalar, 15 
milyon İstanbulluya işkence çektirdi.

Bir hükümet yetkilisinin 1977 katliamını tekrar ya-
şatma tehdidine rağmen sokaklara çıkanlar iktidara ve 
sermayeye şunu gösterdi: Yarın işçilerin, emekçilerin 
haklarına göz koymaya kalktığınızda da karşınızda bu 
irade olacak. Sakın ama sakın kalkışmayın! Biz kimse-
den icazet almadan, kimseye sırtımızı dayamadan, sadece 
ve sadece işçilerin-emekçilerin örgütlü gücüne güvenen-
ler olarak karşınızda oluruz! 1 Mayıs 2014’te Taksim 
Meydanı hakkımız için gösterdiğimiz irade önümüzdeki 
günlerde tüm emek, demokrasi, adalet, özgürlük ve barış 
mücadelelerinde de karşınızda olacaktır.  

“Terör istihbaratı aldık” dediler, tüm İstanbul polisin 
terörünü gördü. 

“Silah istihbaratı aldık” dediler, tüm İstanbul resmi 
ama hukuksuz bir şekilde halkına yönelen silahları gördü. 

“Provokatörler” araya karışacak dendi, tek tip sırt 
çantası, mont ve şapka giyen, eylemci görünümlü sivil 
polislerin Halaskargazi Caddesi’nde eylemcilerin arasın-
da karıştığı yine fotoğraflarla belgelendi. 

“Cam çerçeve” kırılacak dendi, emekçilere kapısını 
açan halkın, esnafın camlarının polis tarafından kırıldığı 
görüldü. 

Bir kenti yönetenlerin, “kamu düzeni” diyenlerin 
yapması gereken bu mudur? Düzenini koruduğunu kamu 
kimdir? İşçi değilse, kamu çalışanı değilse, öğretmen, he-
kim değilse, mühendisler değilse, avukatlar değilse, ga-
zeteciler değilse, esnaf değilse, çocuklar-yaşlılar değilse, 
bu “kamu” kim? 
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Her yer 1 Mayıs

“Yasak” tabelası, her iktidarın vaz-
geçilmezidir. Ne kadar çok yere bu 
tabelayı dikerse, toplumun gemlerini o 
kadar çeker, o kadar kolay hükmeder.

Evde uslu çocuk ister; okulda dü-
zenli öğrenci, camide katıksız mümin, 
kışlada itaatkâr asker, büroda, fabri-
kada “Vur başına al ekmeğini” memur, 
işçi... “Yapma” dedin mi, “Niye”si so-
rulmasın ister iktidar... “Yasak” dedin 
mi, sorgulanmasın, uygulansın. “Var-
dır amirlerimin bir bildiği” densin, kur-
calanmasın.

Çünkü böylelerini yönetmesi ko-
laydır. Bir havuçla bir sopa yeter. 

Zor olan, asileri yönetmektir.
Çünkü onlar itaati değil, itirazı bilir. 

Kendisine uzatılan havucun peşinden 
girmez ağıla hemen; her emri dinle-
mez, “yasak” tabelasını sevmez.

“Neden” diye sorar, “Ne hakla” 
diye kızar, arar hakkını hukukunu; so-
palamaya kalktın mı azar.

1 Mayıs’a Taksim yasağı, sadece 
bir inat meselesi değil elbette; ama bu 
anlattığıma ilişkin bir boyutu da var.

Kimi büyük işçi sendikalarının 
“Taksim yasak hemşerim” talimatını 
duyunca kuyruğu kıstırıp “Haşmetme-
ap nereyi uygun görürlerse orada kut-
layalım” diye hazırola geçmesi, bunun 
işareti...

DİSK’in, KESK’in, muhalif parti-
lerin, gençlik ve öğrenci örgütlerinin 
“Taksim” diye diretmesi de öyle...

Orada katledilmiş insanların anısı 
var. Alan açıldığında barış içinde kut-
lama geleneği var. Ve şimdi de mantı-
ğı olmayan bir yasak var.

... “Şef” istediği belgeye “Gizlidir” 
damgası vurabilsin, istediği yayın or-
ganını “Sansür” koyup susturabilsin, 
istediği meydanı “Yasaktır” tabelası 
asıp kapatabilsin isteniyor.

Uslu çocuklar, katıksız müminler, 
itaatkâr askerler, gözde memurlar, 
“Canım şu uzaktaki kum havuzunda 
oynayalım, ne olacak” diye kenara 
çekiliyor. Bu tavizin, yarın yenilerini 
getireceği, yakında hükümetin uy-
gun görmediği hiçbir yerde, onun izin 
vermediği hiçbir sözün söylenemeye-
ceği, giderek toplumsal muhalefetin 
tamamen susturularak ağıla tıkılacağı 
görülmüyor.

... Biz, koşulsuz boyun eğmeyi de-
ğil, her koşulda sorgulamayı öğrendik; 
çocuklarımıza da öyle öğrettik. İnsan-
lığın, sinerek değil, sorarak geliştiğine 
inandık. Her emrin, sözün, kitabın, 
yasağın, kararın nedenini, niçinini sor-
guladık.

Belki o yüzden 3 kişi bir araya gel-
diğimizde bir örgüt disiplinini becere-
miyoruz, ama yine de hiç değilse -çok 
şükür ki- bunca darbeye, yasağa, bas-
kıya, zorbalığa, bütün o meydanlara 
yığdığınız TOMA’lara, göz çıkaran 
gaz bombalarına, kurşunlara rağmen 
yılmıyor, itiraz ediyor, meydanlara çı-
kıyor, haykırıyor, hayal ettiğiniz gibi bir 
uysallar ordusu olmuyoruz.

Zorlamayın, sizin kalıp bize dar-
dır. Okullar kadar, meydanlarda oku-
yarak yetiştik biz...

Şimdi her yasağa meydan oku-
mamız ondandır.  

...Devletin başındakiler “doğal olarak” 
kendilerini, işçi düşmanı olarak konumlandı-
rırlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı sadece işbaşındaki 
Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından engel-
lenmedi ki… Onlar bir zincirin yeni halkaları 
olduklarını gösteriyorlar o kadar!..

Türkiye’ye ilk 1 Mayıs kutlamaları işgal 
altındaki İstanbul’da 1921’de işçi ve emek-
çiler tarafından kutlanmıştı. Sonra düşmanlar 
gitti, işçi düşmanlığı kaldı: -1 Mayıs kutlaması 
yapmak yasaktır!

Taa 1976’ya kadar böyle sürdü. DİSK o 
zaman ortaya çıktı, “Biz 1 Mayıs’ı alanlarda 
kutlayacağız” dedi. Dediğini de yaptı. Çok gü-
zel oldu!

1977 1 Mayıs’ı “Emeğin Kanlı Düğü-
nü” adıyla tarihe geçti. 1978’de DİSK’liler 
yine alanlara çıktılar. Bunların hepsi Taksim 
Meydanı’nda yaşandı. 1979’da İstanbul’u ya-
sakladılar.

İşçiler Taksim’de 1 Mayıs törenleri yapar-
sa, dünya başımıza yıkılır, yalanları ile yıllar 
yılı toplumsal işkence yaptılar. Sonunda daya-
namadılar 2010’da “tamam” dediler:

-Taksim’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama-
sı yapabilirsiniz!

Gerçek bir şölen yaşandı. Yıllardan beri 
olmadık yalanlar söyleyenlerin ne kadar kof 
ve sahtekâr oldukları belli oldu. İşçilerin 
Bayramı sahiden bayram havası yarattı ülke-
de… İstanbul’un ünlü yerleri arasına 1 Ma-
yıs kutlaması esnasında Taksim Meydanı da 
girdi. Japonya’dan, İsveç’ten, Uruguay’dan, 
Ekvator’dan sadece bu töreni izlemek için ge-
lenleri bu satırların yazarı gözleriyle gördü.

Üst üste üç kez (2010/2011/2012) Taksim 
düğün bayram yeri oldu. 2013’te egemenler 
“pes” ettiler:

-Bu yıl olmaz!!!
-Neden?
-Taksim’de inşaat var, Allah korusun biri 

düşer elini kolunu kırabilir!
Bu hassasiyet sahipleri sadece bir ay sonra 

onlarca insanın kafasını gözünü gaz fişekleriy-
le yardılar, kör ettiler. Yetmedi gencecik insan-
ları avcı ruhuyla öldürdüler! Ne insana ne de 
insan haklarına saygıları yoktu!

Bu yıl da aynı yere getirip bıraktılar koca 
ülkeyi: Taksim’de 1 Mayıs olmaz!

...Taksim şu anda bitirilmiş bir şantiye sa-
hası halinde, günün her saati bomboş bir mey-
dandır! Her yanına beton dökülmüş, öyle de bı-
rakılmıştır. 15 kişi toplu olarak Gezi Parkı’nın 
merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirse, anın-
da Çevik Kuvvet kırmızı alarma geçiyor.

Açık olarak görülüyor ki, bu ülkenin en 
büyük gerilim yaratan odağı bizzat Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Ayrıca kendin-
den önceki bütün iktidar sahipleri gibidir:

-Başbakan İşçi Sınıfı’na, DİSK’e, 
Taksim’e düşmandır!

1 Mayıs’ta Taksim’de! Can Dündar, 29.04.2014, Cumhuriyet

Başbakan Taksim’e düşman
Nazım Alpman, Birgün
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Çizmeler
Yılmaz Erdoğan

“Korkmuyor musunuz” diye sormuştum 
Zonguldak’ta bir madenci ağbime.

“Korkup da napacan” demişti, “korkuyla ya-
şanmaz ki.”

Kocaman harflerle ‘önce güvenlik ’ yazıyordu 
önünde konuştuğumuz duvarın üstünde.

Önce düşük maliyet.
Önce yüksek kâr.
Önce maksimum kapasite.
Önce karanlık .
Önce sessizlik.
Önce duman.
Önce ölüm.
Şimdi kriz masalarında kifayetsiz bir telaş.
Hiçbir yaraya derman olmayan başsağlığı me-

sajlarımız, gözyaşlarımız.
“Çizmelerimi çıkarayım mı” diyor mahşerin or-

tasında çok yüksek kapasiteli bir kalp sahibi,
“Ambulans kirlenmesin.” Bir de temizlik mali-

yeti eklenmesin masraflarınıza benden ötürü. 

Hadi şimdi gider pusulasına yazın kardeşleri-
mizin vasiyetlerini.

Vergiden düşün babasız kalan çocukların acısını.
Soğuk rakamlar üzerinden bir hayat kurun ka-

ranlık ve ıslak maden dehlizlerinde.
Bu işin sorumlularını affetmeye hiçbir kulun 

gücü yetmez. Bunu ancak Yaradan yapabilir.
Allah sizi affetsin.
Çıkarın o pahalı çizmelerinizi.
Dünya daha fazla kirlenmesin.

Soma’da çöken,  
‘merhametsiz büyüme’ üzerine 

kurulu yalan düzeni!
Eyüp Can, 20 Mayıs 2014

Soma katliamından sonra... 
“Trafo patladı” dediler yalan çıktı. 
9 ay önce Enerji Bakanı ile adeta 

şov yapıp faciadan sonra “Ama biz de-
netlendik birinci sınıf madeniz” dediler 
1. sınıf maden 301 madenciye mezar 
oldu! 

“Yaşam odası var” dediler, facianın 
4. günü olmadığı ortaya çıktı. 

“Bizde taşeron yok” dediler yasala-
rın arkasından dolanmak için hayli ilkel 
‘dayı düzeni’ kurdukları anlaşıldı... 

Güya işçi madende çalışıyor ama 
patronu hatta neredeyse sahibi, onu işe 
alan ve istediği zaman işten atan Dayı! 

O ne derse o! 
Ortaçağdan kalma tarımda ırgatba-

şı adıyla uygulanan maraba sisteminin 
madenci versiyonu. 

Ama sorarsanız “Bizde taşeron ola-
maz!” 

Olamaz tabii ana işkolunda yasala-
ra aykırı. 

E o zaman arkadan dolanalım, gel-
sin maraba sistemi! 

Tam bir yalan ve sömürü düzeni. 
1 değil, 2 değil, 3 değil listelemeye 

kalksanız 301 yalan... 
Kömür değil adeta Yalan Madeni. 
Ama bu bir düzen... 
Soma bu yalan düzenin-çarpık çar-

kın en zayıf halkasıydı patladı. 
Eğer bu çarpık düzeni baştan aşağı 

sorgulamaz, İngiltere ve Amerika’da 100 
yıl önce yaşanan facialarla kendimizi 
avutursak yeni Somalar kaçınılmaz!

Topraktan çıkartılıp 
Toprağa verilenler için yastayız.

Katliamın ardından,  tüm illerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüyüşler düzenlendi,.

Madenlerdeki iş kazalarının nedeni, özelleştirme, taşeronlaştırma ve kar hırsı 
uğruna maliyeti sürekli düşürme anlayışıdır... Yani kapitalizm...
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Sarkuysan

Renta

Prysmian

Mert Akışkan

Schneider Soma'da

LİSİ-FTB

Gebze Yücel Boru

Entil-Hapalki

Ejot Tezmak

Doruk

Delphi

Cofle TK

Cofle DCI

Cavo 

Anadolu Motor

SCM

Alstom

ABB Dudullu

Asilçelik

TarkonTabo

SİO

Kroman Konvekta

Hatay Yücel Boru

Epta

Demisaş

Bosal
Aryıldız

Çimsataş

Çiğli

15 Mayıs Perşembe 
günü tüm  
fabrikalarda  
sabahtan itibaren 
3 dakikalık saygı 
duruşu yapılarak  
1 saat iş bırakıldı. 
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Geçtiğimiz ay Manisa Soma’da önlenebilir bir iş 
kazasında, dünyanın en zor işi olarak sayılan maden iş-
çisi 301 işçi kardeşimizi kaybettik onlarcası yaralandı. 
Yerin altında adeta bir zindanda düşük ücretler, güven-
cesiz, taşeron ve en ağır şartlarda kazma sallayan So-
malı kardeşlerimiz bizi yasa boğdu.

Sermayenin vahşi kar düzeni ve AKP iktidarının 
onun önünü açan yasa ve uygulamaları son on yılda işçi 
sağlığı güvenliği sorununu sınıflar mücadelesinin en sı-
cak çarpışma mevzilerinden birisi haline getirdi. AKP 
iktidarı döneminde 14 bin işçi kardeşimiz önlenebilir iş 
kazalarında hayatını kaybetti. Tersaneler, inşaatlar ve 
madenlerde yaşanan ölümlü iş cinayetleri ile işçi sağlı-
ğı güvenliği konusuna dair toplumda oluşan duyarlılık 
biz sendikalar tarafından örgütlü mücadelenin konusu 
haline getirildi. Fakat maalesef bizim çabalarımız ser-
maye ile sınıfın doğrudan karşı karşıya geldiği bu cep-
he için henüz yeterli değil.

Soma’da 301 insanımızın hayatına mal olan, onları 
aramızdan söküp alan bu iş cinayetinin özelleştirme, ta-
şeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye dayalı çalışma 
rejiminin kaçınılmaz sonucu olduğu ortada. Türkiye’de 
son on yılda taşeron işçi sayısı 700 binden fazla artmış-
tır. Resmi rakamlara göre şu an 650 bini kamuda, 450 
bini özel sektörde olmak üzere 1 milyon 100 bin işçi 
taşeron olarak çalışmaktadır. Taşeron işçiliği güvence-
sizliğin kayıt altına alınmasıdır. En temel yasal hakla-
rın dahi kağıt üzerinde bırakılması, kullandırtılmaması 
demektir. İş kazalarının taşeronda daha yaygın olduğu 
istatistiklerle de ortaya koyulmaktadır.

Biz işçilerin yaşamı, can güvenliği ve en temel hak-
ları sermaye için bir maliyet unsuru. Daha 
fazla kar için ilk fırsatta vazgeçilen maliyet 
faktörü. Kar  mı insan hayatı mı sorusu kar-
şısında onların kar tercihi yapmasının önü 
bizzat hükümetler tarafından açılmaktadır. 
Ulusal İstihdam Stratejisi belgesi ile aleni 
bir biçimde ortaya koyulduğu üzere iktidar  
esnek ve güvencesiz çalışmayı kural haline 
getirmek için çabalamakta, başta Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üze-
re çalışma hayatı üzerinde denetleyici ve 
düzenleyici konumdaki devlet kurumları 
yasaların çiğnenmesi ve hak ihlalleri karşı-
sında seyirci kalmaktadır. 

Etrafı güvencesizlikle kuşatılan milyon-
larca işçi en doğal koruması olan sendika 
hakkına ise erişememektedir. Bunda baskı, 
tehdit yasak ve barajlarla sendikaların en-
gellenmesi kadar sendikaların da eksikleri 
bulunmaktadır. Taşeron çalışmanın, özel-
leştirmenin yıkımı karşısında sendikaların 
sesinin  daha gür  çıkması, sendikal ya-
sakları, barajları aşacak daha mücadeleci 
çizgi güçlendirilmeli. Bu noktada DİSK’in 
sermayeden ve devletten bağımsız sendikal 
mücadele anlayışı her zamankinden fazla 
önem kazanmaktadır.

İş kazalarına dair resmi veriler bile 
Türkiye’de işçi kırımı yaşandığını göster-
mektedir. Emek ve meslek odaları ile ba-
sından derlenen rakamlara göre geçtiğimiz 
2013  yılında  en az 1235 işçi , 2014’ün ilk 
5 ayında Soma’da iş cinayetinde katledilen 
301 işçi kardeşimiz ile birlikte 849 ismi, 

yaşı, ailesi, geçmişi, umutları  olan ve geleceği elinden 
alınan  işçi hayatını kaybetti.

Yine hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 
düzenlenen 7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik “İş kazaları ve işçi ölümlerinde 
Türkiye’de olumlu gelişmeler yaşandığını” iddia etti. 
Hatta bunu bir adım ileriye taşıyarak işçi ölümlerinde 
hükümet ve sermayenin sorumluluğuna hiç değinme-
yerek işçi sağlığı iş güvenliği alanında mücadele eden 
sendikaları suçladı.

Tam da bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
bakanına sormak gerekiyor; her gün farklı iş kolların-
da güvencesiz çalışan işçiler neden ölüyor?  Öve öve 
bitiremedikleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
kanunun neden ölümlerin yaralanmaların meslek has-
talıklarının önüne geçemiyor? Denetimlerin olmadığı 
işletmelerde, Türkiye genelinde 500 civarında olan iş 
müfettişleri ile nasıl denetimler hedeflenmektedir? Ka-
yıtdışı çalışma, taşeron çalışmanın kural haline geldiği 
bu düzende çalışmaktan işçiler olarak neden bu denli 
endişe duyuyoruz?

İşçi sağlığı İş güvenliği mevzuatlara hapsedilen 
teknik meseleler olmanın ötesinde sınıf mücadeleleri-
nin önemli bir alanı olarak her zaman var olmuştu an-
cak günümüzde daha da büyük bir önem taşımaktadır.  
Geçtiğimiz Haziran direnişinde ve sonrasında alanlara 
çıkan emekçiler de bu taleplerini daha gür bir sesle dile 
getirmeye başlamışlardır. Bunun nedeni önlenebilir ka-
zalarda hayatlarımızı kaybediyor oluşumuzdur, örnek-
lere baktığımız zaman farklı iş kollarında ama hep aynı 
nedenlerden öldüğümüzü görebiliyoruz. Yüksekten 

düşme, ezilme, 
göçük altında kal-
ma, zehirlenme, 
boğulma, elektrik 
çarpması, nesne düşmesi veya çarpması, uzuv kesilme 
uzuv kopma…en önemlisi de nerede güvencesiz çalı-
şıyorsak nerede sendikasızsak nerede taşeronsak orada 
önlenebilir kazaların “kurbanı” oluyoruz…

2013 yılı İşkollarına göre iş cinayetlerinin dağılımı-
na bakacak olursak;

İnşaat, Yol işkolunda 108 işçi; Tarım, Orman işko-
lunda 56 işçi; Taşımacılık işkolunda 47 emekçi; Tica-
ret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 33 emekçi; Metal 
işkolunda 28 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 20 
işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 15 emekçi; Ağaç, 
Kağıt işkolunda 13 işçi; Enerji işkolunda 13 işçi; Ma-
dencilik işkolunda 12 işçi; Konaklama, Eğlence işko-
lunda 11 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 8 işçi; 
Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 7 işçi; Tekstil, 
Deri işkolunda 5 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 
5 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 5 emekçi; 
Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Basın, Gazetecilik işko-
lunda 3 işçi ve elde edilen bilgiler sonucu çalıştığı işko-
lu belirlenemeyen 3 işçi hayatını kaybetti.  

Bu işçilerin bazısı 18 yaşın altındaydı, 14 yaş altı ve 
17 yaş arası hayatını kaybeden çocuk işçilerin sayısı 18 
olarak tespit edildi. Yine bir başka dikkat çekici veri de 
emeklilik çağında olan en az 77 işçinin hayatını kaybet-
miş olmasıydı. 

Yine bir başka sorunlu konu meslek hastalıklarının 
tanı ve teşhisinde yaşanmaktadır. Türkiye’de mevcut 

işçi sağlığı iş güvenliği düzenlemele-
ri yalnızca sigortasız çalışanları değil 
sigortalı çalışanları da dışlamaktadır. 
Güvenlik ağının olmadığı, kendi adına 
çalışanların, ev hizmetlerinde çalışan-
ların yok sayıldığı kapsam dışı kaldığı 
bir sosyal güvenlik sistemi vardır.  İş 
denetiminde niceliksel yetersizliklerin 
olması bugün Türkiye genelinde 333’ü 
sosyal 264’ü teknik olmak üzere top-
lam 597 İş müfettişinin oluşu, örneğin 
kaba bir hesapla bir iş müfettişinin 1 
ayda 10 işyerini denetleyebileceği var-
sayımıyla SGK’ya kayıtlı 1.438.623 
işyeri bulunduğunu dikkate alırsak, 
mevcut iş müfettişleri sayısı ile her-
hangi bir işyerinin ancak 86 senede bir 
denetim göreceği ortaya çıkmaktadır. 
Yine meslek hastalıkları ile ilgili ista-
tistiklerin yetersizliği,  tanı ve tespitin 
zorluğu, mevzuatın yetersizlikleri bu-
gün SGK’nın açıkladığı meslek has-
talıkları verilerinin gerçeğin çok çok 
altında olduğunu düşündürmektedir. 

Tablo son derece nettir. Ülkemizde 
biz emekçilerin hayatı pahasına süren 
bir çalışma düzeni hüküm sürmekte-
dir. Ancak önce biz bilmeliyiz; bizler 
çalışırken ölmek, sağlığını kaybetmek 
istemeyen milyonlarca emekçiyiz ve 
bu vahşi çalışma düzenini değiştirecek 
yegane güce, tarihsel birikime ve ira-
deye sahibiz. O halde neyi beklemek-
teyiz? 

Bir Cinayetin Ekonomisi



Birleşik Metal-İş
Temmuz 2014 23

Sendikamız yayın organı “Çalışma ve 
Toplum” Dergimizin düzenlemiş olduğu 
Değerlendirme toplantısının üçüncüsü; 29 
Mayıs 2014 tarihinde sendikamızın Sa-
panca tesislerinde yapıldı.

Akademisyenler, milletvekilleri, sen-
dika yöneticileri ve uzmanlarının katılı-
mıyla düzenlediğimiz toplantıda katılım-
cılar, “Çalışma yaşamında iş kazaları, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği” konularını değer-
lendirdiler. 

“Taşeron Sistemi Yasaların 
Kör Noktası”

Değerlendirme Toplantımızın açılış 
konuşmasını Sendikamız Genel Başka-
nı Adnan Serdaroğlu yaptı. Çok önceden 
planlanan toplantının Soma katliamının 
sonrasına denk gelmesinin toplantıyı daha 
da önemli kıldığını ifade eden Genel Baş-
kanımız Adnan Serdaroğlu, “Dünyanın en 
zor işi olarak sayılan maden işçiliğinde ter 
döken 301 emekçi kardeşimizi kaybettik, 
onlarcası yaralandı. Yerin yedi kat altında 
adeta bir zindanda düşük ücretler, güven-
cesiz, taşeron ve en ağır şartlarda kazma 
sallayan Somalı kardeşlerimiz bizi yasa 
boğdu. Vicdanı olan insanların yüreğini 
dağladı. Bu kadar acı ölümün yaşandı-
ğı bugünlerde yaptığımız bu toplantı her 
zamankinden çok daha fazla öneme sahip 
hale geldi” dedi.

Son 10 yılda 14 binin üzerinde işçinin 
iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini be-
lirten Serdaroğlu, iş cinayetlerinde serma-
ye ve hükümetin sorumlu olduğunu söy-
ledi. Türkiye'de son yıllarda taşeron işçi 
sayısının 700 binden 1 milyon 600 bine 
çıktığını hatırlatan Serdaroğlu, bu rakam-
ların resmi rakamlar olduğunu kaydetti. 
“Taşeron işçiliği güvencesizliğin meşru 
hale getirilmesi anlamına gelmektedir. En 
temel yasal hakların dahi kağıt üzerinde 
bırakılması, kullandırılmaması demektir. 
Bizlerin yaşamı, can güvenliği ve en temel 
hakları sermaye ve onun aracı kurumları 
için bir maliyet unsuru. Daha fazla kar 
için ilk fırsatta vazgeçilen maliyet faktörü 
haline gelmiştir. Kar mı insan hayatı mı 

sorusu karşısında onların kar tercihi yap-
masının önü bizzat hükümetler tarafından 
açılmaktadır. Ulusal İstihdam Stratejisi 
belgesi ve son günlerde kamuoyu günde-
mine getirilen taşeron yasa tasarısı aleni 
bir biçimde ortaya koyulduğu üzere siyasi 
iktidarın esnek ve güvencesiz çalışmayı 
kural haline getirmek için çabalamakta 
olduğunu göstermektedir. Başta Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üze-
re çalışma hayatı üzerinde denetleyici ve 
düzenleyici konumdaki devlet kurumları 
yasaları değiştirerek hak ihlallerini faz-
lalaştıracak ve kimi muazzalı durumları 
ortadan kaldıracak bir düzenleme peşin-
dedir. Buna karşın etrafı güvencesizlikle 
kuşatılan milyonlarca işçi en doğal koru-
ması olan sendika hakkına ise doğru düz-
gün erişememektedir” dedi. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 
sonuç olarak da; “Bunda baskı, tehdit, ya-
sak ve barajlarla sendikaların engellenme-
si kadar biz sendikaların da eksikleri bu-
lunmaktadır. Taşeron uygulamalarının ve 
özelleştirmenin yıkımı karşısında sesimizi 
daha gür çıkarmalı, üyelerimizi tehlikeler 
karşısında daha bilinçli bir hale getirerek 
hareket kabiliyetlerini artırmalı, sendikal 
yasakları, barajları aşacak daha mücade-
leci çizgiyi güçlendirmelidir. Bu noktada 
DİSK’in sermayeden ve devletten bağım-
sız sendikal mücadele anlayışı her zaman-
kinden fazla önem kazanmaktadır” dedi.

“Hukuk Artık Çözüm Değil”
Genel Başkanımızın açış konuşma-

sından sonra Çalışma ve Toplum editörü 
Avukat, Dr. Murat Özveri, “İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği ve yasal düzenlemeler” konu-
lu sunum yaptı. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Yasası’nın 80 yıllık rutini taşıdığını söyle-
yen Murat Özveri, “ILO’da olup da burada 
olmayan ne var” dendiğinde olumsuz ya-
nıt verilemediğini, ama nasıl bir denetim 
sorusunun yanıtının da olmadığını anlattı. 

6331 sayılı Yasanın işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini piyasaya açan mantığını eleş-
tiren Özveri, hizmetin piyasadan alınması 

“Çalışma ve Toplum” Değerlendirme Toplantıları-3

“Çalışma yaşamında 
iş kazaları, 
işçi sağlığı 

ve iş güvenliği”

Levent Tüzel (İstanbul Milletvekili)
Şeref Özcan (İş Müfettişi)
Murat Özveri (Çalışma ve Toplum Editörü)

Akademisyenler: 
Abdülkadir Şenkal (Kocaeli Üniversitesi)
Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Üniversitesi)
Derya Keskin Demir (Kocaeli Üniversitesi)
Mehmet Rauf Kesici (Kocaeli Üniversitesi)
Betül Urhan (Kocaeli Üniversitesi)
Onat Öztürk (Kocaeli Üniversitesi)
Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)
Zeki Kılıçaslan (İstanbul Üniversitesi-Tıp 
Fakültesi)
Çiğdem Çağlayan (Kocaeli Üniversitesi-
Tıp Fakültesi)
Aslı Güleç (Kocaeli Üniversitesi)
Peri Arbak (Düzce Üniversitesi-Tıp Fakültesi)
Nilay Etiler (Kocaeli Üniversitesi-Tıp Fa-
kültesi)
Deniz Oruç (Düzce Üniversitesi)

Sendika yönetici ve uzmanları
Dr. Aykut Engin (MESS)
Altan Çetinkal (MESS)
Musa Selvi (Deriteks Sendikası Genel 
Başkanı)
Nesimi Yıldız (Tez-Koop İş Sendikası)
Damla Demir (Tek Gıda İş Sendikası)
Engin Çelik (Deriteks Sendikası)
Hasan Uluşan (Deriteks Sendikası)
Engin Çelik (Deriteks Sendikası)
Hansel Özgümüş (Enerji-Sen)
Özge Yurttaş (Dev Sağlık-İş)
Av. Hacer Tuna Eşitgen

İSİG Meclisi’nden 
Erkan Arslan
Barış Gönülşen
Neslihan Karatepe 
Murat Çakır
Ertuğrul Bilir

nedeniyle denetiminin yapılamayacağını, 
bunun piyasanın mantığına aykırı olduğu-
nu söyledi. İş cinayetlerinin önlenmesinde 
mevzuatın durumu ve hukuk inceleyen 
sunumunda Murat Özveri, yasal sınırlara 
sıkışmış sendikacılığın terk edilmesi ge-
rektiğini söyledi. DİSK’in kurucularından 
Rıza Kuas’ı örnek olarak gösterdi. “Top-
lusözleşme yapılan bir işyerinde iş güven-
liğine ilişkin madde ihlal ediliyor. Rıza 
Kuas eline bir demir alıp sözleşmeyi ihlal 
eden müdüre ‘Benim imzaladığım sözleş-
meyi sen mi deleceksin’ diye indiriyor. Ve 
sözleşmesini uyguluyor. Hukuk mu etkili 
demir mi etkili? Tüm yükü hukukçuların 
sırtına yükleyen sendikacılık olmamalı” 
dedi.

“ÇSGB Yeteri Kadar Müfettiş 
Yok”

301 madencinin yaşamını yitirdiği 
Soma katliamında en çok tartışılan konu-
lardan biri de iş müfettişlerinin durumu 
olmuştu. Toplantının moderatörlüğünü ya-
pan İş Müfettişi Şeref Özcan, iş cinayetle-
rinin yüzde 80-85'inin davranıştan dolayı 

olduğu yönünde yanlış bir anlayışın oldu-
ğuna dikkat çekti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda yeteri kadar müfettişin ol-
madığını belirten ifade eden Şeref Özcan, 
“İş güvenliğinin piyasaya açılması ve iş 
müfettişlerine bu alanda çalışma hakkının 
tanınmasının hemen ardından 300 müfettiş 
istifa ederek, özel sektöre geçmiş. Yerleri-
ne ise deneyimsiz müfettiş adayları geti-
rilmiş. Şu an 700’ü teknik müfettiş olmak 
üzere 1000 müfettiş bulunuyor. Mevcut iş-
yerlerinin denetimi açısından yetersiz olan 
bu sayıya bir de deneyimsizlik eklenmiş. 
Denetim süreleri de oldukça problemli. 
Aylarca sürecek denetimlerin 4-5 gün 
içinde bitirilmesi isteniyor. Müfettişler ne 
kadar iyi niyetli olsa da bu kadar kısa sü-
rede ancak en temel sorunlara bakabiliyor, 
sorunları derinlemesine inceleyemiyor” 
dedi. 

Toplantı sonrası düzenlenen Forumda 
ise çok sayıda akademisyen, uzman ve 
sendika yönetici söz alarak görüşlerini be-
lirttiler.

Katılımcılar:
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Taşeron işçileri için  
büyük tehlike

... Hükümet ve sermayedar sınıf, taşeron işçiliğinin 
başlarına nasıl büyük bir bela açmakta olduğunun far-
kındadır. Bu nedenle, taşeron işçilerinin bugünkü önemli 
haklarını tümüyle ortadan kaldıracak bir düzenleme gün-
demdedir.

İşçi kiralama
Bizim çalışma mevzuatımızda bir işi üç biçimde yap-

tırabilirsiniz. 
Bir yöntem, işletmenin, bir işi, kendi kadrolu işçile-

riyle yaptırmasıdır.
İkinci yöntem, işin yapılmasının bir başka işverene 

ihale edilmesidir. Bir iş ihale edilirse, asıl işverenin ancak 
denetim ve gözetim yetkisi vardır. Asıl işveren eğer işin 
yapılması sürecine müdahale ederse, Yargıtay kararlarına 
göre, iş yapılması ihalesi değil, işçi temini ihalesi yapıl-
mıştır. Bu uygulama yasaktır.

Üçüncü yöntem, işçi kiralamaktır. Şirketlerin birbiri-
ne işçi kiralaması olanaklıdır (4857/7); ancak tek işi işçi 
kiralamak olan özel istihdam bürolarının kurulması ya-
saktır. Tek işi işçi kiralamak olan özel istihdam büroları 
kurulabilse, işverenler taşeron işçiliğinden kiralık işçiliğe 
geçecekler ve taşeron işçilerinin bugün varolan önemli 
hakları tümüyle ortadan kalkacaktır. İşçi simsarlığı, işçi 
pazarlamacılığı gündemdedir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun en 
önemli taleplerinden biri, özel istihdam bürolarına işçi 
kiralama yetkisinin verilmesidir. Hükümetin Ulusal İstih-
dam Stratejisi’nde de bu amaç ifade edilmektedir.

İşçi simsarlığı aracılığıyla işçi kiralanması, ABD’de 
ve Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde son onyıllarda ar-
tarak uygulanmaktadır. Yapılan bir araştırmanın sonuçla-
rına göre, ABD’de işgücünün yaklaşık yüzde 2,3’lük bir 
bölümü (günde yaklaşık 3 milyon kişi), işçi simsarı özel 
istihdam büroları aracılığıyla kiralanmaktadır. Avrupa 
Birliği’nin bazı ülkelerinde de kiralık işçilikte benzer bir 
orandan söz edilebilir. Buna karşılık Japonya’da bu uy-
gulama yenidir. Ayrıca, işçi kiralama yalnızca ulusal dü-
zeyde sürdürülen bir uygulama değildir. İsviçre merkezli 
Adecco, ABD merkezli Manpower, Hollanda merkezli 
Vedior ve Randstad şirketleri, uluslararası düzeyde etkin-
lik gösteren işçi simsarı özel istihdam bürolarıdır.

İşçi simsarlığı
Türkiye’ye işçi simsarlığını getiren 5920 sayılı Yasa, 

TBMM’de 26 Haziran 2009 günü kabul edildi. 5920 sa-
yılı “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesi, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun kiralık işçilikle ilgili 7. maddesine bir ek-
leme yaparak, işçi simsarlığı, özel istihdam büroları 
aracılığıyla iş kiralanması düzenlemesini getirdi. Ancak 
Cumhurbaşkanlığı 9 Temmuz 2009 tarihinde 5920 sayılı 
Kanunun 1. maddesini bir kez daha görüşülmesi talebiyle 
TBMM Başkanlığı’na geri gönderdi.

Bu konu 18.1.2010 tarihinde R.T.Erdoğan’ın imzasıy-
la TBMM Başkanlığı’na sunulan “Amme Alacaklarının 
Tahsil usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yeniden 
gündeme geldi. Tasarının 8. maddesi, özel istihdam büro-
larına işçi kiralama yetkisi veriyordu.

Bu konunun yeniden kamuoyunun ve TBMM’nin 
gündemine geldiği günlerde TEKEL işçilerinin Ankara 
eylemi sürüyordu. Bu yükselen eylemlilik dalgası, tasa-
rıdaki bu düzenlemenin TBMM sürecinde çıkarılmasını 
sağladı. İlgili tasarı 28.1.2010 gün ve 5951 sayılı Kanun 
olarak kabul edildiğinde, bu düzenleme yoktu.

Bu konu yeniden gündemdedir. Özel istihdam büro-
larına işçi kiralama yetkisi verilirse, taşeron işçilerinin 
mevcut hakları fiilen kullanılamaz hale getirilecektir.

Uyarması bizden.

Yıldırım Koç,  Aydınlık 13.05.2014

25 Mayıs’ta, 
DİSK, KESK, 

TMMOB ve TTB'nin 
ortak çağrısıyla 

düzenlenen mitingte, 
Soma'daki ölümlerin 

kaza değil Cinayet 
olduğunu, Taşeronluk 

sisteminin yasak-
lanması gerektiğini 
haykıran kortejde, 

sendikamız yönetici 
ve üyeleri de kitlesel 

olarak yer aldılar.. 

İş Cinayetleri Almanağı 2013
Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa 1.'liğini, Hindistan ve Rusya'dan sonra dünya 3.'lü-

ğünü istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İş cinayetlerinde yakınlarını kaybedenler ve yara-
lanarak kurtulanlar bu kara madalyalardan kurtulmaya kararlı. Davutpaşa'dan Ostim ve 
İvedik patlamalarına, Esenyurt'taki AVM çadır yangınından Kozlu'ya iş cinayetlerinde en 
çok canı yananlar, "geride kalanlardan başka canlar yanmasın diye" örgütlüler. "Adalet 
Arayan İşçi Aileleri" konuyu gündemde tutmak için her ayın ilk pazar günü Galatasaray 
Meydanı'nda Vicdan ve Adalet Nöbeti tutuyor.

Her gün 5 ila 8 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye'de, Adalet Arayan İşçi Aileleri iş 
cinayetlerinin "kaza da kader de" olmadığına kulak verecek vicdan sahiplerini dayanış-
maya çağırıyorlar. Çabaları iş cinayetlerine sebep olan tüm idari birimlerdeki sorumluların 
yargılanması için.

Umut ediyoruz ki 2013 İş Cinayetleri Almanağı'nın, artmaya devam eden iş cinayetle-
rinin meydana gelmemesine bir nebze de olsa katkısı olsun. Bu acıların yaşanmayacağı, 
iş cinayetleri almanaklarının hazırlanmayacağı günler görmek temennisiyle…

Bütün uğraşımız adalet ve geride kalanlar için…
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İşçi sınıfının şanlı 15-16 Haziran direnişinin 44. Yıldönümünde, 
Sendikamız ve DİSK Soma'da maden işçileriyle birlikteydi. 

“İş cinayetllerine ve taşerona direniyoruz”  sloganıyla binlerce 
DİSK üyesi Soma sokaklarında yürüdü, ailelerin acısını paylaştı..

15-16 Haziran, Türkiye’de 
İşçi Sınıfının “sınıf olma ve 

sınıf gibi davranma” bilincinin 
bir aşamasıdır.

15-16 Haziran, uzlaşmacı 
ve işbirlikçi anlayışlara karşı 

yükselen işçi öfkesi ve  
tepkisinin bir yansımasıdır.

15-16 Haziran Direnişi 
Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!
1970 yılının Haziranında hükümet, işçilerin özellikle 

de DİSK’in örgütlenmesinin önüne geçmek için bir yasa 
hazırladı. 

Ancak işçiler DİSK’in önderliğinde bu saldırıya karşı 
çıktıklarında işte bizim için bugün hala önemli dersler ta-
şıyan 15-16 Haziran direnişi yaşandı.

Yüz elli bin civarında işçi iş bırakarak meydanlara taş-
tı. Başta E 5 karayolu olmak üzere yollar kapandı, köprü-
ler kaldırıldı, vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Anadolu yakası ile Avrupa yakasında, 
Gebze’de, Kocaeli’nde on binlerce işçi yasanın geri çekil-
mesi için mücadele etti, direndi. 

15-16 Haziran 1970 aslında, bir yasa karşısında dire-
nen işçilerin yarattığı bir destandır.

1967 yılında kurulan DİSK hızla büyüyor, bağımsız 
ve demokratik sendikacılık anlayışıyla kısa zamanda iş-
çilerin güveninin kazanıyordu. Bu sınıfsal yaklaşım ile 
birlikte işyerlerinde örgütlenmeler arttı. Yüksek ücretle-
rin alındığı ve sosyal hakların kazanıldığı başarılı toplu 
iş sözleşmeleri ise  DİSK’i işçiler açısından giderek daha 
cazip bir güç haline getiriyordu.

İşçi eylemleri, direnişler, grevler ülke gündeminde gi-
derek daha fazla yer almaya başlamıştı. 1İşçiler arasında 
ise DİSK ve bağlı sendikalara sempati ve güven artıyordu.

Dönemin siyasi iktidarı AP, DİSK’in varlığından ra-
hatsızlık duymaktaydı. Amaçları DİSK’i bastırıp, işçileri 

yeniden Türk-İş çatısı altında toplayarak işçi sınıfını daha 
kolay kontrol etmekti. 15-16 Haziran direnişinin temel 
nedeni sayılan 274 ve 275 sayılı yasalarda değişiklik yap-
mak üzere siyasi iktidar meclise bir yasa taslağı sundu;

Bu yasalarda yapılan değişiklikler yürütmeye konul-
duğunda Türk-İş kendiliğinden tek konfederasyon olarak 
kalacak, DİSK’in varlığı ortadan kalkacaktı. Türk-İş’e 
bağlı olmayan sendikalara hayat hakkı tanımıyor, işçi-
ler üyesi olmadıkları halde, Türk-İş ve bağlı sendikalara 
aidat ödemek zorunda bırakılıyordu. Kanun zoruyla tek 
konfederasyon ve her işkolunda sendika tekeli kurulması 
isteniyordu. 

Yasanın 11 Haziran 1970 tarihi itibariyle yürürlü-
ğe girmesi üzerine, DİSK ve Maden-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kemal Türkler 14 Haziran 1970 günü Merter’de 
lokal temsilcileri ve sendika yöneticilerine yaptığı tarihi 
konuşmasında tüm işçileri bu yasa tasarısına karşı yürü-
yüşe çağırırken şunları söylemiştir; “Bu dava içersinde 
işçiler eğer topluca belediye otobüslerinden yararlanmak 
isterlerse, vapura binmeleri gerekirse, banliyö trenine bin-
meleri gerekirse topluca bilet almayacağız. Biletlerimiz 
en güzel şerefimizi ifade eden alnımızdaki işçilik damga-
mızdır.” 

Eylemlere ilk gün 70 bin işçi katıldı. İşçiler fabrika-
larında toplanarak yürüyüşe geçtiler.  Direnişe ilk gün 
DİSK’in verilerine göre 113 fabrikadan 75 bin işçinin ka-
tılımı ile gerçekleşti. 

15 Haziran günü eyleme katılan işçilerin çalıştığı fab-
rikalardan bazıları şunlardır: AEG-ETİ, Aksan, Arçelik, 
Auer, Aygaz, Bürosan, Çelik Endüstrisi, Chrysler, Derby 
lastik, Gazal, Elektrometal, Grundig, Haymak, Makina 
Takım, Singer, Otosan, Profilo, Türk Demir Döküm, Tür-
keli Asansör, Uzel Traktör.

Eyüp bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçiler 
Topkapı’ya yürüdüler. Levent bölgesindeki fabrikalardan 
çıkan işçiler de Şişli, Taksim, Gümüşsuyu yönüne doğru 
yürüdüler.

16 Haziran günü işçiler üç koldan yürüyüşe geçti. 
Topkapı’dan Cağaloğlu’na yürüyen işçiler barikatı aşıp 
Eminönü’ne inince Galata ve Unkapanı köprülerinin, 

yürüyen işçilerin birleşmesini engellemek için açıldığını 
gördüler. 

Levent-Mecidiyeköy bölgesinde işçilerin eylemleri 
Kavel fabrikasından başladı. Yürüyüş kolunda yer alan 
kadın işçilerin polis tarafından coplanması üzerine çıkan 
çatışma sonrası işçiler bu barikatı da aşarak yürüyüşlerine 
devam ettiler.

Anadolu yakasında da iki koldan yürüyüş devam edi-
yordu. Otosan Fabrikası’ndan yürüyüşe başlayan işçiler 
Üsküdar’a yönlendiler. Vapur seferleri iptal edildiğinden 
karşı yakaya geçemeyince, Beykoz yönüne hareket ettiler. 

Anadolu yakasındaki ikinci kol ise Kartal istikametin-
den başladı. Fenerbahçe stadyumu önüne kadar gelen işçi-
lerin üzerine bu noktada polis tarafından ateş açıldı; Yaşar 
YILDIRIM (Mutlu Akü), Mustafa BAYLAN (Vinleks) ve 
Mehmet GIDAK (Cevizli Tekel) güvenlik güçlerinin kur-
şunlarıyla şehit oldular.

 Eylemler yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı. Başta 
İzmit olmak üzere Ankara, İzmir, Adana ve Sakarya gibi 
sanayi illerinde de başlayan direnişler, İstanbul’da işçiler 
ile polis ve askerler arasında çatışmalara sahne oldu. 

16 Haziran günü toplam 200 kadar büyük fabrikada 
çalışan 150 bin işçi eylemlere katıldı. 16 Haziran günü 
İstanbul ve Kocaeli’nde sıkıyönetim ilan edildi. 

Aynı gün 21 DİSK yöneticisi gözaltına alındı.
15 – 16 Haziran 1970’de emekçiler, Türkiye İşçi Sı-

nıfı tarihinde ilk kez doğrudan günlük yaşamlarıyla ilgili 
olmayan bir konuda kitlesel olarak, hem üretimden gelen 
güçlerini kullandılar hem de tüm yaşamı etkileyen sokak-
lara, caddelere, meydanlara taşan bir direniş gerçekleştir-
diler.

Sermayenin amansız saldırılarıyla karşı karşıya kalan 
bizler için 15-16 Haziran’da yaşananlar önemli mesajlar 
taşıyor; 

15-16 Haziran bir eylemdir, genel direniştir. 
15-16 Haziran sokaklar ve alanlardır.
15-16 Haziran Anayasadan gelen direnme hakkının, 

haklı, yerinde ve doğru biçimde kullanılmasıdır...
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Cam işçisi kardeşlerimizin başlattığı grevi selamlıyoruz. Bilin-
mesini isteriz ki cam işçileri bu grevde yalnız olmayacak. Sendi-
kamız ve metal işçileri cam işçilerinin yanında olacak.

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’ın Başkanlık gö-
revinden istifa etmesiyle başlayan tartışmaları, Türkiye’de 
sendikal hak ve özgürlüklerin düzeyini göstermesinin 
yanı sıra, her şeye rağmen “istifa” müessesinin olduğunu 
hatırlatması açısından da son derece önemli bir gelişme 
olarak değerlendiriyoruz. 

Aynı zamanda Sütaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Muharrem Yılmaz’ın söz konusu işyerinde Tekgıda-
İş Sendikası’na üye olan 26 işçinin anayasa ve yasalara 
aykırı biçimde uydurma nedenlerle işten çıkartılmaları 
bizlerin çok sık karşılaştığı klasik bir işveren uygulama-
sıdır. 

Ancak, sendikalaşmaya karşı yapılan hiç de yabancısı 
olmadığımız bu saldırının Türkiye’nin en köklü kurum-
larından olan TÜSİAD’ın Başkanlığı’nı yapan bir kişi-
nin işyerinde gerçekleşmesi, acısı çok taze olan Soma 
faciasından sonra işçi haklarının, daha doğru bir deyişle 
yapılan haksızlıkların bir kez daha gündeme gelmesini 
sağlamıştır.

Bir ay içinde yaşanan ve farklı özellikleri nedeniyle 
kamuoyunun gündemine gelen ibret verici bu iki hadise 
Türkiye’de ister kamu, ister Soma Holding gibi Hükümet 
destekli veya isterse TÜSİAD-Sütaş gibi sözde muhalif 

çizgide olsun işverenlerin; 
İşçiler ve sendikal haklar söz konusu olduğunda son 

derece ortak bir tavır ve anlayış içinde hareket ettiğini 
açık biçimde ortaya koymaktadır.

Buradaki farklılık, dünyada iş kazalarında ölüm sayısı 
itibariyle 3. Sırada olan ve hemen her sendikal örgütlen-
mede yaşadığımız kıyıma dönüşen işten çıkarmaların ya-
şandığı ülkemizde, Soma faciasında 301 işçinin yaşamını 
yitirmesi ve Hükümetle “kavgalı” bir işyeri patronunun 
TÜSİAD Başkanlığı görevinden istifa etmesi nedeniyle 
işçilerin ve sendikal hakların hatırlanmasıdır.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak İzmir Luna, 
Düzce ve Gebze M&TReklam gibi işyerlerinde sendika-
laştıkları için tazminatsız ve yasalara aykırı biçimde işten 
çıkartılan toplam 145 üyemizin aylardır süren kapı önü 
direnişlerinin de devam ettiğini bu vesileyle bir kez daha 
hatırlatmak isteriz.

Biz Muharrem Yılmaz’ı ve Sütaş A.Ş’yi sendika düş-
manı bu tavrından dolayı tüm kamuoyu önünde şiddetle 
kınarken, TÜSİAD Başkanı olarak bu ülkede yanlışlıkla-
rın ortaya çıkması halinde durumu kabul ederek “istifa” 
etmesini ise aynı zamanda birilerine örnek olması dileğiy-
le, olması gereken bir davranış olarak gördüğümüzü de 

belirtmek istiyoruz.
En büyük temennimiz sendikaya üye oldukları için iş-

ten çıkartılan tüm işçilerin en kısa zamanda işbaşı yaptırı-
larak işverenlerin anayasa ve yasalara saygılı olmalarıdır.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Tekgıda-İş 
Sendikası’nın bu haklı mücadelesinde her zaman yanın-
da olacağımızı belirtir, Sütaş ürünlerinin boykot edilmesi 
çağrısına da destek verdiğimizin tüm kamuoyunca bilin-
mesini isteriz.

Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve

Sütaş’ı şiddetle kınıyoruz

Metal işçileri, cam işçilerinin grevini selamlıyor

İşyeri önünde beklemeye devam eden Sütaş direnişçileri, 
sendika yöneticilerimiz tarafından ziyaret edildi.

Kristal-İş Sendikası üyesi 5800 cam işçisi, 
Şişecam’a bağlı 10 ayrı fabrikaya bu sabah grev 
pankartını astı.

Onlar, geçtiğimiz yıl kapatılan Topkapı fabri-
kasında işten çıkarmaya karşı, eşleri ve çocukla-
rıyla direnmiş, yürüttükleri bu kararlı mücadeley-
le hak arayan tüm işçilere umut olmuşlardı. 

Cam işçisi kardeşlerimiz bugün de iyi bir üc-
ret, iş güvencesi ve kazanılmış haklarına yönelik 
taleplere karşı başlattıkları grevle mücadelesini 
sürdürüyor. Sermayenin daha fazla sömürü da-
yatmasına karşı çıkıyor. 

Sendikamızın, metal işkolunda grup toplu iş 
sözleşmesi hazırlıklarını sürdürdüğü şu günler-
de, cam grup toplu iş sözleşmesinde işverenlerin 
benzer dayatmalarına karşı başlatılan grev, metal 
işçileri için de son derece önem taşıyor. 

Bizler, cam işçisinin kazanımının metal işçisi-
nin kazanımı olacağını biliyoruz. Cam işçisi kaza-
nırsa, sermayenin ve hükümetin şiddetli saldırısı 
altındaki Türkiye işçi sınıfının kazanacaktır.

Sağlık emekçilerine destek
Konfederasyonumuz DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş'in 

çağrısıyla Soma'da yaşamını yitiren 301 işçi için bir 
günlük iş bırakma eylemi yaptıkları, sendikal faaliyette 
bulundukları nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi’nde çıkarılan 5 taşeron işçinin 
direnişi sürerken, 1 işçi daha işten çıkarıldı. 

15-16 Haziran direnişinin 44. üncü yıldönümünde 
DİSK, hastane önünde direnişte olan sağlık emekçilerini 
ziyaret etti. 

24-26 Nisan  
ZF Lemförder  20
Kocaeli Şb. temsilci. 31
02-04 Mayıs  
Cem Bialetti  90
Entil   32
Prysmian   13

16-19 Mayıs 
Penta Elekt.  26
Anadolu Döküm 14
Cengiz Makine 37
Ejot Tezmak  23
Başöz Enerji   12

23-25 Mayıs 
Makina Takım 61
Poly Metal  17
Erciyas Boru  13

27-29 Mayıs 
Renta  18
Bekaert  6
SCM   22

30-31 Mayıs  
Remas  18
Bekaert  7
Cavo   41
Anadolu Motor 12

ABB   30

12-14 Haziran 
Bekaert  42

14-15 Haziran 
ABB   37
SIO Otomotiv  25
Aryıldız  5

13-15 Haziran 
Schneider Elektrik  16
Termo Makina 25
Erciyas Boru  37
Bosal  95

Üyelerimiz Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde

Üyelerimize, yaz sezonu açılmadan her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde tatil yapma 
imkanı sağlandı.

Nisan-Haziran 2014 tarihleri arasında; toplam 825 kişi tesislerde 
konakladılar. Ayrıca eğitim talebinde bulunan işyerlerine yönelik,  ta-
tilin yanı sıra eğitimler de düzenlendi.

2014 yazına yeniliklerle hazırlanan tesisimiz sezon boyunca,  
geniş kumsalı, yarı olimpik havuzu ve yeşilin huzuru ile üyelerimize 
ve konuklarımıza açık olacak.

Gönen tesislerimiz yaz sezonunu açtı
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CGT Metal Federasyonun 40'ıncı Kongresi, Fransa'nın Le Mans kentinde 
yapıldı. Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Selçuk Göktaş katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan, Selçuk Göktaş, Türkiye'de Hükümetin baskıcı 
politikalarından ve sendikal özgürlüklerin kullanımının zorluğundan bahsederek, 
kongre delegelerini Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri anısına bir 
dakikalık saygı duruşuna davet etti. 

Fransa’da Soma için saygı duruşu

İtalya’daki toplantıda, 
sendikal gelişmeler ele alındı.

İtalya metal sendikası FIOM'un genel kurulu 10-12 Nisan'da yapıldı. 
Sendikamızı temsilen kongrede bulunan Genel Başkanımız, katılımcı sendikalar-
la, ülkemizdeki sendikal gelişmeler hakkında görüşmeler yaptı.

2004 yılından beri Türkiye’de 
hukuki anlamda çalışma hayatıyla 
ilgili gelişmeleri ve konuyla ilgili 
Yargıtay kararlarını inceleyen der-
gimiz Çalışma ve Toplum’un  41. 
sayısı yayınlandı.

Derdide yer alan makaleleri, 

calismatoplum.org

adresinden takip edebilir, online 
okuyabilirsiniz.

KTAMS’tan sendikamıza ziyaret

20 Haziran’da 
sendikamızı zi-
yeret eden KTAM 
heyeti ile, Genel 
Başkanımız ve 
Genel Sekreter-
imiz görüştüler..

Dünya çapında 140 ülkede 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden IndustriALL 
Küresel Sendikası, M&T yönetimini,işten atılan işçilerin hepsinin geri almaya ve 
sendikal haklara saygı göstermeye çağırıyor.  

“Sayın Baylar,
... Sizi işten atılan işçileri hemen geri almaya, sen-

dika üyelerine baskılara son vermeye, işçilerin sendikal 
tercihlerine müdahale etmeye son vermeye ve adil bir 
çalışma koşulları ve çalışan ilişkileri oluşturulması için 
Birleşik Metal İş ile anlamlı bir diyaloğa girmeye çağı-
rıyoruz.

M&T Reklamcılığın ürünlerini önemli uluslarara-
sı müşterilere ihraç ettiğini biliyoruz, bunlar arasında 
Almanya'dan  VKF Renzel GmbH , ABD'den George 
Patton Associates Inc ve Danimarka'dan Dansk Skilte 
Inventar de yer almaktadır. 

Kendilerinin de tedarik zincirlerinde yaşanan işçi 
hakları ihlallerinde sorumluluğu olduğu için bu mesajı-
mızın bir kopyasını bu müşterilere de yönlendiriyoruz.”

Samsung firmasıın 75 yıllık bir sendika-
sızlaştırma politikası var ancak Kore Metal 
İşçileri Sendikası, Samsung'da örgütlenme 
çalışmaları yaparak ve bu firmadaki ilk 
kitlesel üyeliğe sahip sendikayı kurarak 
bu sendikasızlaştırma politikasına meydan 
okudular. 

KMWU sendikası son bir kaç aydır, 
Samsung ile yaşadığı uyuşmazlığın ardın-
dan, sendikal haklara saygı, yoksulluk sını-
rındaki ücretlere son ve 1600 sendika üyesi 
işçi adına bir toplu sözleşme yapabilme ta-
lebiyle greve gitti. Samsung toplu sözleşme 
görüşmelerine katılmayı aylarca reddettik-
ten sonra, sendikalı işçilerin işlerini sen-

dikasız işçilere 
vermek ve sendi-
kalı işçileri top-
luca işten çıkar-
mak gibi sendika 
düşmanı uygula-
malara yöneldi. 
Bunun ardından, 
KMWU sendika-
sı yerel şube başkanı 33 yaşındaki Ho-seok 
Yeom, 17 Mayıs'da Samsung'u protesto et-
mek için intihar etti. İntihar ederken yazdı-
ğı notta, Samsung'da sendikal haklar uygu-
lanana kadar cesedenin defnedilmemesini 
istedi. Bu talebine rağmen, polis zorla ce-
sedini kaçırdı. 

Kore Samsung işçileri direniyor...

Sendikamızın İspanya'dan CC.OO Fe-
deracion de Industria, Polonya'dan ZZPE, 
Sırbistan'dan SSMS ve İtalya'dan CGIL 
Lombardia sendikalarıyla ortaklaşa sür-
dürdüğü Sendikalararası Ulusötesi İletişi-

min Güçlendirilmesi projesi kapsamında, 
İspanya'nın Madrid ve İtalya'nın Milano ve 
Bulgaristan'ın sofya kentlerinde yapılan or-
tak eğitimlere çeşitli işyerlerinden temsilci-
lerimiz katıldı. 

Yurtdışı ortak eğitimler devam ediyor

M&T’ye küresel uyarı
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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 1150, insanca yaşam sınırı ise 
3770 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

Mayıs 2014 TÜFE

Bir önceki aya göre:  %   0,40
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   5,38
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   9,66
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   8,23

Mayıs 2014 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:  - %    0,52
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    5,06
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  11,28
Oniki aylık ortalamalara göre: %    8,66

Bir Yöntem 305 Bin İşsize Bedel

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıkla-
nan Hanehalkı İşgücü Anketi Mart 2014 dönem sonuçla-
rını değerlendirdi:

1) Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2014 dönemiyle 
birlikte yeni bir hesaplama yöntemi kullanmaya başladı. 
Yeni yöntem ile birlikte işsizlik oranı ve işsiz sayısı önceki 
dönem verilerine göre ciddi bir düşüş gösterdi. TÜİK'in 
yeni serisine göre  Mart 2013 dönem verileri işsizlik oranı 
yüzde 9,4, işsiz saysı ise 2 milyon 496 bin. Oysa önceki 
2005 serisinde bu oran ve rakam sırası ile yüzde 10,1 ve 2 
milyon 825 idi. Buna göre TÜİK'in yeni hesaplama yönte-
mi ile geçtiğimiz yıl çift hanede olan resmi işsiz oranı bir 
kalem hareketi ile 0,7 puan geriledi. İşsiz sayısı ise 305 bin 
kişi azaldı.  

2) Mart 2014 dönemi için işsizlik oranı geçtiğimz 
yılın Mart dönemine göre % 0,3 puan artış gösterdi ve yeni 
seriye göre yüzde 9,7 oldu. Eski seriye kabaca söz konusu  
rakam ilave edilseydi resmi işsizlik oranı yüzde 10,4 ola-
caktı. İşsiz sayısı ise  yine kaba bir hesapla 3 milyon 52 bin 
olacaktı.

3) TÜİK yeni yöntemi ile hem işsiz sayısını 3 mil-
yonun altında gösterdi hem de işsilik oranını çift haneden 
kurtardı. Oysa Türkiye'de işsizlik gerçeğide bir değişiklik 
olmadı. Sadece işsizlik daha da gizlenmiş oldu. Örneğin 
son 1 aydan 3 aya kadar başta umutsuzluk olmak üzere çe-
şitli nedenlerle iş arama kanallarından birini kullanmayan 
ancak işe başlamaya hazır olanlar önceki hesaplamalarda 
işsiz kategorisinde değerlendirilirken yeni seride istih-
damda kabul edilmiyorlar.    

4) Mart 2014 döneminde umudu olmadığı için ya 
da diğer nedenlerle son 1 aydır iş arama kanallarını kul-
lanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle 
işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde iş-
sizlik oranı % 9,7 değil, %17, işsiz sayısı da 2 milyon 747 
bin değil, 5 milyon 238 bin kişi olarak gerçekleşti. 

5) Kendine uygun tam zamanlı bir iş bulamadığı 
için haftada bir saat bile olsa karın tokluğuna çalışanların, 
çalıştığı işten memnun olmayıp değiştirmek isteyenlerin 
sayısı 1 milyon 281 bine ulaştı. Çaresizler, umutsuzlar ve 
resmi işsizlerin toplam sayısı 6 milyon 519 bindir. Geniş 
istihdam içindeki payı ise % 21,2’dir.

Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre 
çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülke-
leri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 
12 saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 
5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. 
Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yük-
seltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mü-
cadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybına 
yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini 

azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın hükümet ve serma-
ye çevreleri işsizlik verilerindeki artışı, istihdam yapısının 
niteliğini bozarak, yani yoğun çalışma koşulları altında, 
daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaş-
tırarak durdurmanın reçetelerini topluma sunmaktadır. 
Hükümet işveren çevrelerinin taleplerini Ulusal İstihdam 
Strateji Belgesi ile programlaştırmıştır. Ucuz işgücü için, 
taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını 
fona devrederek ortadan kaldırmayı, kölelik bürolarını 
hayata geçirmeyi hedefleyen bu belge hükümetin günde-
mindedir. İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötü-
leştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa 
karşı durulmalıdır. Bu stratejinin sonuçları Soma'da acı 
bir biçimde görülmüştür. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa 
yaparım” başlığı altında gizlenmesi, işletmelerin karını in-
sanların yaşamının önüne alma  stratejisidir. 

İşsizlikle gerçek mücadele için;      

1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksı-
zın 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 uy-

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

malı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hak-
kını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenleme-
ler yapılmalıdır

5. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yara-
tacak 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 ol-
madan, ücretsiz ve 7/24 açık olmalı, yaşlı ve hastalar için, 
yine ücretsiz, 7/24 açık, çalışanlarının yarısı erkek olan 
bakım evleri açılmalıdır.

Yöntem Değişti İşsizlik Tek Haneye Geriledi
Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı % 17, İşsiz Sayısı 5 Milyon 238 Bin
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Söyleşimizin önceki bölümünde Tanay 
Hoca bir kaç temel noktaya dikkat çekmişti.

“Enerjiye ihtiyacımız var diyince, herşey-
den önce, yaşamın ana enerji kaynağının Gü-
neş olduğunu anlamamamız lazım.  Bu Güneş, 
ısı ve ışığını herkese eşit olarak ulaştırıyor.  

Rüzgar da hep buradaydı. Güneş Allahıs-
marladık deyip gidene kadar da olacak.

Ve su, suyun potansiyeli... Taşımana gerek 
yok,  pompalamana gerek yok. Yani kendi ca-
zibesiyle  akıp, içme suyu ihtiyacı olanlara gi-
diyor, tarıma gidiyor, öyle bir güzelliği de var. 

Yerin altı jeotermal enerji zaten. Bir de bit-
kiler var.  

Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların 
hiçbir katkısı olmadan, bütün bunlar  emre 
amade.”

Ardından, sanayileşme ile, enerji arayışı 
başladığını, fosil yakıt kullanımını, çevre tah-
ribatını anlattı.

1970’lerden sonra nükleer ısı giriyor dev-
reye... 1978 yılından itibaren diyorlar ki bu 
çözüm değil. Çünkü hem pahalı, hem atıkları 
depolanamıyor, hem de yurttaşlar çevrelerinde 
böyle bir makine istemiyorlar. 

Dördüncüsü de, bunları denetlemek, kural-
lar koymak da kamuya çok pahalıya gelmesi. 
Firma saklıyor, bir kaza olduğunda. Çünkü,  
kaza olunca da kapatmak lazım, 

Nükleerin çözüm olmadığını görünce her 
biten şey gibi, başka ülkelere kurup, onlardan 
kurtulmanın bedelini başkalarına yüklemeye 
çalışıyorlar yine.  

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

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

Güneş pilleri dediğimiz her çatıya konula-
biliyor artık ve o  evin bütün enerjisini sağlı-
yor; tabiî ki verimli binalarda sağlayabiliyor.

Bunu sağlayan, süreci hızlanmasına sebep 
olan birkaç neden var. 

1990 dan itibaren küresel iklim değişikliği 
gündeme geldi. Kömür, doğalgaz ve petrolün 
atmosfere saldığı karbondioksitin dünyanın 
battaniyesini kalınlaştırması ve içerinin ısın-
masıyla sel felaketlerinin yaşanması, deniz 
seviyelerinin yükselmesi gibi şeyler; okya-
nuslardaki adaların su altında kalma tehlikesi, 
onların Birleşmiş milletlere başvurusu, Rio 
anlaşması,  Kyoto protokolü gibi şeyler de bu 
yenilenebilir enerjiye gidiş için ve onun tek-
nolojinin geliştirilmesinin için itici güç oldu. 

Ayrıca da Avrupa birliği üyeleri kolektif 
olarak ortak kriterler getirerek 

2020 yılında;

• % 20 yenilenebilir enerji 

• % 20 daha az enerji tüketimi 

• % 20 de daha az fosil yakmak, daha az 
sera gazı emisyonu 

• % 20 daha az enerji kullanarak aynı iş 
yapmak 

• % 20’sini de yenilebilen kaynaklardan  
sağlamak gibi hedefler koydular.

Bunu da 2030’da %45’e çıkartıyorlar. 

Avrupa Birliği dediğimiz şey de esas itiba-
riyle bir kamu düzeni. Çünkü 27 ülke var ve 27 
ülkenin parlementoları bir araya geliyorlar ve 
Avrupanın bütünü için yararlı olacak  direktif-
leri geliştiriyorlar. Bundan çıkarı olmayan bazı 
Avrupa Birliği ülkeleri, örneğin Yunanistan’a 
kendi teknolojisini satmak isteyenler, bazıları 
bundan hoşnut olmuyorlar,  direniyorlar ama 
yine de sonunda oturup konuşan 27 ülke... 

Ben Birleşmiş Milletlerden toplantıların-
dan çoğuna katıldım. Orada Avrupa Komisyo-
nu, Avrupa Birliği ülkelerinin çözümden yana 
katkıları oldu.  Bu belirleyici şeylerden biri 
oldu. 

Fosil yakıtların, atmosferin içindeki yaşa-
mı,  kendiliğinden var olan ve insanların hiçbir 
katkısı olmayan yaşam sistemini tehdit eder 
hale gelmesi ve bunun anlaşılması da etken 
oldu, yenilebilen teknolojilerin gelişmesine.

Çünkü atmosferin içinde yaşamı, tahrip 
edilmemesi gerektiğini, hem Birleşmiş Millet-
ler kararları, Kyoto protokolü, hem de Avrupa 
Birliğinin direktifleri, yaşam çevresinin korun-
masın önemli olduğunu, temel kriter olduğunu 
söylüyor. 

Ayrıca da ekoloji, ekonomi, enerji üçgeni-
ne baktığımızda, yaşam çevresini tahrip etme-
den, öngördüğünüz ekonomik gelişmeyi en az 
enerji kullanarak enerjinin etkin kullanımı ve 
tümüyle % 100 yenilebilir enerjiyi sağlamak 
mümkün. 

Teknolojinin gittiği yer burası, yani siz 
çözüme kitlenmezseniz, sorunla çözümü ayır-
mazsanız, siz sorundan yana davranıyorsunuz 
demektir.

 Benim anlattığım kadarıyla sorun fosil 
yakıtlardı. İkinci sorun, silah malzemesi üre-
tim tesislerinin atık  ısısından  enerji üretmek  
çabasıydı. Üçüncü sorun verimsiz kullanımdı. 

Ve dördüncü sorun, bir ülkede verimsiz 
olan bir şey veya yerine verimlisi geliştirilmiş 
olanın,  hakim anlaşması ve hazine garantileri 
ve krediyle diğer ülkelere aktarılmasıydı.

Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

Temiz Enerji, Yenilenebilir Enerji deyince, konuy-
la ilgili herkesin aklına ilk gelen isimlerden biri olan 
Tanay hocadyla sohbetimiz devam ediyor.. Prof. Dr. 
Tanay Sıdkı Uyar, Marrmara Üniversitesi Enerji Ana 
bilim Dalı Başkanı ve Eurosolar Türkiye Başkanı.

% 100 Yenilenebilir 
Enerji mümkün

Gelecek sayımızda, çözümleri ele alacağız...

Sermayenin Adaleti, bugünlerde, siyasette ve 
akademide pek de itibar görmeyen bir toplumsal 
sınıfı, emeği, pek de itibar görmeyen bir coğraf-
yada, azgelişmiş bir ülkede, Türkiye'de ve pek de 
itibar görmeyen bir yöntemle, ekonomi politik yak-
laşımla incelemeyi amaçlamaktadır.

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. “Emek 
Sürecinin Örgütlenmesi” adını taşıyan birinci bölümde, Türkiye'de son 
dönem emek süreci örgütlenmesi ve bu konuda yapılan çalışmalar ince-
lenmektedir. “Bir Baskı Aracı Olarak Emek Piyasası” adını taşıyan ikinci 
bölümde, Türkiye emek piyasası, yapısı, işleyişi, içerdikleri ve dışladıkları 
ile merkeze alınmıştır. “Sosyal Politikanın Dönüşümü” adını taşıyan son 
bölümde, Türkiye'de sağlık ve sosyal güvenlik gibi sosyal politikanın temel 
alanlarındaki dönüşüm irdelenmektedir.

Kitap emek-sermaye ilişkisinde, sermaye mantığı üzerine odaklan-
mıştır. Sermayenin Adaleti, bu sermaye mantığının toplam etkisini ifade 
etmektedir. Sermayenin Adaleti, emeğin sefaletidir zira. Emek çalışma-
ları, siyaset biliminden sosyolojiye, hukuktan iktisada farklı alanları yatay 
kesen bir hat olarak tanımlanabilir ve bu hattın en uzun mesafe katettiği 
toprak kuşkusuz sosyal politika toprağıdır. 

Sermayenin Adaleti -  
Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika
Ali Murat Özdemir  / Gamze Yücesan

İşçiler Soruyor...

Soru : Geçirdiğim kaza sebe-
biyle bana %45 oranında engelli ol-
duğuma dair rapor verildi. İlk defa 
1994 yılında işe başladım ve bugü-
ne kadar 4850 gün prim ödemem 
var. Bu durumda malulen emekli 
olabilir miyim?

Cevap: 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel sağlık Sigortası 
Kanunu’na göre sağlık kurullarınca 
düzenlenecek raporlar sonucu ça-
lışma gücünün veya iş kazası veya 
meslek hastalığı sonucu meslekte 
kazanma gücünün en az % 60’ını, 
kaybettiği tespit edilen sigortalı, 
malûl sayılır. Malul aylığı bağ-
lanabilmesi için en az 10 yıldan 
beri sigortalı bulunup, toplam ola-
rak 1800 gün primi ödeme şartı da 
aranmaktadır. Eğer sigortalı başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç de-
recede malûl ise sigortalılık süresi 
aranmaksızın 1800 gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
bildirilmiş olması halinde malullük 
aylığından yararlanabilmektedir.

Ayrıca çalışma gücünün sigor-
talı olarak çalışmaya başlamadan 
önce kaybedilmesi yani malullüğe 
neden olan hastalığın veya kaza-
nın sigortalı olmadan önce olma-
sı halinde kişiye malûllük aylığı 
bağlanmaz. Ama bu kişilerin %60 
oranında çalışma gücünü veya mes-
lekte kazanma gücünü kaybettikleri 
tespit edilir ise malûllük aylığı bağ-
lanmazsa bile, en az 15 yıldan beri 
sigortalı bulunmak ve en az 3960 
gün malûllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları primi bildirilmiş olmak 
şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. 

Sigortalı olarak ilk defa çalış-
maya başladığı tarihten önce malûl 
sayılmayı gerektirecek derecede 

hastalığı veya engelliliği bulunan 
ve 01.10.2008 tarihinden önce si-
gortalı olanlar için bu kural farklı 
uygulanmaktadır. Yasanın geçici 
10. Maddesine göre sigortalı, ilk 
defa çalışmaya başladığı tarihten 
önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun göre çalışma gücü kaybı 
2/3 oranında ise 15 yıldan beri si-
gortalı bulunmak ve 3600 gün prim 
ödemiş olmak şartıyla malullük ay-
lığından yararlanır.

Bu açıklamalar ışığında prim ve 
sigortalılık şartını yerine getirmeni-
ze rağmen çalışma gücündeki kayıp 
oranınız %60 oranında olmadığın-
dan malullük aylığından yararlana-
mazsınız. 

Ancak 5510 Sayılı Yasa’nın 28. 
Maddesine göre Kurum Sağlık Ku-
rulunca çalışma gücündeki kayıp 
oranının; 

a) % 50 ilâ % 59 arasında ol-
duğu anlaşılan sigortalılar, en az 
16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 
4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında ol-
duğu anlaşılan sigortalılar, en az 
18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 
4680 gün,

malûllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları primi bildirilmiş olmak 
şartıyla yaş şartları aranmaksızın 
yaşlılık aylığına hak kazanırlar. 

Sizin çalışma gücünüzdeki ka-
yıp %45 olarak tespit edildiğinden 
ve 20 yıl sigortalılık süreniz 4850 
gün prim ödemeniz olması sebebiy-
le, malullük aylığından hem 5510 
Sayılı hem de 506 Sayılı Yasa hü-
kümleri uyarınca yararlanamamanı-
za rağmen 5510 Sayılı Yasa’nın 28. 
maddesi uyarınca yaşlılık aylığına 
hak kazanmaktasınız.

Engelliyim,  
malulen emekli olabilir miyim?
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İzmir Şubemize bağlı ZF Lemförder’den Za-
fer Dülger’in çocuğu dünyaya geldi, Serken Ergül, 
Onur Çakmak, Emrah Koç evlendi. Ömer Demir 
nişanlandı. Totomak’tan Serkan Fırat ve Rafet 
Gürbüz’ün çocukları dünyaya geldi. Serdar Göksu 
evlendi, Sinan Demirdoğan’ın kızı evlendi. Power-
Packer’den Rukiye Ceyhan, Hüseyin Demir nişan-
landı. Mahle’den Sebahattin Uzun, Hakan Akkuş 
evlendi. Çukurova’dan Nadir Çöp, Fatih Mısırcı ev-
lendi. LİSİ-FTB’den Gökhan Yağcıer, Rezan Kaplan, 
Erhan Bölükbaşı), Yavuz Turgut, Serkan Yurdakavu-
şan, Hakan Güneş’in çocukları dünyaya geldi. Deniz 
Hatipoğlu, Samet Ulutürk, Süleyman Gazan, Emrah 
Serter, Ercan Kızıl, Kadir Metin, İsmail Sözen evlen-
di. Jantsa’dan Hüseyin Kıvrak, İrfan Güven Çakır, 
Selçuk Kaya, Aydın Karaca, Rafet Öztürk, Ahmet 
Mavigül’ün çocukları dünyaya geldi. Hüseyin Kıran, 
Hakan Akkan, Hüseyin Harmanlıoğlu, Serkan Ko-
cabaş, Uğur Şengün, Uğur Madranlıoğlu, Mustafa 
Türkmen evlendi. Celal Yılmaz, Özhan Tuncer, Cey-
hun Işık, Muhammed Erdoğan, Haydar Gürçay’ın 
çocukları sünnet oldu. Polkima’dan Metehan Akbulut 
evlendi, Oğuz Yağmur, Müslüm Taşdemir ve Çağ-
lar Sürücüoğlu’nun çocukları dünyaya geldi. HMS 
Makina’dan İlkay Tanboğa’nın çocuğu dünyaya geldi. 
FCMP TR Metal’den Ali Başbil ve Muzaffer Bilge’nin 
çocukları dünyaya geldi. Selim Çetinkoç nişanlandı. 
Titan Asia’dan Ali Çalışkan evlendi. Senkromeç’ten 
Gülenay Ünal evlendi. Schneider/Manisa’dan Sezgin 
Günaydın, Yusuf Mutlu, Cem Canıtez, Yasin Çatar, 
Özgür Damar’ın çocukları dünyaya geldi. Schneider/
İzmir’den Emine Nalıncı evlendi. Ertuğrul Ateş’in 
oğlu sünnet oldu. Tarık Ayhan ve Ercan Deniz’in 
çocukları dünyaya geldi. Delphi’den Ahmet Nural’ın 
oğlu, Abdil Yaşar’ın oğlu, Ramazan Emre’nin oğlu, 
Hüseyin Aydın’ın oğlu, Özenç Ceylan’ın oğlu, Cihan 
Baş’ın oğlu, Evren Bulunmaz’ın kızı, Tarık Töngel’in 
kızı, Savaş Akçay’ın kızı, Adem Gül’ün kızı dünyaya 
geldi. Burak Çetin, Ahmet Akıncı, Ünal Toklu, Mec-
nun Mutlu, Cihan Doç, Mehmet Ertan Akçalı, Meh-
met Öner, Kubilay Yılmaz evlendi. Bülent Keskin’in 
çocukları sünnet oldu.

Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan işyeri baştem-
silcimiz Aydın Kürekçi ve üyemiz Ufuk Özkan evlen-
di. Alstom’dan Ayhan Akbulut, Emrah Yılmaz, Recep 
Kalaycı, Makina Takım’dan Önder Çelik, Sezai Kaya, 
Semi Tokan, Arfesan’dan Serkan Özdemir evlen-
di. Fontana’dan Cemal Bal’ın oğlu Ali Zengin, Suat 
Efe, Turgay Yavuz, Mustafa Songur çocukları dün-
yaya geldi. Schnieder’den Selahattin Uysal, Gültekin 
Efendioğlu, Erman Sümer, Engin Başaran, Hasan 
Aydın’ın Bosal’dan Öztaş Şamlı, Sinan Cıbır, Hü-
seyin Küçük’ün Alstom’dan Filiz-Murat Kaya, Erkan 
Gayretli, Nefiye-Alpay Ersoy, Hakan Türkmen, Eyüp 
Şahin, Volkan Başer, Uğur Yılmaz, Vehbi Sağdıç, 
Metin Pırnal, Ziya Akduman, Hakan Özcan, Göksel 

Yavuz, Esat Boz, Mehmet Çıtır, Makina Takım’dan 
Fethi Cevher, Ahmet Yahşi, Poly Metal’den Gökhan 
Taşcı, Mehmet Kara, Arfesan’dan Ramazan Beder, 
Ahmet Küçükkepeci’nin çocukları dünyaya geldi. 

Kocaeli Şubemize bağlı Termo Makina’dan Tem-
silcimiz Sedat Yalçın ve üyemiz Mustafa Kılıç’ın ço-
cukları oldu. Tata Stell’den İrfan Özbartın’ın kızı oldu. 
Baysan Kazan’dan Cemal Tanrıkulu’nun oğlu sünnet 
oldu. Bilal Binbir, Murat Serçeoğlu, Kemal Acar dü-
ğünleri oldu. Baysan Trafo’dan İlyas Atasoy evlendi. 

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı ABB-Dudullu’dan 
İsmet Dikbaş’ın kızı Rümeysa, Ramazan Çam’ın kızı 
Rabia doğdu. Örgün Güneş, Ercan Aktı, Metin Şim-
şek ve Kerim Karakaş’ın kız kardeşi evlendi. Rafi 
Baykal ve Hakan İnebolulu’nun oğulları sünnet oldu. 
Akgün Radyatör’den Hasan Bıçık’ın kızı Esra nişan-
landı. Ferhat Erler’in çocukları Enes ve Cenk sünnet 
oldu. Yunus Erdem’in oğlu Emre Yasin sünnet oldu. 

Anadolu Şube çalışanlarımızdan Reçep Yıldız’ın 
erkek çocuğu dünyaya geldi. Anadolu Şubemize bağ-
lı Başöz Enerji’den Baştemsilcimiz Sami Özcan’ın 
erkek, Mehmet Çelik’in erkek, Ragıp İmrenk’in kızı 
dünyaya geldi. Mahle/Konya’dan Ali Rıza Şişman’ın 
oğlu sünnet oldu, Mehmet Turan ve Mehmet Ali 
Aydın’ın kızları evlendi. Yücel Boru/Hatay’dan Hasan 
Cengiz evlendi. Çemaş/Kırşehir’den Sefa Yılmaz ev-
lendi, Ali Yılmaz’ın kızı gelin oldu, Mahmut Yasan 
evlendi. Çimsataş/Mersin’den Ahmet Ambar evlendi, 
Ömer Sarı’nın kızı, Yasin Türkmen’in erkek, Soner 
İçel’in erkek, Mustafa Devecioğlu’nun erkek, Yalçın 
Karavaş’ın kız, Mehmet Balcı’nın kız, Özgür Girgin’in 
kız, Madafer Yalçın’ın kız, Hüseyin Sakallı’nın kız, 
Mustafa Desteli’nin erkek, Şahin Çelik’in erkek, 
Ahmet Topçu’nun kız, Emre Şebeke’nin kız, Soner 
Aslan’ın kız çocukları dünyaya geldi. 

Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik’ten Ersin Atase-
ver, Murat Gökçel, Ruhan Eryiğit-Oğlu Mihrali Eryiğit, 
Fatih Koçdemir, Salih Kınık, Hüseyin Engin, Meh-
met Şekul, Mehmet Topoğlu evlendi. Adem-Nilgün 
Yaşar’ın oğlu Onur Yaşar, Sevil-Kemal Kurtuldu’nun 
oğlu Burak, Hanife-Beyhan Aksoy’un oğlu Burak, 
Ümran-Tuncay Tepe’nin oğlu Mert, Müşide-Eren 
Sevinç’in oğlu Hüseyin, Nesrin-Ali Duru’nun oğlu 
Hasan, Gülnur-Muharrem Duru’nun oğlu Seyitali, 
Zehra- İsmail Çakmak’ın oğlu Görkem, Funda-Za-
fer Bakır’ın oğlu Yusuf, Rabia-Levent Taylan’ın oğlu 
Burak, Filiz-Fikret Yılmaz’ın oğlu Semih’in sünnet 
düğünü oldu. 

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels’den 
Salih Yılmaz’ın babası, Vedat Şahin’in babası, Nec-
mettin Bayram’ın annesi vefat etti. Demisaş’tan Eray 
Oturak, Mehmet Taşkın, Hikmet Seyyar, M. Ali Öz-
demir, Ender Taşkın, Kamil Can, Selçuk Ateş’in ço-
cukları dünyaya geldi. Gürsoy Güzer, Serhat Yangın, 
Muhammet Saltan, Selçuk Zafer evlendi. Hapalki’den 
Yüksel Nazlı’nın oğlu sünnet oldu. 

Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan 
Şinasi Yapıcı, Zafer Demir, Hüseyin 
Koç, Yücel Boru’dan Orhan Sevinç ve 
Sarkuysan’dan Mahir Ulaş Çatak rahatsız-
lık ve ameliyat geçirdiler. Poly Metal’den 
Bülent Geçal, Erdal Yüce, Alstom’dan Al-
per Sarıçam, Kroman’dan Murat Bozkurt 
iş kazası geçirdiler. Schnieder’den Turgay 
Özcan’ın babası, temsilcimiz Cemil Şaban 
Yesir’in babası, Muharrem Erbağ’ın baba-
sı Mehmet Engin’in annesi, Legrand’dan 
Gülay Sap’ın babası, Alstom’dan temsilci-
miz Tekin Yıldız’ın halası, Kadir Ayvacı’nın 
annesi, Erol Karakuzu’nun kayınpede-
ri, Yılmaz Akkaya’nın annesi ve Murat 
Soylu’nun amcası, Ferhat Akünal’ın baba-
sı, Makina Takım’dan Erkan Elmas’ın eşi, 
Taner Eser’in babası, Sefa Uysal’ın baba-
sı, Çayırova Boru’dan Ahmet Tankuş’un 
kızı, Yücel Boru’dan Selahattin Tezel’in ba-
bası, Çetin Yılmaz’ın babası, Arfesan’dan 
Şerife Güler’in babası vefat etti. 

İzmir Şubemize bağlı ZF 
Lemförder’den Nur Baki Keskin’in an-
nesi vefat etti. Orhan Pehlivan ameliyat 
oldu. Power-Packer’den Burhan Önal’ın 
annesi, Hüseyin Demir’in dedesi, Ömer 
Kanar’ın babası vefat etti. Polkima’dan 
Bayram Denizhan’in annesi vefat etti. 
FCMP’den Ayten Demircan’ın babası ve 
anneannesi vefat etti. Jantsa’dan Yılmaz 
Erdur’un babası vefat etti. Schneider’den 
Emre Sünnetçi’nin babası vefat etti. LİSİ-
FTB’den Murat Çelik’in babası, Murat 
Priştina’nın annesi vefat etti. Delphi’den 
Burak Diken’in çocuğu, Kurtuluş Tamet’in 
kayınbiraderi, Ali Özyamak’ın kayınbirade-
ri, İrfan Molla’nın kayınpederi, Süleyman 
Kırcali’nin annesi, Fırat Beytüt’ün ablası, 
Özenç Ceylan’ın kayınpederi vefat etti.

Kocaeli Şubemize bağlı Termo 
Makina’dan Cemil Yaman, Ali Rıza Alan’ın 
babaları vefat etti. Tata Stell’den Mehmet 
Çelik, Bülent Kurt trafik kazası geçirdi. 
Baysan Kazan’dan Hakan Odabaşı’nın 
babası vefat etti. Baysan Trafo’danMurat 
Kabataş ile Recep Güneş’in babaanneleri 
vefat etti. Temsilcimiz Hüseyin Uslu’nun 
dayısı vefat etti. AD Demirel’den Mustafa 
Özdemir ameliyat oldu

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı ABB-
Dudullu’dan Ramazan Çam iş kazası 
geçirdi. Serkan Mis ameliyat oldu. Nazmi 
Ersöz’ün kayınpederi, Osman Uysal’ın ba-
bası vefat etti. Akgün Radyatör’den Sez-
gin Çalışkan’ın babası Hasan Çalışkan 

vefat etti.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz 

Enerji’den Mehmet Akyüz’ün annesi vefat 
etti, Ahmet Çarıkçı’nın annesi ameliyat 
oldu. Yenilmez Kardeşler’in dayısının eşi 
vefat etti. Hamza Yazan rahatsızlık geçir-
di. Temsilcilerimiz Osman Aydoğan ve Er-
dinç Erdoğan’ın babası vefat etti. Ali Koç 
ameliyat oldu. Sabret Çelikbay iş kazası 
geçirdi. Mahle/Konya’dan Ramazan Aydın 
kalp krizi geçirdi, Arif Altan iş kazası ge-
çirdi. Yücel Boru/Hatay’dan Arif Kaynak’ın 
annesi vefat etti, Ersin Bilgen iş kazası 
geçirdi, Mithat Aksay ameliyat oldu. Çe-
maş/Kırşehir’den Hasan Turkan’ın annesi, 
Mustafa Kılıç’ın ağabeyi vefat etti.

Eskişehir Şubemize bağlı Mefro 
Wheels’den Veysel Bayır, Hasan Koç, İl-
yas Aydeniz, Tamer Pınar evlendi. Özcan 
Türker, Erol Çelebi, Gökhan Şimşek, Yal-
çın Kahyaoğlu’nun çocukları dünyaya gel-
di. Demisaş’tan Hakan Kırma’nın annesi, 
Murat Özen’in annesi, M. Ali Özdemir’in 
çocuğu, Fevzi Mercan’ın babası, Ali 
Toprak’ın annesi, Harun Özdil’in baba-
sı, Mustafa Güney’in annesi vefat etti. 
Hapalki’den Ahmet Karaaslan’ın kayın-
validesi vefat etti, Fahri Yalçın rahatsızlık 
geçirdi. 

Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik’ten 
Olcay Sunter, Muzaffer Açıkgöz, Erkan 
Orhan, Önder Gündoğan, Ufuk Gütük, 
Caner Yalçın, İbrahim Çelik, Ruhan Eryi-
ğit, Ali Köksalan, Erhan Soyat, Yusuf Kes-
kinoğlu, Harun Sarı, Adem Kösekadam, 
Tuncay Yılmaz, Cihangir Kazan, Hüseyin 
Kırmızıoğlu, Fatih Gülenç, Kemal Değir-
menci, Eray Çiftçi, Fatih Bayoğlu, Kenan 
Koç, Mustafa Akkaya, Hilmi Karaağaç, Ko-
ray Telli, Ömer Özen, Musa Yavaş, Hasan 
Ayer, Nuri Fıçıcı, Levent Altundaş, Vedat 
Saatçıoğlu, Kemal Aydın, Yusuf Kahra-
man, Hakan Önev, Nizamettin Çelik, Ay-
han Dönmez, Sinan Uysal, Şener Demir, 
Kerim E. Gürses, Sezai Şimşek, Yusuf Fe-
rit Işık, Cem Güngör Öztürk, Hıdır Taşkın, 
Ünal Nordal, Fuat Ustabaşı, Kudret Pusal, 
İbrahim Ay, Ali Ağmil, Yasin Parlak, Kadir 
Uysal, İbrahim Zeybek, Abdülkerim Uyar, 
Ayhan Ergül, Erol Erbalta, Ekrem Atalay, 
Hasan Demircan, Serdar Kızmaz, Halit 
Çakır, Murat Turan, Mehmet Ünal, Ali As-
lan, Murat Savaş, Birol Tekkanat, Ahmet 
Gürkan, Emrah Özcan, Musa Kaşıkçı, Ah-
met Onbaşı, Servet Doğan, Hakan Güler 
iş kazası geçirdi.

SOLDAN SAĞA: 

1) “Benim cenazemi metal işçileri kaldırsın” diye vasiyet eden Mahmut adlı eski Barış Derneği 
Başkanı’nın soyadı./Avrupa ekonomik topluluğu. 2) Bayındırlık./Ermiş, veli./Kuzu sesi. 3) Bir müzik 
aleti./Türkiye’nin plaka imi./Kurutulmuş öküz dışkısı. 4) Bir binek hayvanı./Çeşit./Dingil. 5) Avrupa 
Birliği’ni simgeleyen harfler./Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. 6) Bir 
bayan adı./Yankı. 7) Avuç içi./Bir ajans adı./17 Ağustos Deprem’inde adını duyuran yardım ve kurtar-
ma derneğinin kısa adı. 8) Güvey/Bilgin. 9) Bir komşu ülkemiz./Başlıca, temel niteliğinde olan./Bir 
nota. 10) Bir konuda direnme, ayak direme./Deri gözeneklerimizden sızan tuzlu sıvı. 11) Yapma, etme./
Bir ajans adı./Rubidyumun simgesi. 12) Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşının soyadı./
Argoda bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA:

1) Bir işçi konfederasyonun adı./Bir erkek adı. 2) Dolaylı anlatma./Bir cumhurbaşkanımızın soya-
dı. 3) İlçe./Kan dolaşımını sağlayan organ. 4) Aşamasız asker./Azeri çalgısı./Zamanın bölünemeyecek 
kadar parçası./Mağara. 5) Bir kimsenin egemenliğini tanıma ve emirlerine uyacağını belirtme./İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin kısa adı . 6) Gam, tasa./Bir şaşma ünlemi./Gorki’nin bir romanı. 7) Aşamasız 
asker./İdrarla dışarı atılan azotlu madde./Baston. 8) Bir uzunluk ölçüsü birimi./Az tavlı toprak. 9) Neon 
simgesi./Atanma, tayin./Eski dilde ayak. 10) Akdeniz ülkelerinde yetişen çiçekleri beyaz veya pembe 
olan kışın bile yapraklarını dökmeyen bir ağaç, ağı ağacı. 11) En yüce değer./Köpek./Gam, kader, tasa. 
12) Amerika’da bir eyalet./Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan.

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.



Ülkemiz yasalarına göre “14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını 
doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi” çocuk işçi; 
“15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış 
kişi” genç işçi olarak tanımlanmaktadır. Ancak yoksulluk 
koşullarından dolayı çocuklar tarım, sanayi ve hizmet sek-
törlerinde çok daha erken yaşlarda “ekmek parası” için 
hayata atılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2013 yılı so-
nunda hazırladığı “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı”nda, 6-17 yaş arasındaki 15 milyon 247 bin 
çocuktan 893 bininin çalıştığı belirtiliyor. 6-14 yaş arasın-
daki çocukların ise -yasak olmasına rağmen- 292 bininin 
çalıştığı ifade ediliyor. Çocukların çalışması okumalarına 
da engel oluyor. Rapora göre söz konusu 292 bin çocuğun 
yüzde 20’si zorunlu eğitime devam edemiyor. Lise çağı da 
farklı bir görüntü sunmuyor. 15-17 yaş grubundaki çalışan 
çocukların ise yüzde 66’sı liseye gidemiyor.  

Çocuk işçiliğini güvencesizliğin kaynağı haline getiren 
nedenleri incelersek bunların ailelerin yoksulluğu, köyden 
kente göç, eğitime ulaşamama, 4+4+4 eğitim sistemi ve 
sermayeleştirme süreci ile birlikte kapitalizmin duyduğu 
ucuz emek gücü ihtiyacı olduğunu görürüz...

Bizler, İşçi Sağlığı ve  İş Güvenliği Meclisi olarak ço-
cuk işçiliği 18 yaşın altı olarak tanımlayacağız... 

Elimizdeki bilgiler ışığında 2013 yılında yaşamını yi-
tiren 1235 işçinin 59’u (18’i 14 yaş ve altı, 41’i 15-17 yaş 
arası); 2014 yılının ilk dört ayında yaşamını yitiren 396 iş-
çinin 17’si (5’i 14 yaş ve altı, 12’si 15-17 yaş arası) çocuk 
işçidir. Yani her can veren her 20 işçiden birisi yoksulluk-
tan dolayı çalışan çocuk işçilerdir. Çocuk işçiler güvence-
siz işçi havuzunun önemli bir kaynağıdır ve ço-

cuk işçi cinayetleri oranının artacağı da aşikârdır.
Oysa SGK’nın açıklanan son verileri olan 2012 istatis-

tiklerine baktığımızda sadece 15-17 yaş grubunda 1 genç 
işçinin hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Bu durum hemen 
hemen her yılın istatistiğinde benzer bir seyir izlemektedir. 

Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Kasım ayında yanıtladığı bir soru önergesinde 2012 yılın-
da yapılan teftişler sonucu işyerlerinde 5 bin 960 çocuğun 
çalıştığının tespit edildiğini ifade ediyor. Benzer açıklama-
lar sık sık yapılıyor. Bu söylemler ve uygulamalar devletin 
Türkiye’de çocuk işçiliğini hasıraltı etme çabasının en çıp-
lak göstergesidir.

Paralel bir yaklaşımı Avrupa Birliği (AB) de izliyor. AB 
Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan 
Füle, Türkiye’nin çocuk işçi çalıştırmayla mücadelede 
başarılı olduğunu belirtiyor, “Türkiye 2014 itibarıyla ço-
cuk işçi çalıştırmayı bitirmeyi taahhüt ettiğini ve ILO’nun 
Türkiye’yi 2006 yılında çocuk işçilikle mücadelede başa-
rı sağlayan üç ülkeden biri seçmesine neden olduğunu” 
söylüyor... Yani devletin Türkiye’de çocuk işçiliğini hasıral-
tı etme çabasına AB de ortak oluyor...

Oysa yukarıda da belirttiğimiz gibi 2013 yılında 59 
çocuk işçi can verdi. Elimizdeki bilgilere göre yaşamını 

yitiren çocuk işçilerin 25’i 

tarım, 8’i metal, 
8’i ticaret, 6’sı inşaat, 4’ü tekstil, 2’si gıda, 1’i kimya, 1’i 
maden, 1’i çimento, 1’i iletişim ve 1’i genel işler işkolların-
da çalışmaktadır (bir çocuğun çalıştığı işkolunu yeterli bil-
gi olmadığı için belirleyemedik). Yani 25 çocuk tarım sek-
töründe, 23 çocuk sanayi sektöründe ve 10 çocuk hizmet/
ticaret sektöründe çalışırken can vermiştir... 

Benzer bir acı 2014 yılında da devam ediyor. İlk dört 
ayda yaşamını yitiren 17 çocuk işçinin 7’si tarım, 3’ü inşa-
at, 2’si konaklama, 2’si genel işler, 1’ metal, 1’i ticaret ve 
1’i taşımacılık sektöründe çalışmaktadır...

Çocuk işçiliğin bir biçimi tarım ve inşaat gibi mevsimlik 
işlerdir. Tarım sektöründe toplayıcılık başta olmak üzere 
birçok işi yüklenen çocuk işçilerden özellikle kız çocukları 
sektörün görünmez gücünü oluşturmakta ve daha fazla 
yıpranmaktadır. Çünkü kız çocukları ev içi emek süreci-
ne de dahil olmaktadır. Bu aşırı fiziksel yorgunluk çeşitli 
hastalıklara ve psikolojik yorgunluklara neden olmaktadır. 

Ayrıca kız çocuklarının eğitim gibi birçok olanağa da 
ulaşmaları daha zordur. İnşaat işlerinde ise erkek çocuk-
lar çalışmaktadır. Burada sadece hafif, yardımcı işler yap-
maz, bizzat tehlikeli işleri de üstlenirler.

Çocuk işçiliğin bir diğer biçimi olan çırak / stajyer 

olarak 
çalışan çocuk işçiler ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 
sermayenin işbirliği çerçevesinde organize sanayide ve 
fabrikalarda uzun çalışma saatlerinde, çok düşük ücret-
lerle çalıştırılmaktadır. Çalışma sürelerinin bir kısmı teorik 
eğitime ayrılan çıraklar öğrenci sayılmakta, MEB’in belir-
lediği işkollarında çıraklık sözleşmesi yapılarak çalışmak-
tadır. Ki bunun yaşı 13’tür. 

Stajyer çocuk işçilerin notunun yarısını patron vermek-
tedir. Bu koşulları yüzünden uzun saatlerde ve ucuza ça-
lıştırılırlar. Hatta meslek okulları sanayinin fason işletme-
leri haline gelmiştir. Çünkü Koç’un da dediği gibi “Meslek 
lisesi memleket meselesi”dir. 

Son olarak MEB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, AB Türkiye Delegasyonu’nun Ankara’da gerçekleş-
tirdikleri konferansta, işverenlerin nasıl bir mesleki eğitim 
istediğinin masaya yatırılması; Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) kapsamında 
meslek liselerinin iş piyasasına göre şekillenmesi; 21 pilot 
ilin seçildiği proje kapsamında, iş adamlarının da olduğu 
yönetim kurullarıyla liselilerin “kalitesi”nin belirlenmesi sü-
reci hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

Bu koşullarda çocukların işçi sağlığı koşulları da göz 
ardı edilmektedir. Organize sanayi bölgelerinde kesilme, 
patlama, ezilme ve zehirlenmelere maruz kalmaktadırlar. 
Ayrıca ağır yük kaldırmak, havasız ve sağlıksız koşullar, 
kimyasallar vb.yüzünden meslek hastalıklarına maruz kal-
maktadırlar.

Son olarak altını çizmek gerekirse genel olarak çocuk 
işçiliği ve ölümleri yaz aylarında artmaktadır. Bunun nede-
ni de kalıcı çocuk işçilerin yanına harçlığını çıkarmak için 
hemen hepimizin çocukluğunda yaz aylarında yaptığı oto 
kaportacı, berber, inşaat, depo, esnaf vb. yanında çalışma 
ya da simitçi, boyacı, sucu, mendilci vb. olma hali ile ço-
cuk işçiliğin kat be kat genişlemesidir.

Çocuk işçilik kapitalizmin işçi sınıfında açtığı kana-
yan yaradır. 

13 yaşındaki kimya işçisi Ahmet Yıldız’ın plastik 
enjeksiyon makinesine sıkışarak can vermesi, hastaneye 
trafik kazası geçirdi diye getirilmesi ve işverenine açılan 
davada 30 bin 40 TL ceza verilmesi, bunun 24 taksite bö-
lünmesi Türkiye’de çocuk işçiliği gerçeğinin özetidir. 

Çocuk işçiliğe karşı mücadelede önemli adımlar 
atan İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin 
İFSAK’la ortaklaşa ouşturduğu bu projeye, sendika-
mız da katkı verdi..

“Tırnağını annesi keser,
  Parmağını makinesi...”

Çocuk işçilik
yasaklansın!


