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GÜNDEM

Mızrak çuvala sığmıyor...
2014-16 MESS Grup TİS dönemi başladı ve ikinci görüşme tamamlandı. Öyle görünüyor ki örgütün
tüm kademeleri ve elbette tabanın söz ve karar sahibi
olması ilkesi doğrultusunda üyelerimizin görüşleri
doğrultusunda hazırladığımız TİS teklifimiz kamuoyunda ses getirecek ve işçi sınıfının tamamına önemli
kazanımlar sağlayacak bir bütünlüktedir.
Son olarak Merkez TİS Kurulu ve Başkanlar Kurulundan gelen bu taslağın hem üyelerimize hem de
kamuoyuna çok iyi anlatılması, bu taslağın sadece
metal işçilerinin değil Türkiye işçi sınıfının ortak talepleri olarak gündeme getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Özellikle haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten
37.5 saate düşürülmesi, kıdem tazminatlarının güvence altına alınması, vergi düzenindeki adaletsizliğe karşı vergi dilimlerindeki artışlardan kaynaklanan
kayıpların işverenler tarafından karşılanması ve işçi
sağlığı ve iş güvenliği gibi tüm çalışanları ilgilendiren hayati konuları içeren maddeler bu açıdan büyük
önem arz etmektedir.
Tabii metal işçilerinin de ötesinde bütün işçileri
ilgilendiren bu kapsayıcı maddelerin yanı sıra daha
dar anlamda üyelerimizi ve işkolumuzdaki diger
sendikalara üye işçileri ilgilendiren maddelerde ise,
en başta ücret makasının kapanması, ücret artışının
yüzdeli yerine ücret düzeylerini dikkate alan bir zam
artışı önerdik.
En büyük dileğimiz taslağımızın gerçekleşmesi ve
metal işçilerinin hak ettiği ücretlerle hak ettiği koşullarda çalışmalarıdır.
Ancak sınıfsal sorumluluğumuz ne yazık ki toplu sözleşme mücadelesi ile sınırlı değil. Ekonomik
koşullar her geçen gün biraz daha ağırlaşırken hazırlıkları yapılan bir çok yasal düzenleme ile emekçiler
için hiç de güzel günler vaat etmiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik
geçtiğimiz günlerde bir ulusal kanala yaptığı açıklamada kıdem tazminatlarının fona devredilmesi niyetlerini yineledi. Açıklamasında Hak-İş’i cepte, Türk-İş’i
de kolay lokma olarak niteleyen bakan, karşılaşacakları tek zorluğun DİSK ile olacağını açıkça ifade etti.
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Adı yeni, kendisi eski
Adına yeni denen ama oldukça bildik ve eski bir
dönemin başlangıç noktasındayız. Bazı makamların
koltuklarına oturan kişiler isim olarak değişti. Hatta
Cumhuriyet tarihinde tüm cumhurbaşkanlarının ikamet ettikleri Çankaya Köşkü artık Cumhurbaşkanı
konutu olarak kullanılmayacak: Büyük Değişim!
Yeni Cumhurbaşkanı’nın ilk anlamlı icraatı bilindiği gibi halen yürürlükte olan tam 68 yasada değişiklik ve eklemeler yapan ve adına Torba Yasa denilen
ama esas itibariyle çorbaya dönen düzenlemeleri bir
gün gibi çok kısa sürede onaylaması oldu.
Oysa Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yasası olarak
tanımlanan bu çuvalda neler neler yok ki? İş hukukundan madene, sigortadan vergiye, devlet memurlarından
eğitime, ticaretten belediyelere, ihaleden teşkilatlandırmaya, elektrikten postaya kadar gündelik yaşamımızı
etkileyen bir çok konu torba yasaya dahil edildi.
Etkilemesine etkiliyor da bir işe yarıyor mu veya
hayatımızı kolaylaştırıyor mu veya ülkemizdeki işsizliğe, yoksulluğa, gelir paylaşımındaki bozukluğa, vergi sistemindeki adaletsizliğe çareler getiriyor
mu? Bunun cevabını aktaracağımız bilgilerden sonra
okurlarımıza bırakıyoruz.
Bir kere baştan söyleyelim; Başta Soma olmak
üzere iş cinayetlerine kurban giden emekçiler için artık bütün çağdaş ülkelerde yeraltındaki patlamalarda
zehirlenme ve patlamaya karşı zorunlu kılınan yaşam
odaları yok, çünkü işverenlere getirdiği yüksek maliyet nedeniyle son anda torbadan çıkarıldı.
Maden ocaklarında çalışan işçiler için getirilen en
önemli madde asgari ücretin iki katı tutarındaki ücret zorunluluğu düzenlemesidir. Ancak hayat hiçbir
zaman kağıt üzerindeki gibi gerçekleşmiyor. Yasanın
çıkmasıyla birlikte şu anda 4 bin 500’ün üzerinde
işçi maden ocağı sahipleri tarafından işten çıkartılmış durumda. İşçiler işten çıkarmaları protesto etmek
amacıyla yürüyüşler yaparken, bu durumu ücretlerin
düşürülmesi için fırsat bilen patronlar da ne gariptir
ki işçileri destekliyor.
Bu da şunu gösteriyor ki; işçileri çarkları arasında
öğüten bu sistemin bizlere sunduğu seçenek kırk katır
mı kırk satır mı olmaktan öteye geçmiyor.
Bunun dışında baktığımızda milyonlarca vatandaşın vergi affı beklentisi boşa çıkarken, pırlanta, elmas
ve yakut gibi değerli taşlar ÖTV kapsamından çıkartılıyor, TİB kişi ve kurumların internet bilgilerini arşivleyebiliyor ve mahkeme kararları olmadan istediği gibi
kapatabiliyor, meralar kentsel dönüşüme feda ediliyor,
dış ekonomik ilişkiler kurulu TOBB bünyesinden çıkartılarak hükümete bağlanıyor vb. garip denebilecek
ve siyasi iktidarın etki alanlarını genişleten bir çok düzenleme torba yasayla birlikte hayatımıza giriyor.
Sonuç olarak Torba Yasa ile ortaya çıkan, hukuksuzluğun, kayırmacılığın, sermayeden yanalığın
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
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bir kez daha ve çok çarpıcı biçimde sergilenmesidir.
“Ben yaptım oldu” yaklaşımıyla peydahlanan bu ucube kanun çorbasının bir benzerine hiçbir çağdaş demokraside rastlamak mümkün değildir.

İş cinayetleri devam ediyor
Yeni Türkiye’de en sık tekrarlanan vukuatlar sıralamasında iş cinayetleri ve işçi ölümleri neredeyse seri cinayetlere dönüşmüş durumda. 2014 yılında
iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı rekor denecek bir
rakamla 1485’e ulaştı. Aşırı kar hırsı ve terk edilen
sosyal devlet ilkesi sonrası küçülen devletle beraber
neredeyse sıfırlanan denetimler, daha doğrusu denetimsizlik çaresiz emekçileri ölüme mahkum ediyor.
Çalışırken ölme ihtimalinin en yüksel olduğu ülke sıralamasında Türkiye’nin yüz binde 16 ile ilk başta yer
alması olması çok hazindir.
Büyüme, gelişme ve kalkınma adına yapılan bunca çılgınlığa ve gözden çıkartılan yaşamlara rağmen
ekonomi cephesinden gelen sinyaller ne yazık ki hiç
de iç açıcı değil. Resmi işsizlik rakamları yüzde 9.9
gibi rahatsız edici boyutlara ulaşırken, büyüme rakamları da 2.1 ile geçen yıllara göre yarı yarıya bir
düşüşü işaret etmektedir. Özellikle yatırımlardaki gerileme çok dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.
Türkiye diğer yandan dış politikada ABD’ci ama
bir o kadar da hırçın ve oldukça tehlikeli bir yol izlemektedir. Bölgede başrol üstlenmek adına yapılan
hamleler kelimenin tam anlamıyla duvara toslarken,
komşu ülkelerin tamamına yakınıyla kavgalıyız.
Özellikle Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerle diplomatik ilişkilerimiz olabilecek en gergin seviyelerde.
Bütün bunların üzerine bir de bölgeyi terörize
eden ve rehine kriziyle eli Türkiye’ye de uzanan İŞİD
ile birlikte ABD dahil bir çok müttefik olarak tanımlanan ülkeyle de sıkıntılı süreçler yaşanmaya başlandı.
Yakın zamana kadar son derece tepeden ve keskin
belirlenen politikalar her nedense İŞİD sonrası ikircimli ve çekingen bir hal almaya başladı. Bu da tüm dünya
kamuoyunda siyasi iktidarın tutarsızlığı olarak algılanıyor ve ilişkiler daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir.
Sonuç olarak bugün ülkemizde her gün istikrarsız
ve farklı söylemlerle, savaş çığırtkanlığı yapılarak izlenen politikalar, biz emekçilere gelecek adına hiç de
güzel günler muştulamıyor.
Bizler ‘’Barış emekle gelecek’’ diyen emekçiler
olarak artık ağırlığımızı koymak ve ülkenin geleceğine, yarınlarımıza sahip çıkmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız.

Son süreçte dozajı gün geçtikçe fazlalaşan
zorluklarla dolu günler yaşasak da
Umudumuzu hep canlı tutacağız,
Bayramımızı da bu umut ve emeğe olan
inancımızla kutlayalım diyoruz:
Bayramınız mutlu, huzurlu, sağlıklı ve
Bütün günleriniz bayram güzelliğinde geçsin.
Adres: Tünel Yolu Cd. No.2 34744 Bostancı-İstanbul
Tel: 0216 380 8590 Faks: 0216 410 6626
www.birlesikmetal.org e-posta: bilgi@birlesikmetal.org
Baskı: Ömür Matbaacılık A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi, Birlik Cd.
No:20 Haramidere-Beylikdüzü-İstanbul
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Düzce’de ve Çayırova’da

M&T Reklam direnişi sürüyor
Çayırova ve Düzce’de kurulu iki ayrı işletmede faaliyet gösteren M&T Reklam
işçilerinin sendikalaşma mücadelesi Mayıs ayından buyana devam ediyor.
Sendikamızın işletmenin bütününde örgütlenmesinin ardından işçi çıkaran işveren, sonraki günlerde de hukuk tanımaz tavrını sürdürdü. Halen her iki fabrikanın
önünde işten atılan işçilerin direnişi devam ediyor. M&T Reklam işçileri, Kocaeli ve
Gebze Şubelerimizin öncülüğünde anayasal haklarlarına sahip çıkıyor. Çeşitli eylem
ve etkinliklerle de seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyor.

Düzce’de 100. günde zincir eylemi

Gebze 100. günü fabrika kapısında eylemle karşıladı

Sendikalı çalışma haklarını kullanmak için yürütülen kararlı mücadelede, fabrika önünde süren direnişin
100. günü çeşitli eylem ve etkinliklerle karşılandı.
25 Ağustos sabahı Düzce fabrikasında işbaşı yapmak için fabrikaya gelen servisler, işten çıkarılan ve
13 Mayıs’tan itibaren fabrika önünde direnişi sürdüren
işçileri fabrika kapısına kendilerini zincirlemiş olarak
buldu.
İşbaşı yapmak için fabrikaya gelen M&T işçileri de,
işten atılan arkadaşlarına destek verdi. İşverenin jandarmayı çağırmasına rağmen gün boyu demir kapı önünde zincirlerinden ayrılmayan
işçiler ve Şube yöneticimiz, akşam saatlerinde jandarmanın yaptığı müdahale ile
gözaltına alındı.
İşçiler ve yöneticilerimiz, yapılan sorgu ve sağlık kontrolünün ardından serbest
bırakıldı.

Düzce eyleminin ardından Gebze fabrikasında da
devam eden direnişin 100
günü aşması, yapılan bir eylemle karşılandı.
Gebze Şubemize bağlı
fabrikaların vardiya çıkışlarında gelerek destek verdiği
eylemde Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Eyleme üst örgütümüz IndustriALL Avrupa
Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle de katıldı.
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Barış gününde yürüdüler

ICF işçisi yalnız değildir!..

M&T Reklam işçileri, 1 Eylül Dünya Barış
Günü’nde “İşimiz, ekmeğimiz, anayasal hakkımız
için yürüyoruz” sloganıyla, Düzce Organize Sanayi
Bölgesi’nden kent merkezine kadar bir yürüyüş yaptılar. Fabrika önünde vardiya çıkışında başlayan ve
Düzce merkeze kadar 10 km. süren yürüyüş sonunda
yapılan basın açıklamasında, şirket yönetiminin hak
ihlalleri kamuoyuna bir kez daha duyuruldu.

“Patron, ailece çay içmeye geldik”
Gebze ve Düzce'deki fabrikalardan M&T işçileri, seslerini duyurmak için bu kez patronun evini ziyaret ettiler.
Site önünde Genel Başkanımızın yaptığı basın açıklamasının ardından, oturma eylemi gerçekleştirildi.
Haklarının takipçisi olacaklarını sloganlarıyla haykıran işçilere, komşuların duyarlı tavrı ve dayanışması ilgi
çekti...

Direnişçilerden
grevcilere destek
DİSK’e bağlı Tümkaİş’in örgütlü olduğu Kimberly Clark işyerinde
devam eden greve sendikamızın yaptığı dayanışma ziyaretinde, M&T
Reklam işçileri en ön saflardaydı. Grevdeki sınıf
kardeşleriyle dayanışma
gösterdiler.

Milletvekilleri direniş çadırında

Konfederasyonumuzun eski genel başkanı CHP milletvekili Süleyman Çelebi
ile CHP milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, 4 Temmuz günü direnişteki işçileri ziyaret ederek işletmede yaşanan sendikal hak ihlalleri hakkında bilgi aldılar.

Gebze'de düzenlenen eylemimize katılan
M&T çalışanlarından
ve yakın zamanda işten
çıkarılan işçilerden
Kazım Yazıcı,
Selami Arslan,
Faruk Taş,
Ayhan Bal ve
Umut Yıldırım,
Düzce'de geçirdikleri trafik kazasında
yaralanmışlardır.
Tedavileri tamamlanan arkadaşlarımıza
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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ICF işçileri
örgütlendi
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan ICF Isı Cihazları Fabrikası işçilerinin sendikalaşma mücadelesini sürdürüyor. Sendikamıza üye olmalarını üzerine işten çıkarılan işçilerin 6 Ağustos 2014 tarihinde
fabrika önünde başlattığı direniş de devam ediyor.
Ankastre mutfak cihazları üretimi yapılan ICF’de yaklaşık 200 işçi çalışıyor. ICF işçileri, yıllardır asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalışıyordu.
Aynı zamanda ücret ödemeleri de sürekli gecikiyordu.
ICF işçileri, sorunlarının çözümü ve çalışma koşulları hakkında söz sahibi olabilmek için sendikalaştılar. Sürdürülen örgütlenme çalışmaları sonrası büyük bir çoğunlukla sendikamıza üye oldular. Sendikamızın, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvuru 6 Ağustos 2014 tarihinde
olumlu yanıtlandı ve işyeri için çoğunluk tespiti çıktı.
ICF işvereni, çoğunluk tespitinin çıktığı gün 2 üyemizi işten çıkardı.
Tazminatsız olarak işten çıkarılan üyelerimiz, aynı gün fabrikanın önünde
direnişe başladı. İlerleyen tarihlerde ekonomik nedenlerle daralmaya gidileceği ileri sürülerek 11 üyemiz daha işten çıkarıldı.
İşten çıkarmalar ICF işçilerinin sendikal mücadelesini engellemedi.
Tüm işçiler örgütlülüklerine sahip çıkmaya devam ediyor. Fabrika önündeki direniş ise ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Valiliğe yürüdüler...

ICF işçileri, fabrika önünde süren direnişin 36.günü olan 10 Eylül tarihinde, uğradıkları haksızlığı Eskişehir Valiliğine duyurmak üzere bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sendikamızın örgütlü olduğu diğer fabrikalardan üye
ve temsilcilerimizin de destek verdiği yürüyüşün ardından Eskişehir Şube
Başkanımız Bayram Kavak bir basın açıklaması yaptı.

Direniş çadırında nişanlandılar

ICF direnişi 4 Eylül günü anlamlı bir dayanışmaya sahne oldu. ICF işçilerinden Yasin Erkoca, aynı organize saniye bölgesinde bir başka fabrikada
işçi olarak çalışan Dilek Şahan ile nişanını fabrika önündeki direniş çadırında gerçekleştirdi.
Çiftin nişan yüzüklerini Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt fabrikanın kapısında taktı.

Eskişehir Kent Meydanında basın açıklaması
18 Eylül vardiya çıkışında
Odunpazarı’nda buluşan ICF işçilerine, sendikamızı örgütlü olduğu
işyerlerinden üyelerimiz de katılmasıyla kent merkezine bir yürüyüş gerçekleştirildi.
Dost sendikalarımızın, emekten yana siyasi parti ve kurumların
da destek verdiği yürüyüş büyük
bir coşkuyla devam etti. Yürüyüşün ardından Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı
açıklamayla ICF işçilerinin sesi
bir kez daha Eskişehir kamuoyuna
duyuruldu.
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Yüzbinlerce Metal İşçisini İlgilendiren
2014-2016 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri başladı

“Müzakereci olduğu kadar
Mücadeleci bir süreç başlıyor”
2014 toplu iş sözleşmesinde müzakereler 8 Eylül’de
başladı.
Nisan ayından itibaren 41 işyerinde üyelerimizin
yüzde 15′inden fazlasının katılımıyla oluşturulan İşyeri
TİS kurullarıyla ve Merkez Toplu Sözleşme Kurulumuzla yapılan toplantıların ardından Başkanlar Kurulumuzun görüş ve önerileriyle hazırlamış olduğumuz
toplu sözleşme teklifi 13 Ağustos tarihinde Genel Başkan Adnan Serdaroğlu tarafından Gebze’de yapılan basın toplantısı ile açıklandı.
Metal işkolu, düşük ücretler, uzun çalışma süreleri,
yüksek iş kazası oranları, aşırı karlar ve çok yüksek verimlilik oranları olan bir işkoludur.
Gelişkin teknolojisi ve az sayıda işçi ile daha çok
üretim yapma hırsı, metal işçilerine fabrika ile ev arasında mekik dokutmakta, onları her türlü sosyal ve
kültürel faaliyetin dışına itmekte, toplumsal eşitsizliği
büyütmeye hizmet etmektedir.
Metal işkolunda yüksek ücretli işçi yoktur. Metal
işkolunda yüksek olan ücretler değil karlardır. Metal
işkolunda aynı işi yapmasına rağmen birbirinden farklı
ücret alan işçiler vardır. İşçilerin satın alma güçlerinin
korunması sendikamızın temel hedeflerindendir.
Sendikamızın teklifi, metal işkolunda düşük ücret
uzun çalışma süreleri gibi sorunlar kadar aynı işi yapan
işçiler arasında kıdem farkı ile açıklanamayacak düzeyde ücret farklılığı oluşması nedeniyle istenilen zam
miktarı kadar zam yönteminin de önemli bir mücadele
başlığı oluşturuyor.

Öncelikle ücretlere tamamlama ve
iyileştirme istiyoruz.
Buna göre birinci altı ay için ücret zammının yapılmasından önce ücretlere tamamlama ve iyileştirme
istiyoruz.
Birinci altı ay için zam talebimiz şöyle: Saat ücreti
5,58 TL’nin altında olanların ücretleri 5,58 TL’ye tamamlandıktan sonra, 8,97 TL’yi geçmemek üzere 40
kuruş iyileştirme yapılır. Bu tamamlama ve iyileştirme
işleminden sonra tüm işçilere yüzde 5 artı 105 kuruş
zam yapılır.
Teklifin parasal karşılığı ise şöyle:
•

•
•

Aylık net ücreti 898 TL olan bir metal işçisinin
alacağı toplam net zam – ikramiye hariç- 282
lira olacaktır.
Net 1374 lira civarında ücreti olan bir metal işçisi ise net 305 lira ücret artışı elde edecektir.
Net 2 bin lira net ücret alan bir işçi yaklaşık 270
lira net ücret artışı alacaktır.

Diğer altı aylar için teklifimiz enflasyon artı 2 puanlık artışlardan oluşuyor. İkinci ve dördüncü altı aylarda bu zamların yüzdeli olarak uygulanması teklif
edilirken, üçüncü altı ayda ise enflasyon artı 2 puanlık
oranın 10,52 katsayısı ile çarpıldıktan sonra maktu zam
yapılması isteniyor.
Bu yolla ücret makasının daha fazla açılması engel-

lenmeye çalışıyor ve tüm üyelerin satınalma güçlerinin
2 yıllık dönem için korunması hedefleniyor.
Sosyal ödemeler (bayram, izin, yakacak vb.) asgari
ücretle kıyaslandığında ciddi bir erime ile karşı karşıya. Var olan tüm sosyal ödemelerin yüzde 30 oranında
artırıldıktan sonra asgari ücret gün sayısıyla toplu iş
sözleşmesinde yer alması teklif ediliyor.

İşe giriş ücreti
Yasal asgari ücrete çok yakın belirlenen işe giriş
ücreti maddesi sayesinde işverenler yeni işçi alımı,
emeklilik, işçi sirkülasyonu yoluyla toplu sözleşmenin
getirdiği maliyet artışını sıfırlayabilmektedirler.
Bu nedenle işe giriş ücreti maddesi, grup toplu iş
sözleşmesinin en önemli maddelerinden bir tanesidir.

Çalışma süreleri kısaltılmalıdır
Bir diğer önemli teklif çalışma sürelerinin kısaltılması. Bunun için haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi, günlük asgari 30 dakikalık
dinlenme molalarının çalışma süresinden sayılması ve
yıllık izin sürelerinin uzatılması toplu sözleşme teklifinde yer alıyor.
Vergi dilim artışı nedeniyle yıl içinde işçilerin uğradığı gelir kayıplarının işverenler tarafından karşılanması, yıl içinde işçilerin ücretlerinde vergi dilim artışı
nedeniyle eksilme olmaması toplu sözleşme teklifimizin önemli mücadele başlıklarından.

Toplantı salonuna çoşkulu
sloganlar ile
yürüyen üyelerimiz, izleyenlere,
metal işçilerinin
mücadeleci geleneğini bir kez
daha hatırlattı..

Birleşik Metal-İş
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Ortak talepler etrafında

MESS ile Grup TİS Görüşmeleri Başladı

Ortak mücadele

Grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 8 Eylül 2014 tarihinde MESS merkez
bürosunda yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplantıda taraflar sendikamız teklifi
üzerinden genel bir değerlendirme yaptıktan sonra madde görüşmelerine geçtiler ve 7 maddede anlaşma sağladılar.
Görüşmelerinin ikincisi 19 Eylül tarihinde yapıldı.

Grup toplu iş sözleşmesi süreci Birleşik Metal İş sendikasını müzakereci
olduğu kadar mücadeleci olmaya zorlayan koşullara sahiptir.
İşkolundaki işbirlikçi ve dayatmacı sendikal düzen biçim değiştirerek de
olsa sürmektedir.
Bizler grup sözleşmesinde metal işçilerinin ortak talepleri etrafında ortak
mücadelesinin yaratabildiğimiz oranda metal işçilerinin hak ve özgürlük mücadelesine katkı verebileceğimizin farkındayız.

Bu görüşmeye geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi işyeri baştemsilcilerimiz
de katıldılar.
İkinci görüşmede toplam 28 madde
görüşüldü ve bu maddelerden 8′i sendikamız teklifi gibi kabul edildi.
Bir sonraki görüşme 17 Ekim tarihinde sendikamız genel merkezinde yapılacaktır.

Metal işçilerinin sorunları ortada.
• Düşük ücret, uzun çalışma süreleri
• Ücret esnekliği
• Ücret makasının açılması
• Satın alma gücünde gerileme
• Sosyal haklarda erime
• Yasa maddeleriyle eşitlenmiş ve tehdit altındaki haklar
Tüm bu sorunların çözümü yolunda adım atılması ise ancak gerçekçi bir
teklif ile mümkün. Bunları yok sayan, görmezden gelen teklifler metal işçilerinin umudunu kırmaktan, teslimiyeti yaygınlaştırmaktan başka işlev göremezler.
Biz metal işçilerini mücadeleye çağırıyoruz. Onlara “gerçekçi olun ve imkansızı isteyin!” diye sesleniyoruz.
Çünkü imkansız denilen aslında bir adım ötemizde gerçekleştirilmeyi bekliyor.
Hangi sendikadan olurlarsa olsunlar metal işçilerinin ortak mücadelesi imkansızın gerçekleştirilmesinin ön koşuludur.

Grup toplu iş sözleşme süreci sadece yüzbinlerce sendikalı işçiyi
ilgilendirmiyor. Grup toplu iş sözleşmesi, sadece metal işçilerinin değil,
diğer işkollarında çalışanların da hak ve özgürlüklerinin genişleyip,
daralması noktasında büyük rol oynuyor.

Ortak talepler etrafında ortak mücadele için, henüz geç değil.
İşkolundaki diğer iki sendikayı, metal işçilerinin tekliflerini gözden geçirip,
ortak teklif ve ortak mücadele için adım atmaya çağırıyoruz.
Öncelikle, hangi sendikaya üye olurlarsa
olsunlar tüm metal işçilerini sendikamızın
teklifi etrafında birleşerek mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.
Çünkü…
“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!
YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!”
Yaşasın işçilerin birliği.
Mücadele süreci,
ilmel ilmek örüldü.
Teklimizi açıklanmadan
önceki son toplantı,
genel merkezimizde
30 Haziran 2014
tarihinde yapıldı.

Ekmek yüzde ile satılmıyor.
Grup toplu iş sözleşmesinde Birleşik
Metal dışındakiler yüzdeli zam teklifi verdiler.
Biz tekifimizi açıkladığımızda herkes
yüzde kaça geliyor dedi. Bizim teklifimiz
her işçinin ücretine göre değişik yüzdeler
ifade ediyor.
Ama gerçek hayatta yüzdenin anlamı
yok!
Sendikamızın teklifinin farklı olmasının nedeni teklif hazırlık sürecinin farklı
olmasından kaynaklanmaktadır.
Birleşik Metal İş sendikasının toplu
sözleşme süreçlerinin başından sonuna
kadar görevli olan, danışma organları niteliğinde ve tüm işyerlerinde oluşturduğu
toplu iş sözleşmesi kurulları vardır.
Grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 41 işyerinde çalışan 15 bin civarında
üyemizin yüzde 15’inden fazlası bu kurullarda görev almaktadır.
Sendikamız Nisan 2014 tarihinde işyeri temsilcileri ve şube yönetimleri ile
başlattığı çalışmasına, TİS kurulları 2 kez
toplantı yapmıştır.

Toplu sözleşme teklifimizin diğer tüm detaylarını internet sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Ekmeği, eti ve sütü yüzde ile değil lira
ile satıyorlarlar.
Yüzde yarıştırmıyoruz! Metal işçilerinin arasındaki ücret makasını daraltmak,
ücret esnekliğine son vermek için mücadele ediyoruz.
İsteyen eline hesap makinesini alıp kendi ücretine yüzde ne kadar yansıdığını hesaplayabilir.
Bu toplantılarda işyerinden gelen sorunlar, üyelerin talepleri uzun uzadıya tartışılmış, sendikamızın politikaları kurul
üyelerine ve onlar aracılığıyla üyelerimize aktarılmıştır.
TİS kurullarından derlenen bilgiler
daha sonra tüm işyeri temsilcilerimizin
oluşturduğu Merkez TİS kurulumuzda
değerlendirilmiş ve Merkez TİS kurulumuz da 3 kez toplanmıştır.
Bütün bu kurul toplantılarının sonucunda ortaya çıkan veriler, en son aşamada Başkanlar Kurulumuz tarafından
değerlendirilmiştir.
Kurullarımızın bu çalışması toplu sözleşme sürecinin son aşamasına kadar aynı
yoğunlukta devam edecektir.

www.birlesikmetal.org
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İşyeri ziyaretleri

Tabo

Çayırova

Kroman
Arfesan

Yücel Boru
Schneider

Asilçelik

Cengiz Makina

Bekaert

SCM

Tecasa

Arpek

Cofle DCI
Kroman
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İzmir FTA Havacılık işçileri
Saflarımıza hoşgeldiniz!

Senkromeç’te
coşkulu toplantı
Haziran 2014 tarihinde örgütlenmek için temas kurulan Çiğli bölgesinde havacılık sektöründe faaliyet gösteren, uçaklara bağlantı elemanları üreten FTA Havacılık Bağlantı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti işyerinde örgütlenme çalışmaları tamamlanarak yetki tespiti için
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.
04 Eylül 2014 tarihinde tespit sendikamız lehine sonuçlandı. FTA Havacılık işçileri aramıza hoşgeldiniz.

İzmir Şubemizden

Senkromeç işçileriyle 21 Eylül'de İzmir'de
yapılan toplantıda, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar,
üyelerimizle son gelişmeleri değerlendirdi.
Torba yasayla gelen
değişiklikler hakkında
yapılan bilgilendirmenin ardından, tek tek
söz alıp konuşan üyelerimizin coşkulu tavrı
ve mücadele kararlılığı
toplantıya
damgasını
vurdu.

Ruba Fermuar İşyeri Komitesi olarak Genel Merkez
Toplu Sözleşme Dairemizden
İrfan Kaygısız hocamızın da
katılımıyla süreç ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sendikamızda örgütlendikleri için işten atılan işçilerin
fabrika önünde 120 gün devam eden Luna direnişi, Direniş Komitesi ile alınan karar gereği, 23 Haziran tarihinde
bitirildi.Yargı süreci devam ediyor.
21 Haziran 2014 tarihinde Konfederasyonumuza
bağlı sendikaların şubeleri, KESK, TMMOB ile birlikte
“İsrail’in Filistin’e saldırısı ve Taşeronlaştırmaya karşı”
Basmane Meydanı’nda toplanarak Konak’a yürüyüş ve
basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasına şubemizden kitlesel katılım sağlandı.
23 Haziran 2014 tarihinde DİSK-KESK-TMMOB
ve siyasi partilerin ve Konfederasyonumuz DİSK Genel
Başkanı Kani BEKO’nun katılımıyla İsrail’in Filistin’e
yaptığı insanlık dışı saldırıyı kınayan basın açıklamasına
şube olarak katılım sağlandı.

24 Haziran 2014 tarihinde kuruluş dilekçesi verilen İmpo Motor Çalışanları Dayanışma Derneği’nin 25
Ağustos 2014 tarihinde, İmpo Motor’da çalışan üyelerimiz ve Şube yönetim kurulumuzun katılımıyla Torbalı’da
açılışı gerçekleştirildi.

Temmuz 2014 tarihinde Soma’da yaşanan maden
katliamını unutturmamak için Dev-Maden Sen Soma
Şubesi’nin öncülüğünde Konfederasyonumuz DİSK’in
Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulu, Sendikamızın
Genel Başkanı ve Genel Yönetim Kurulumuzun katıldığı
Miting’e Şubemizden işyerlerimizin tüm temsilcileri ile
birlikte katılım sağlandı.

10 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da yaşanan Asansör
faciasında iş cinayetine kurban gidenlerden biri de Akhisar bölgesindendi.
Akhisar’da örgütlü olduğumuz Ergün Hidrolik işyerinden üyelerimiz ve temsilcilerimiz, sendikamızın önlükleri ve flamaları ile cenaze törenine katıldılar. Tören
sonrası yaşanan iş cinayeti ve taşeronlaştırmaya karşı basın açıklaması yaptılar.

25 Temmuz 2014 İzmir Senkromeç fabrikasında Ramazan Bayramı öncesinde maaşlar ödenmediği için vardiyalarda 1 saatlik iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemi
gerçekleştirildi. Eyleme tüm üyelerimiz disiplin içinde
katılım sağladılar.
23 Ağustos 2014 tarihinde Schneider Manisa işyeri
komitesi ile şube binamızda yapılan toplantıda, MESS
taslağı ve işyerindeki gelişmeler değerlendirildi.
05 Eylül 2014 tarihinde Şubemizde hemen hemen her
yıl geleneksel hale getirdiğimiz Şube Temsilciler Kurulu,
Gümüldür’de piknik şeklinde gerçekleştirildi.

İlgiyle takip edilen, her sayısı merakla beklenen
dergimizin 43. sayısının da hazırlıklarına başlandı...
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Gebze Şubemizden
Kristal-İş Sendikası üyesi cam işçileri greve çıktılar.
20.06.2014 tarihinde Şubemize bağlı işyerlerinden temsilcilerimiz ve M&T Reklam işçileriyle beraber sınıf kardeşlerimize destek olmak, bu grevde yanlarında olduğumuzu
ifade etmek için Cam Elyaf işletmesindeki grev çadırını
ziyaret ederek her zaman birlik ve dayanışma içersinde
olacağımızı ifade ettik.
EKU Fren Kampana ve Döküm Sanayi işyerinde çalışan işçiler, sendika seçme özgürlüklerini kullanmış ve
Sendikamıza üye olmuşlardır. Daha sonra işveren çeşitli tehdit ve baskılarla üye olanları istifaya zorlamış tüm
öncü kadroları işten çıkartarak işçilere gözdağı vermek
istemiştir. Bütün bu süre boyunca sendikamız EKU işçilerini asla yalnız bırakmamış, bir taraftan kapı önü eylemi
yaparak diğer taraftan hukuki süreci devam ettirmiştir.
Çıkartılan 21 üyemizin davaları açılmış, iddialarımız haklı bulunarak, üyelerimizin sendikal nedenden çıkartıldığı
mahkemece de tescillenmiş ve karar Yargıtay tarafından
da onaylanmıştır. Son günlerde EKU işyerinde işçilere
baskı ve hakaretler artarak devam ediyor.
EKU işyerinde işveren ve Çelik-İş Sendikası işçinin
iradesine saygı göstermediği için yaşanan bu hukuksuzluk mahkemeye taşındı. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen
mahkemeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle henüz ilk
duruşması dahi belirlenemeyen dava nedeniyle, işçilerin
toplu iş sözleşme hakkı da engellenmekte ve bir buçuk
yıldır zam alamayan işçiler adeta bir kez daha cezalandırılmaktadır.
Tüm bu yaşananlara dikkat çekmek için, 26.06.2014
tarihinde işyeri önünden Gebze Meydanı’na yaklaşık 10

km. bir yürüyüş eylemi gerçekleştirildi.
Yürüyüşte, “Söz yetki karar çalışanlara”
sloganları ile Çelik-İş sendikasına tepkilerini dile getiren işçiler, sendika tesbiti için referandum yapılması isteklerini haykırdılar.
30.06.2014 tarihinde Disk'e bağlı Tümka-İş Sendikası’nın Pendik
Kaynarca’da bulunan Kimberly Clark işyerinde çıktığı grev çadırını Gebze şubesi yönetim ve temsilci arkadaşlarla ziyaret ettik.
14.07.2014 tarihinde Kent Gıda işçilerinin grevi ziyaret edildi. Uzun süredir toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri devam eden, Tek Gıda-İş Sendikasının örgütlü olduğu Kent Gıda işyerinde devam eden greve Birleşik
Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi temsilciler kurulu olarak ziyaret ettik, metal işçilerinin yanlarında olduklarını
belirterek bu grevin başarılı olması için her türlü desteğimizi vereceğimizi belirtik.
18.07.2014 tarihinde M&T Reklam işçileri ile
İstanbul’da işverenin evi önünde basın açıklaması yapıldı.
18.07.2014 tarihinde Kadıköy’de Filistin’deki yaşanan katliam protesto edildi.
21.07.2014 tarihinde DİSK’in düzenlediği İsrail konsolosluğu önünde, Filistin halkına yapılan katliamı protesto etmek için temsilcilerle beraber eyleme katıldık.
22.07.2014 tarihinde şube temsilciler kurulu yapıldı.
22.07.2014 Kemal Türklerin ölüm yıldönümünde mezarlığında yapılan anma törenine
temsilci arkadaşlarla beraber
katıldık.
Ramazan ayında; Sarkuysan, Arpek, Cengiz Makine,
Kürüm, Alstom, Kroman, Legrand, Çayırova Boru, Fontana,
işyerlerin’de işçi arkadaşlarımızla iftar sofralarında beraber
olduk.
25.07.2014
tarihinde
“Filistin’de İsrail’e dur!”,
“Ortadoğu’da
Emperyalist
Saldırıya Hayır!” demek için
Filistin halkını yanında olmak,
emperyalizme karşı yoksul

halkların yanında olmak için Gebze’de basın açıklaması
yapıldı.
5.08.2014 tarihinde Armetal işyerinde atılan işçi arkadaşımız için eylem yapıldı.
13.08.2014 tarihinde MESS’e vereceğimiz TİS taslağının basın açıklaması için işyerlerinden gelen işçi arkadaşlarla şubenin önünde toplanarak toplantını yapılacağı
salona slogan ve alkışlarla yoğun bir katılım sağlanarak
yürüyüş düzenlendi.
MESS TİS taslağı ve toplantılar konusunda işçi arkadaşlarımızı bilgilendirmeler yaparak işyerlerini ziyaret ediyoruz. Çayırova Boru, Arpek, Arfesan, Schneider,
Fontana, Armetal, Yücel Boru işyerleri ziyaret edildi.
03.09.2014 tarihinde DİSK Genel-İş Sendikası üyesi
Beşiktaş Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin direnişini
temsilci arkadaşlarla beraber ziyaret ettik.

Kocaeli
Şubemizden
Şubemizin düzenlediği iftar yemeğine, Genel Başkanımız ve merkez yöneticilerimiz de katıldı.
28 Eylül’de Bekaert işyerinde yapılan toplantıda, Genel Başkanımız toplu
iş sözleşmesi süreci hakkında bilgi verdi.

Crown Bevcan işçileriyle 8 Ağustos’ta
şubemizde bir eğitim toplantısı düzenlendi.

Birleşik Metal-İş
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Bursa Şubemizden
SCM işyeri temsilcilerimiz
tarafından 13 Eylül tarihinde
Osmangazi Gündoğdu Piknik
Alanı’nda üyelerimizin eş ve
çocuklarıyla katıldığı bir piknik
düzenlendi.
Yine Asil Çelik işyeri temsilcilerimiz tarafından, 13 Eylül tarihinde üyelerimizin eş
ve çocuklarıyla katılımıyla
Cumalıkızık’ta bir piknik organize edildi. Sendikamız Genel
Sekreteri M. Selçuk Göktaş
ve Şube Başkanımız Ayhan
Ekinci’de piknikte Asil Çelik
işleriyle birlikte oldular.
Üyelerimiz yoğun iş temposundan biraz uzaklaşıp eş ve
çocuklarıyla birlikte mesai arkadaşlarıyla farklı bir ortamda
bulunarak kaynaşmaları, güzel
bir gün geçirmemizi sağladı..

DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
Prysmian işçileriyle birlikte..
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve
yöneticilerimizle birlikte Prysmian işyerini ziyaret ederek, tezgah başındaki işçilerle görüştüler..
DİSK Genel
Başkanı Kani
Beko, Sendikamız Genel
Başkanı Adnan
Serdaroğlu ve
yöneticilerimiz,
Mudanya Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz'ı
ziyaret ettiler

DİSK bayragı,

Uludağ’ın
zirvesinde
Bursa Prysmian'dan
üyemiz Samet Hasırcı,
DİSK Bayrağını
Uludağ'ın zirvesine taşıdı...

Eskişehir Şubemizden

12 Eylül’ün yıldönümünde, şubemizde bir basın
açıklaması yaptık.

Madımak Katliamını unutmayacağız.

Şubemizin düzenlediği iftar yemeğinden......

Gerici, faşist güçlerin planlı organizasyonlarından biridir, 2 Temmuz 1993′de 35 insanın yakılarak katledildiği Sivas-Madımak Katliamı... Diğer politik katliamlarda olduğu gibi bütün deliller yok edildi,
olayın gerçek yönlendiricileri yargı karşısına çıkarılmadı. Bir şekilde
tutulup yargılananlar ise kollandı, hafif cezalarla göstermelik kararlar
verildi.
Sivas Katliamı’nın bütün sorumluları açığa çıkartılıp hesap sorulmadığı müddetçe toplumun vicdanında kanayan bir yara olarak
kalacaktır! Madımak’ın müze yapılması, toplumumuzun vicdanındaki
yaraları bir nebze olsun hafifletecektir.
İnsanlık düşmanı gericiliği ve ırkçılığı bir kez daha lanetliyor, yitirdiğimiz canları 21 yıl sonra aynı duygularla anıyoruz.
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Anadolu Şubemizden
Anadolu Şube yöneticilerimiz, 28 Ağustos’ta Yücel Boru
(Dörtyol) işyerini ziyaret ederek üyelerimize tezgahbaşlarında
TİS süreci hakkında bilgilendirme yaptılar
26 Eylül’de de Cemaş işyerimizde Toplu İş Sözleşme taslak
toplantısı yapıldı.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Anadolu Şube
yöneticilerimiz ve DİSK’e bağlı sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet; 90 gündür Van’da ve 16
gündür de Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda direnen,
Van’lı depremzede İş-Kur işçilerini ziyaret ederek,
işçilere giysi, battaniye ve yemek götürdü.
Van’lı depremzede İş-Kur işçilerinin iş akitlerinin tek taraflı feshedilerek işten çıkarılmalarını protesto ederek başladıkları eylemde işçiler, havaların
soğuması üzerine parkta çadır kurmaya çalışmışlar
ancak polis tarafından engellenmişlerdi.

"Verilen sözler tutulsun!"

Yeni Seçilen
Temsilcilerimiz
YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
(OSMANİYE)
Baştemsilci: Mehmet Kazan
Temsilci: Muhammed Kocagül

TBMM’de “Soma Maden Yasası”nın görüşülmesine başlandığı günlerde, maden işçilerinin
hakları, talepleri ve verilen sözlerin tutulması
için DİSK/Dev Maden-Sen’li Somalı madenciler
Ankara'da TBMM’ye yürüdüler..
16 Temmuz’da yapılan yürüyüşte, sendikamız yöneticileri ve üyeleri de maden işçileriyle
birlikteydi.

RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM SAN.
A.Ş.
Baştemsilci: Burcu Yılmazer
Temsilci: Oğuz Nevruz
Temsilci: Zuhal Doymaz
ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.
(ELMEK-TUZLA)
Baştemsilci: Seyfettin Şeker
Temsilci: Yusuf Göler
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Baştemsilci: Fehmi Elmaci
Temsilci: Mehmet Yılmaz
Temsilci: Selim Samasti
YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
(HATAY)
Baştemsilci: İbrahim Buluç
Temsilci: Ayhan Alkan
Temsilci: Nail Güroğlu

Başkanlar kurulumuz, TİS sürecini değerlendirmek ve gündemindeki diğer konuları görüşmek için 22 Temmuz’da
Genel Merkezimizde ve 8 Eylül’de Sapanca Sardunya’da toplandı..

Türkiye’yi Önce Ucuz Emek Cenneti Yaptılar Şimdi de Ucuz Ölümler Ülkesi…
10 emekçi kardeşimizi daha aşırı kar hırsı ile gözü dönmüş sermaye ve onlara sınırsızca
sömürme ve öldürme hakkı tanıyan yönetim anlayışına kurban verdik.
Kapitalizmin vahşi ve en acımasız dönemini andıran ve çalışanların köle gibi çalıştırıldığı günleri 21. Yüzyıl Türkiye’sinde bizlere yaşatan, sermayenin kayıtsız şartsız hakimiyetini
sürdürmesi için emekçiler üzerinde her türlü baskıyı kuran, bu şirketleri önleme ve denetleme
görevlerini de yine kar amacıyla kurulmuş özel şirketlere bırakarak iş cinayetlerinin bir numaralı sorumlusu olan siyasi iktidarı hesap vermeye çağırıyoruz.

ARMETAL MONTAJ ELEKT.AĞAÇ TAAH.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Tuncay İnan
Temsilci: Adem Uğuz		
Temsilci: Ahmet Cumhuriyet
TRAKYA SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Hasan Gümüş
Temsilci: Hikmet Akan Karakurt
RSA TESİSAT MALZEMELERİ SAN. VE
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Ertuğrul Karatepe

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize, başarılar diliyoruz...
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Yetki - işkolu itirazı davalarında
Son gelişmeler
1. Baysan Trafo Radyatörleri San. ve
Tic. A.Ş. işyerinin yeni dönem toplu iş sözleşmesi yetkisi için yaptığımız başvuru sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerinde çoğunluk sayıda işçinin
üyeliğini gerçekleştirdiğimizi tespit eden
olumlu yetki yazısını düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İşverenin bu yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı davada henüz
duruşma günü verilmemiştir.
2. ICF Isı Cihazları Fabrikası A.Ş. işyerinde yürütülen üyelik çalışmaları sonucu
Bakanlığa yapılan başvurumuza olumlu
yanıt verilmiş ve yetki tespiti yazısı tarafımıza gönderilmiştir. Ancak işveren bu tespitin iptali talebiyle dava açmıştır. Dava ön
inceleme aşamasındadır.
3. İzmir’de kurulu bulunan FTA Havacılık ve Bağlantı Elemanları San. Tic.
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme
faaliyetleri sonucunda yapılan yetki tespiti
başvurusu sonucunda Bakanlık tarafından
verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali
talebiyle işveren dava açmıştır. Dava henüz ön inceleme aşamasındadır.
4. ABB Elektrik San. A.Ş.’ye ait işyerleri için Türk Metal Sendikası 05.05.2014
günü yetki tespiti talebinde bulunmuş olup
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
işletmede çoğunluğa sahip olmadığına ilişkin yazısında da itiraz etmiştir. Yetki itirazı
davası Türk Metal’in feragatiyle reddedilmiştir.
5. ODS Ortadoğu Döküm A. ve Dış Tic.
Ltd. Şti. işyerinde 09.05.2014 tarihinde
Bakanlığa yaptığımız yetki tespiti başvurusu sonucu Sendikamızın başvuru tarihi
itibarıyla çoğunluğu sağladığına dair olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenmiştir. İşveren bu tespitin iptali talebiyle Kayseri 4.
Mahkemesi’nde dava açmıştır. 30.09.2014
günü duruşması yapılacaktır.
6. Düzce ve Gebze’de kurulu M.T.
Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelikler sonrasında Bakanlığa 20.05.2014
günü çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlığın 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 bulunulmuştur. Mahkeme
yetki itirazımızı kabul etmiş ve dosyanın
İstanbul İş Mahkemeleri’ne gönderilmesine karar vermiştir. İşveren bu defa bu
kararı temyiz etmiş olup dosya Yargıtay’a
gönderilecektir.
7. Tekno Maccaferri Çevre Tek. San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde örgütlenme faaliyetleri neticesinde 04.04.2014 tarihinde
Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na
yapılan başvurumuz sonucu Sendikamıza
verilen olumlu yetki tespitinin iptali talebiyle işverenin Düzce İş Mahkemesi’ne açtığı davaya yetkisiz mahkemede açılması
sebebiyle yaptığımız itiraz sonucunda,
dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş olup dosya İstanbul İş
Mahkemeleri’ne gönderilmiştir.
8. Ruba Fermuar ve Pres Döküm San.
A.Ş. işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmaları akabinde yaptığımız başvuru sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafımıza yetki tespiti yazısı düzenleyerek
göndermiştir. İşveren bu tespite itiraz etmiş
olup dava lehimize sonuçlanmıştır.
9. Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

işvereni, 17.02.2014 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık Sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenleyip
göndermiştir. İşveren bu tespitin iptali talebiyle Sakarya İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. Duruşma günü 23.10.2014’tür.
10. İzopoli Yapı Elemanları Taah. San.
ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yapılan üyelikler
sonrasında Bakanlığa yetki tespiti başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık da tarafımıza olumlu yetki tespiti düzenleyerek
göndermiştir. İşveren bu tespite itiraz ederek İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde dava
açmıştır. Dava aleyhimize bitmiş olup dosya Yargıtay’a gönderilecektir.
11. Empar Elek. Makine Yedek Parça
San. ve Tic. A.Ş. işyerindeki örgütlenme
sonrasında yapılan başvuru neticesinde
Bakanlık tarafımıza yetki tespiti yazısı düzenlenerek göndermiştir. Bu tespite işveren tarafından yapılan itiraz davası İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde görülmektedir.
Mahkeme işyerinde çoğunluk işçinin üyeliğine sahip olduğumuza karar vermiş olup
dosya temyiz aşamasındadır.
12. Luna Elektrik Elektronik San. ve
Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme alışmaları sonucunda, Bakanlığa yetki
tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık adı
geçen işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan yetki belgesinin iptali talebiyle tarafımızdan dava
açılmıştır. Mahkeme yetkisizlik kararı vermiş olup karar işverence temyiz edilmiştir.
Dosya Yargıtay’dadır.
13. Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde çalışan işçilerin Sendikamıza üyeliklerinin ardından Bakanlığa yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımızı tespit eden yazısını düzenleyerek tarafımıza
göndermiştir. İşveren bu yazının iptali talebiyle Karşıyaka 2. İş Mahkemesi’nde dava
açmıştır. Mahkeme, İzmir İş Mahkemelerinin yetkili olduğuna karar vermiş olup
karar işverence temyiz edilmiştir. Dosya
Yargıtay’dadır.
14. Dinex Egzos ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. işyerinde tarafımıza
verilen yetki belgesinin hükümsüz olduğuna dair Bakanlık yazısı üzerine Tekirdağ
İş Mahkemesi’nde anılan yetki belgesinin
hükümsüz olmadığının tespiti talebiyle
açılan davada mahkeme aleyhimize karar
vermiştir. Dosya Yargıtay’dadır. Bakanlık tarafımıza yetki belgesinin hükümsüz
olduğu yazısını gönderdikten sonra Türk
Metal Sendikası’na da işyerinde çoğunluk
sayıda işçinin üyeliğini sağladığı gerekçesi
ile olumlu yetki tespiti yazısı düzenleyerek
göndermiştir. Bu tespitin iptali talebiyle
tarafımızdan Tekirdağ İş Mahkemesi’nde
dava açılmıştır. Duruşması 26.09.2014
günü görülecektir.
15. Hidrokon Konya Hidrolik Makine
San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen
örgütlenme çalışmaları akabinde yaptığımız başvuru sonucu Çalışma ve Sosyal
Güvenlik 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.
16. Arobus Araç İmalat San. ve Tic.

A.Ş. işyerinde 24.06.2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki
başvurusunda bulunulmuştur. Türk Metal
Sendikası ise aynı işyeri için 27.06.2013
tarihinde 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 davalar birleştirilmiş olup dosya
bilirkişidedir. Duruşması İstanbul 16. İş
Mahkemesi’nde 13.10.2014 günü görülecektir.
17. Inductotherm İndüksiyon Sistemleri San. A.Ş. işyeri için Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık işyerinde
yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza
ilişkin tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısını düzenleyerek göndermiştir. İşverenin
bu tespitin iptali talebiyle açtığı davanın
reddine karar verilmiş olup karar Yargıtayca bozulmuştur. Duruşması 16.10.2014
günüdür.
18. Bosch San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri
sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na Sendikamız yetki tespiti talebiyle 04.05.2012 tarihinde başvurmuştur.
Bakanlık Sendikamızın başvuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağlayamadığına ilişkin
olumsuz yetki tespit yazısı düzenlemiştir.
Tarafımıza verilen olumsuz yetki tespiti yazısının ve Türk Metal Sendikası’na
verilen 10.09.2012 başvuru tarihi itibarıyla çoğunluğu sağladığına ilişkin olumlu
yetki tespitinin iptali istemiyle Bursa 3. İş
Mahkemesi’nde açılan her iki dava birleştirilmiştir. Davada aleyhimize karar verilmiş
olup karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.
19. Bosch Rexroth Otomasyon San. ve
Tic. A.Ş. işyeri ile ilgili 04.05.2012 tarihinde
yaptığımız başvuru sonucunda da işyerlerinde 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’dadır.
20. Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçilerin
Sendikamıza üyeliklerinin ardından, Bakanlığa yetki tespiti başvurusu yapılmıştır.
Bakanlık adı geçen işyerinde çoğunluğu
sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yetki
belgesi yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan yetki belgesinin iptali talebiyle
Kayseri 3. İş Mahkemesi’nde açılan davada aleyhimize karar verilmiştir. Karar
tarafımızdan temyiz edilmiş olup Yargıtay
tarafından itirazlarımız dikkate alınarak
bozulmuştur. Duruşması 21.10.2014 günü
yapılacaktır.
21. Toprak Demir Döküm San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için Bakanlığa yaptığımız başvuru
sonucunda tarafımıza olumlu yetki tespiti
yazısı gönderilmiştir. Tespit yazısının iptali
talebiyle işverenin açtığı dava Bilecik Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde görülmektedir. Duruşması 07.11.2014 günü yapılacaktır.
22. Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş.
işyeri için yaptığımız başvuru sonucunda
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısı
düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespitinin
iptali talebiyle açtığı dava lehimize bitmiş

olup karar işveren tarafından temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’a gönderilmiş olup
Yargıtay davayı usulden bozmuştur. Dosya yerel mahkemeye gönderilmiş olup duruşması 18.11.2014 günü yapılacaktır.
23. Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd.
Şti.. işyeri için Bakanlığın başvurumuz
üzerine tarafımıza verdiği olumlu yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren tarafından İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan
davanın duruşması 15.10.2014 tarihinde
yapılacaktır.
24. Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısının düzenlemiştir. İşveren yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı
dava İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir: Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir.
25. MMZ Onur Boru Profil Üretim San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu
yetki tespit yazısının iptali için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın
kabulüne karar verilmiş olup tarafımızdan
temyiz edilmiştir.
26. Samka Metal Ambalaj San. A.Ş.
işyerinde yaptığımız başvuru sonucunda
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin tarafımıza olumsuz
yetki tespiti yazısı göndermiştir. Bu tespit
yazısının iptali talebiyle İstanbul 12. İş
Mahkemesi’nde açtığımız davada dosya bilirkişiye gönderilmiş olup duruşması
14.10.2014 günü görülecektir.
27. Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz.
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle İstanbul 4. İş
Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması
13.11.2014 günün yapılacaktır.
28. Ar-Metal Montaj Elektrik Ağaç Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde örgütlenme çalışmaları sonucunda Bakanlığa yaptığımız başvuru üzerine tarafımıza yetki
tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir.
İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı davada Kocaeli 6. İş Mahkemesi davanın reddi ile lehimize karar vermiştir.
29. İntek işyeri için Bakanlığa yapılan
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali talebiyle Kocaeli 2. İş
Mahkemesi’nde açtığı davada davanın
reddi ile lehimize karar verilmiş olup karar
Yargıtay tarafından bozulmuştur. Duruşması 16.10.2014 günü yapılacaktır.
30. Eku Fren Kampana işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
yetki başvurusunda bulunulmuştur. Çelik
İş Sendikası da ise aynı işyeri için Bakanlığa başvuruda bulunmuştur. Bakanlık
Sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Çelik İş’e ise
olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. Her
iki tespitin iptali talebiyle açtığımız davalar
birleştirilmiştir. Yerel mahkeme yetkisizlik
kararı vermiş olup dosya kararın kesinleşmesinin ardından yetkili İstanbul İş Mahkemelerine gönderilmiştir.
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Eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor...

Penta çalışanları
Kadın İşçi Eğitiminde

Haftasonunda, 20 ve 21 Eylül'de Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde
gerçekleştirilen Kadın İşçi Eğitimine, Penta işyerinden kadın üyelerimiz katıldılar.

Penta

Ağustos ve Eylül aylarında toplam 324 üyemiz eğitime katıldı

ICF kadın Eğitimi

Genç işçiler,
geleceğin aydınlık yüzleri
SIO Otomotiv, 1. grup

İşyerlerinde, iç örgütlülüğün geliştirilmesi “sendika kadrolarının” sayı olarak arttırılmasına
bağlıdır. Bu amaçla, 21-26 Eylül 2014 tarihleri arasında Sapanca Eğitim Tesisleri'nde yapılan
genç işçiler eğitimi büyük bir coşkuyla tamamlandı.

SIO Otomotiv, 2. grup
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5 Gün Süren İSİG Eğitimi
Tamamlandı

Kadınlar Çalışırken
Sağlıklarından Olmak İstemiyor!
7 Eylül -12 Eylül tarihleri arasında Kemal
Türkler Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde Sendikamızda 5 yıldır düzenli olarak düzenlenen kadın
eğitiminin bu yıl ki konusu İşçi Sağlığı İş Güvenliği oldu.
Birleşik Metal İş ve Sosyal İş’te örgütlü otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz eşya, çeyiz eşyası, uçak bağlantı parçası, elektrik priz ve anahtar
üretimi, büro, danışmanlık merkezi ve toptancı
market işçisi gibi farklı bölgeler, iş yerleri ve
fabrikalardan gelen 30 kadın işçi ile yaptığımız
eğitim çalışması başarı ile tamamlandı.
Eğitimin birinci günü kadın işçi sağlığı iş güvenliği eğitimi, proje sorumlumuz Melek Özer’in
eğitim programı ve yöntemi hakkında bilgilendirme yapması ile başladı. Daha sonra sendikamız uzmanlarından Sinem Derya Çetinkaya’nın
sunumu ile; 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve kadınların çalışmasına dair ilgili
yönetmelikler eleştirel bir bakış açısı ile günün
gündem maddeleri ve tartışma konuları oldu.
6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerin iş
kazalarına, meslek hastalıklarına, işçi ölümlerine engel olmak konusunda hiçbir yaptırımı olmadığı, kanun yapıcıların emek cephesi değil,
sermayenin çıkarları doğrultusunda hazırlandığı
ve bununla bağlantılı olarak çalışma yaşamında
yapılacak olan düzenlemelerin de emekten yana
olmayacağı çerçevesinde tartışmalar yürütüldü.
Adına iş cinayeti dediğimiz “iş kazalarında” 2014 yılının ilk 8 ayında farklı cinsiyet yaş
meslek ve iş kollarından çoğunluğu güvencesiz
sendikasız 1270 işçinin yaşamını yitirmesinin,
mevcut yasalar ve yetersiz denetimler ile değil
ancak yasaların iyileştirilmesi denetim zafiyetlerinin ortadan kaldırılması ve esaslı olarak fiili
mücadele ile önlenebileceğini bu fiili mücadelenin de araçlarının ne olacağı sorusu da eğitimin
gündemindeydi.
Kadın emeğinin değersizleşmesi, baskıcı,
esnek, kuralsız, düzensiz ve güvencesiz çalışma
biçimlerinin kadınlara dayatılması, hükümetin
gündeminden düşmeyen kadın istihdamı paketi,
bu paketin kadın emeği üzerindeki kısa ve uzun
vadedeki etkileri üzerine de kapsamlı tartışmalar
yapıldı.
Eğitimin ikinci günü Gıda İş Sendikası’ndan
psikolojik danışman Sema Barbaros iş yerinde ve evde ve sokakta kadınların maruz kaldığı
şiddet biçimleri üzerine ayrıntılı bilgilendirme
ve bir giriş yaptıktan sonra, çalışma yaşamında
psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddetin tanımı
ve bu şiddet biçimlerinin kadın işçinin sağlık ve
güvenliğine etkisi ile kadınların buna karşı hangi
yollar ile mücadele edebileceğini çalışma gruplarında örneklemlerle anlattı.
Günün öğleden sonraki derslerinde Ev İşçileri Sendikası’ndan İşçi Sağlığı İş Güvenliği uzmanı Serpil Kemalbay; işçi olmak ile kadın işçi
olmak arasındaki farkı ortaya koyarak, kadının
çalışma yaşamı ile ev içerisinde emeğinin sömürüsü ve bunun psikolojik ve fiziksel etkilerini anlattı. Mevcut yasalar ve yönetmeliklere atıflarda
bulunarak kadın işçilerin canının sağlığının ve

emeğinin yağmalandığını ve çalışma yaşamının
canımızı acıttığı üzerine yaptığı sunumunu “ağrı
günlüğü” tutma yöntemi ile günlüğü tutan işçi
açısından nasıl daha görünür kılınacağını somutladı. Kadın işçilerin yüz yüze olduğu tehlikeleri
somutlaştırmak için tehlike kartları oluşturup bu
kartları yorumlayarak çalışma sürdürüldü. Son
olarak da yürürlüğe giren son yasa ile hayatımıza
giren risk analizi de konu olarak işlenerek çalışma tamamlandı.
Eğitimin üçüncü günü yine sendikamız uzmanlarından Sinem Derya Çetinkaya Body
Mapping/ Vücut Haritalaması metodunu tanıttı. Kadın işçilerin bu metod ile hem tek tek işe
bağlı rahatsızlık hastalık ağrı ve alerjileri tespit
etmek hem de bu sağlık sorunlarının başka işçilerde de mevcut olduğunu görmek, işçilerin
yalnız olmadığını göstermek, ortak bir yaklaşım
oluşturmak ve en önemlisi de sağlık sorunlarının
temel güvenlikle ilgili sorunların iş yerleri ve yaşamlarının birbiriyle ilişkili olduğunu göstermek
olduğunu vurgulayarak metod tüm katılımcılar
ile uygulandı. Çıkan vücut haritası katılımcılar
tarafından değerlendirilip çalışma gruplarında
tehlike haritalandırması da yapılarak ileri eylem
ve araştırma gerektiren çalışma ortamı ve veya
iş araç gereçleri (örn. makineler vb.) tespit edilip
tehlikeler sonuçları ve çözüm önerileri sunuldu.
Eğitimin dördüncü günü sendikamız Genel
Sekreter Yardımcısı ve Toplu İş Sözleşmesi uzmanı Mehmet Beşeli, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin toplum içerisinde ve iş yerlerinde nasıl algılandığı üzerine bir sunum yaptıktan sonra; işçi
ölümleri, kapitalizmin egemenliği mülksüzlük,
güvencesizlik ve nüfusun büyük çoğunluğunun
yaşayabilmesinin çalışma koşuluna bağımlı kılınması çelişkisine örneklerle özel vurgular yaparak, artı değer üretimini ve bu üretim biçiminin işçi emeği sömürüsü üzerinden devamlılığını
sağladığına dair sunumunu yaptı. “İşçinin sağlığını kim bozuyor? ” sorusu etrafında şekillenen ders; çalışma biçiminin bedelinin de işçinin
sağlığı ve güvenliği olduğunu ön plana çıkardı.
İşçi mücadelesinin iki temel alanda; sermayenin
egemenliğin sınırlandırılması ve geriletilmesi ve
nihai hedef olarak da sermayenin egemenliğine
son verilmesine yönelik yürütülmesi gerektiği
tespiti ile bitti.
Toplu iş sözleşmelerinin; daha iyi çalışma ve
daha iyi yaşam koşullarına sahip olmanın işçiler
elindeki büyük bir pazarlık gücü olduğuna, toplu
iş sözleşmelerinin sendikalara normatif hüküm
koyma yetkisi verdiğine ve işçi sınıfının bu gücü
doğru ve yeterli kullanmasının hangi yollar ile
mümkün olabileceği üzerinde de bir sunum gerçekleştirildi.
Eğitimin son günü proje sorumlusu Melek
Özer, sendikamız genel başkanı Adnan Serdaroğlu ve Eğitim dairesi başkanı Seyfettin Gülengül; eğitim haftasının genel değerlendirmesini yapıp, katılımcıların sorularını yanıtladıktan
sonra katılımcılar eğitim değerlendirme formlarını doldurdular. Son olarak katılımcılara sertifikalar dağıtılıp katılımcılara teşekkür edildi ve
eğitim sonlandırdı.

16

Birleşik Metal-İş
Ekim 2014

Filistin Halkı Yalnız Değildir!
ABD desteğiyle yıllar yılı süren İsrail
işgali altındaki Filistin’de acı hiç bitmedi.
ABD’ye ve şımarık çocuğu İsrail’e
karşı sesimizi yükseltmek ve Filistin halkıyla dayanışmak bir insanlık görevidir.

Konfederasyonumuz DİSK, 12 Eylül’ün 34.
yıldönümü nedeniyle İstanbul ve örgütlü bulunduğumuz tüm bölgelerde 12 Eylül’ü simgeleyen
bina ya da kurumların önünde kitlesel basın açıklamaları ve protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, her zaman emekten, barıştan, özgürlüklerden
yana olmuştur. Bugün de savaşa, baskıya
ve eşitsizliğe dur diyoruz, Filistin halkının yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Metal işcileri zulme sessiz kalmıyor 25 Temmuz Cuma günü yüzlerce metal işçisi, sendikamız yöneticileriyle birlikte, Filistinli kardeşlerine destek vermek için Gebze'de yürüdüler...

Açılan 210 bin
davada 230 bin kişi
yargılandı.
7 bin kişi için idam
cezası istendi.

18 Temmuz, Kadıköy’e yürüyoruz.
M&T işçileri ile Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz yürüyüşün
ardından İskele Meydanı'ndaki basın açıklaması ile, duyarlı herkesi tepki göstermeye çağırdık..

517 kişiye idam
cezası verildi.

İzmir’de yapılan protesto yürüyüşü...

Haklarında idam
cezası verilenlerden 50'si asıldı.

7 Ağustos,
Bursa

D

21 Temmuz, Konsolosluk önündeyiz
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98 bin 404
kişi örgüt üyesi
olmak suçundan yargılandı.
388 bin
kişiye pasaport
verilmedi.
30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi.
937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23 bin 677
derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede
görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi.
39 ton gazete ve dergi imha edildi.
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Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve direnişler... Sendikal eylemler ve

BELTAŞ işçileri ile dayanışma ziyareti
DİSK/Genel İş Sendikası üyesi, Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı
BELTAŞ A.Ş’de park, bahçe, temizlik ve bakım işlerinde çalışan
239 işçi, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, iş akitlerinin
feshedilmesi ve belediyenin uzlaşmaz tavrı karşısında greve çıktılar.
Taşeronlaştırmaya, işten atılmalara ve toplu sözleşme hakkının gaspına karşı grevle sınıf
mücadelesini yükselten BELTAŞ
işçilerinin bu haklı mücadelesinde
greve çıktıkları ilk günden itibaren
yanlarında olduk.
3 Eylül Çarşamba günü, Sendikamız Genel Yönetim Kurulu
üyeleri ve işyeri temsilcilerimizle
birlikte, BELTAŞ işçilerine kitlesel bir ziyaret düzenlendi. Dayanışmada bulunurak birlikte yemek
yenildi.

BELTAŞ Direnişinin 60. gününde, 18 Eylül’de
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 239 işçi iş güvencesi sağlanarak işlerine geri döndü.

Kent Gıda’da grev sona erdi
Gebze’de kurulu bulunan Kent
Gıda’da çalışan işçiler, sendikaları Tek Gıda-İş Sendikası ile Kent
Gıda arasında yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca, 15 Temmuz'da
greve çıktılar.
14.07.2014 tarihinde Sendikamız Gebze şube yöneticileri ve
işyeri temsilcileri ile birlikte grevdeki Kent Gıda işçileri ile dayanışma ziyaretinde bulunuldu.
Ziyarette, Tek Gıda-İş Sendikası üyelerinin verdiği mücadele-

nin tüm işçi sınıfı ve emek hareketinin mücadelesi
olduğunu ve Birleşik Metal-İş Sendikası olarak
Kent Gıda greviyle dayanışmamızın süreceğini
belirttik.
Grev 24. gününde toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlandı.

DİSK’li Kimberly-Clark işçileri kazandı
Konfederasyonumuz DİSK’e
bağlı Tümka-İş Sendikası’nın
Pendik/Kaynarca’da
bulunan
Kimberly Clark fabrikasında çalışan işçiler, toplu sözleşmede
anlaşma sağlanamaması üzerine
greve çıktı.
60 ülkede 150’ye yakın fabrikası bulunan Kimberly Clark
Pendik işletmesinde çalışan 236
işçi ücretlerin artırılması, kıdem
ve ihbar tazminatlarının sürelerini
uzatmak, iş güvenliğinin sağlanması talepleri ile 25 Haziran 2014
tarihinde greve çıktı.
30.06.2014 tarihinde Kimberly
Clark grevinin 7. Gününde, DİSK
Yönetim Kurulu, Sendikamız Genel Başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri ve Gebze Şubemizde bir
süredir sendikal hakları için direnişte olan M&T Reklam işçileri ve
temsilcilerimizin katılımıyla kitlesel bir ziyaret gerçekleştirildi.
Kimberly-Clark
Grevi,
44’üncü gününde işçilerin talepleri doğrultusunda kazanımla sonuçlandı.

Şişecam grevine engelleme
Kristal-İş Sendikası ile Şişecam
işvereni arasında süren, 10 işyeri ile
5800 cam işçisini kapsayan toplu
sözleşme görüşmelerinde anlaşma
sağlanamaması üzerine 20 Haziran
2014 tarihinde grev başladı.
Şişecam grevi, 8. gününde anlaşmayla değil hükümetin müdahalesi ile durduruldu. Ertelemeye gerekçe olarak “grevin, genel sağlığı
ve milli güvenliği bozucu nitelikte
görülmesi” gösterildi.
Grev erteleme aslında aldatıcı bir
kavram. Hükümet grevi 60 gün erteliyor
ancak 60 gün sonra grev yeniden başlayamıyor. Grevin yeniden başlaması için
idari yargının hükümetin erteleme kararını
durdurması veya iptal etmesi gerekiyor.
Bu olmadığı sürece erteleme bir yasağa
dönüşüyor.
Şişecam’da daha önce de 2001, 2003
ve 2004 yıllarında Bakanlar Kurulu kararıyla grevler, “genel sağlığı ve milli
güvenliği bozucu nitelikte görülmesi”
gerekçe gösterilerek ertelenmiş ve bu durum Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
tarafından hak ihlali olarak raporlaştırılıp
kayda geçmişti.
Grevlerinin yasaklanmasının ardından
Sendikamız bir basın açıklaması ile grevcilere destek verdi.
“Kenan Evren Hüküm Giydi Ancak
Zihniyeti İktidarda
Türkiye’de 12 Eylül anlayışı devam
ediyor hala… Hem de en koyu, en sadık
ve en acımasız yöntemleriyle. Değişen sadece dil, üslup, tabelalar ve lider isimlerinden ibarettir.

Yıllardır süren demokratikleşme teranelerinin, ileri demokrasi safsatalarının ne
kadar boş ve anlamsız olduğu bu en son
yapılan şişe cam işkolundaki grev yasaklama kararıyla bir daha tartışılmamak üzere
son bulmuştur.
...12 Eylül askeri darbesi daha ilk gününden itibaren başta metal ve cam olmak
üzere bütün işkollarındaki grevleri yasaklayıp kaldırdıysa, Turgut Özal Körfez
Krizi bahanesiyle metal işkolundaki grevlerimizi yasakladıysa, 1995 yılında Tansu
Çiller Hava-İş Grevi’ni, 2003 ve 2004’de
yine cam işkolu ile lastik grevleri AKP hükümeti tarafından yasaklandıysa ve şimdi
yine yasaklanıyorsa bunca yıllık demokrasiye geçtik teraneleri arasında bir arpa
boyu yol kat etmediğimiz ortadadır.
AKP Hükümeti’nin bu kararıyla
Türkiye’de, sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkının kısacası sendika ve
işçi haklarının nasıl pamuk ipliğine bağlı
kılındığı bir kez daha gözler önüne sergilenmiştir”
Kristal-İş Sendikası, Şişecam grevinin ertelemesiyle ilgili Anayasa
Mahkemesi’ne hak ihlali başvurusunda
bulundu.

“BEDAŞ’ta can güvenliği istedik, işten atıldık”
21 Temmuz’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’de
açma, kesme ve arıza servislerinde çalışan 300’den
fazla işçi, ölüm tehlikesi
altında çalıştıkları için İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince iş bırakma
eylemi gerçekleştirilmişti. Bu eylem sonrası işten
atılmalar yaşanmıştı.
DİSK Enerji-Sen üyesi BEDAŞ’tan işten atılan
işçiler, yaptıkları eylem ve etkinliklerle;
“işe iade ve can güvenliği” taleplerini duyurmaya çalışıyorlar.
İşçiler, Grand Tarabya Otel’de düzenlenen Türkiye ve Avrupa için enerjinin

geleceği toplantısı sırasında, bina önünde
pankart açıp sorunlarını görüşme talebinde bulundular. Torun Center inşaatında
meydana gelen iş cinayetinin ardından
DİSK Enerji-Sen üyesi işçiler, SGK Beyoğlu Sosyal Güvenik Merkezi binasını işgal edip iş cinayetlerini protesto ettiler.
İşten atılan işçilerin;
“İşten atılan işçiler geri
alınsın”, “Kadro, güvence, sendika haktır” “Güvenceli iş, insanca yaşam
hakkımız” talepleriyle
başladıkları direniş, Avcılar BEDAŞ işletmesinin önünde sürüyor.
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Romanya FNS Solidaritatea Metal Heyeti Sendikamızda

Belçika FGTB-MWB Kongresine konuk olduk
Belçika, FGTB - Metallos Wallonie Bruxelles Metal Sendikasının
kongresine Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşmasına
dair tartışmalar ve protestolarla
başlayan kongre, Enternasyonal ile
sona erdi.
Kongreye katılan Genel Başkanımız, MWB başkanlığına seçilen
Nico Cue’ye başarılar diledi.

Romanya FNS Solidaritatea Metal Sendikası Genel Başkanı Gheorge Sora ve Yönetim Kurulu üyeleri sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye’deki ve Romanya’daki sendikal
durum hakkında ve iki sendika arasında ileride geliştirilebilecek ortak faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulundular.

CGT Heyeti Soma’nın Ardından Sendikamızı ziyaret etti

IndustriALL Avrupa’dan misafirimiz vardı

Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu - CGT, Uluslararsı İlişkiler Dairesi Müdürü Wolf Jacklein ve Türkiye ve Ortadoğu Bölge Sorumlusu Özlem Yıldırım,
Soma’ya yaptıkları dayanışma ziyaretinin ardından sendikamızın Genel Merkezini ziyaret ettiler. Soma ile dayanışma amacıyla neler yapılabileceği ve Türkiye’deki sendikal
hareketin durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Kıbrıslı dostlarımız sendikamızda

IndustriALL Avrupa Genel Sekreter Yardımcısı Luc Triangle sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye’deki sendikal hareketin durumu hakkında bilgi aldı. Ardından ise
Gebze’de M&T Reklam direnişi 100. Gün eylemine geçerek, M&T Reklam işçilerine
dayanışma mesajlarını iletti.

Kardeş KTAMS sendikası ile yürüttüğümüz ortak eğitim çalışmalarını planlamak için, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve Eğitim Sekreteri Muzaffer Sevim 16
Temmuz’da sendikamız genel merkezindeydiler..

Avrupa Çelik Sektörünün Geleceği Projesi Son
Toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Almanya’dan IG Metall Sendikasından konuklarımız vardı

Almanya'dan IG Metall Sendikası, Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Lemb, Yönetim
Kurulu Üyesi Nihat Öztürk, Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Horst Mund ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Andre Gunia, sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye'deki sendikal hareket ve ortak örgütlenme imkanları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Polonya, İspanya, Sırbistan ve Romanya sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğümüz
Çelik Sektörünün Geleceği projesinin son toplantısı ilgili ülkelerden sendika temsilcilerinin ve sendikamızın işyeri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.
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Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’dan

Referandum Kararı
ILO Hindistan’dan MRF işçileri
sendikasının yaptığı şikayete verdiği cevapta, yasalar da yazmadığı halde, toplu
sözleşme yetkisi için çoğunluk sendikasının belirlenmesinde referandum uygulamasının tercih edilmesi gereken bir
yöntem olduğunu belirtti.
2003 yılında Hindistan’da MRF Lastik firmasının Arakonam fabrikasında,
1170 işçiden 954’ünün katılımıyla MRF
Birleşik İşçi Sendikası kuruluyor. Ancak
bu işyerinde daha önceden şirket yönetiminin kurdurduğu MRF Lastik Çalışanları Birliği adı altında başka bir sendika
toplu sözleşme imzalıyormuş.
MRF Birleşik İşçi Sendikasının kurulmasının ardından, üyelerine yönelik,
performans nedeniyle uyarı vermeler,
sürekli çalıştıkları yerin değiştirilmesi,
keyfi olarak bu sendika üyelerinin ücretlerinin düşürülmesi gibi çeşitli baskılar
uygulanıyor. Ayrıca bu işçilerin aidatları
da diğer sendikaya ödeniyor. Ve işveren
bu sendikanın çoğunluğunu tanımıyor
ve diğer sendika ile sözleşme imzalıyor.
Hindistan’da çoğunluk sendikasının
belirlemenin herhangi bir tanımlanmış
yasal düzenlemesi yok, aynı zamanda
işveren çoğunluk olan sendika ile toplu
sözleşme imzalamak zorunda da değil,
isterlerse azınlıkta kalan sendika ile de
anlaşma imzalayabiliyorlar.
Bunun üzerine 9 Şubat 2004 tarihinde MRF Birleşik İşçi Sendikaları, Bölge Çalışma Komiserliğine başvuruda
bulunarak işyerinden bir gizli oylama
yapılmasını talep ediyor. Bölge Çalışma Komiserliği ise bu talebe 30 Haziran
2004’de cevap vererek, yasada gizli oylamanın olmadığını söylüyorlar.
Bunun üzerine sendika, Hindistan’da
yerel mahkemelere başvurmanın yanısıra ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesine, yaşanan örgütlenme hakkı ihlalleriyle ilgili Hindistan Hükümeti aleyhine
şikayette bulunuyor.
ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komite-

si ise 2007 yılında Rapor No. 348, Dosya No. 2512 (2007) sayılı “MRF Birleşik İşçi Sendikaları tarafından Hindistan
Hükümetine karşı yapılan şikayet” başlıklı raporuyla, bu işyerinde bahsedilen
örgütlenme hakkı ihlallerinin yaşandığını tespit ediyor ve sendikanın gizli oylama önerisiyle ilgili olarak ise aşağıdaki
kararı veriyor;
“ 904. [Komite] işverenlerin, kendi
çalıştırdıkları işçileri temsil eden kurumları toplu sözleşme amacıyla tanımaları
gerektiğini bir kez daha belirtir. (bakınız
Digest, op. cit., paras 952 ve 953).
Toplu sözleşmenin uyumlu bir şekilde gelişmesini ve uyuşmazlıkları önlemek için, eğer işçilerin hangi sendika tarafından temsil edileceğine dair kesin bir
yargı oluşmuyorsa, her zaman için eğer
varsa toplu sözleşme amacıyla en fazla
temsiliyete sahip sendikanın belirlenmesine ilişkin prosedürlerin takip edilmesi
gerekir. Bu tarz prosedürlerin olmadığı
durumlardaysa, yetkililer, uygun olduğu
yerlerde, bu konuda objektif kurallar belirlemenin yollarını aramalıdırlar. (bakınız Digest, op. cit., para. 971).
Bu bağlamda Komite, bir sendikanın
toplu sözleşmenin tek imzacısı olma yeterliliğine sahip olup olmadığının tespiti
konusunda, iki kriterin uygulanmasının
gerektiğini düşünmektedir: temsiliyet ve
bağımsızlık. Bu kriterlere hangi örgütün
uygun olduğunu belirleme görevi, bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda her
türlü garantiyi verebilecek bir organ tarafından yürütülmelidir. (see Digest, op.
cit., para. 967).
Bu mevcut vakada, komite, şikayetçi
tarafın verdiği bilgiler ve yaptığı şikayetler ışığında, en fazla temsiliyete sahip
sendikanın belirlenmesi sürecinde bir
gizli oylamanın sadece kabul edilebilir
değil ama aynı zamanda işçilerin kendilerini toplu sözleşmede temsil etmesini
istedikleri örgütü seçme haklarının hayat
geçmesi için tercih edilen bir yöntem olduğunu belirtir.”

ABD Birleşik Çelik İşçileri Sendikası USW
Kongresi yapıldı
ABD'de Metal, Kağıt, Cam, Kimya, Lastik, İlaç, Madencilik, Enerji
sektörlerinde 800 000 işçiyi temsil
eden Birleşik Çelik İşçileri Sendikası - USW Kongresi 2400 delegenin ve
80 yabancı konuğun katılımıyla 11-14
Ağustos tarihleri arasında yapıldı.
Sendikamızın da katıldığı kongrede, sendikanın önümüzdeki 4 yıl içinde faaliyetini belirleyecek konularda,
karar önergeleri tartışıldı.

Hindistan'da Bosch işçileri greve gidiyor
Şu anda 65 000 Rs olan
maaşlara, işçilerin aylık
20000 RS'lik ücret artışı talebine karşılık, şirketin 17
000 RS'lik bir artış önermesinin ardından, Hindistan'ın
Bangalore kentindeki Robert Bosch fabrikasında çalışan 2 600 işçi greve çıktı.
İşçilerin talepleri arasında,
ücret artışının yanı sıra, özel

sağlık hizmetlerinden faydalanabilme gibi sosyal hak
talepleri de var. Hindistan'da
Bangalore, Naganathapura, Nashik ve Jaipur olmak
üzere 4 üretim tesisi bulunan Bosch, bu tesislerden
Jaipur'dakinde Nisan ayında
sözleşme imzalarken diğer
3 tesiste görüşmeler halen
devam ediyor.

Hyundai Kore'de
mahkeme taşeron kararı verdi
Kore'de mahkeme Hyundai Motor
fabrikasında taşeron çalıştırmanın yasadışı olduğunu ve bu işçilerin hepsinin
Hyundai'nin kadrosuna geçmesi yönünde karar aldı.
1990'lardan itibaren fabrikasında
gitgide artan oranlarda taşeron işçi kul-

lanan Hyundai Motor'a karşı, Temmuz
2010'da Kore'deki KMWU sendikasının üyesi Choi Byeong-seung'un açtığı
davada, Yüksek Mahkeme, Choi'nin
Hyundai'de kadrolu işçi olarak çalışması
gerektiğine karar vermişti.
Bu kararın ardından verilen yeni
karar ise, otomobil fabrikasında
üretimde taşerona devredilebilecek herhangi bir iş olmadığını ve
şirketin kendi personeli ile taşeron
işçilerin aynı hatta çalıştığını belirterek, Hyundai'deki tüm taşeron
işçilerin kadroya alınması kararını
verdi.

Kamboçya'da asgari ücret eylemi
Kamboçya’da aylık 100 dolar olan asgari
ücretin 177 dolara çıkarılması talebiyle binlerce
konfeksiyon işçisi sokağa çıktı. Çağrısı IndustriALL Küresel Sendikası, UNI tarafından ortaklaşa
yapılan Küresel Eylem Günü kapsamında, Kamboçya2daki eylemlerin yanısıra Dünya’nın çeşitli
yerlerinde de Kamboçya elçiliklerinin önünde dayanışma eylemleri yapıldı.

Guatemela:
Ternium çelik işçileri işe döndü
Guatemala’da Ternium çelik fabrikasında sendika kurdukları için 2012’de işten
atılan sendika yöneticilerinin örgütlenme hakkı için sürdürdükleri hukuk mücadelesi sona erdi ve mahkeme işçilerin birikmiş ücretlerini ödeyerek işe iade edilmeleri
yönünde karar verdi.

Iphone 6 üreticisinde
sendika düşmanlığı
Apple firmasının piyasaya yeni sürdüğü iphone
6 telefonun ana birleşenlerini üreten Filipinler'deki
NXP firması 24 kişiyi sendika üyelikleri nedeniyle
işten çıkardı.
Apple firması dünya çapında yapılan kampanyanın
ardından, NXP ile iletişime geçip sorunun çözümü
için çağrıda bulunacağını açıkladıysa da, işten atılan
işçilerin geri alınması konusunda herhangi bir somut
adım atılmadı.
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İşçiler dağa mı çıksın!
Hukuk devleti, yurttaşların temel hak ve
özgürlüklerini güvence altına alan, kullanılmaları için etkin olanaklar sağlayan ve hak
ihlallerini önleyen/gideren rejimin adıdır.
Anayasa, Türkiye devletini bir “sosyal hukuk devleti” olarak tanımlıyor. Dolayısıyla
bir adım öteye gidiyor, yurttaşların sosyal
ve ekonomik hakları da güvence altına alınıyor. Devlet çalışan ve iktisadi olarak zayıf
yurttaşları diğerleri (varsıllar, sermayedarlar)
karşısında daha etkin bir biçimde korumakla
yükümlü. Peki, devlet bu ödevlerin hiçbirini
yapmıyorsa işçiler ne yapsın?
Sendika üyeliği anayasal bir hak. Ancak
gün geçmiyor ki, sendikalaşma nedeniyle
işçiler işlerinden atılmasın. Hem de sadece
merdiven altı şirketlerde değil; koca koca, küresel “vizyon ve misyon” sahibi şirketlerde.
Eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz’ın
patronu olduğu Sütaş’ta Tek Gıda İş’e üye
olan işçiler işten atılmakla kalmıyor, direnen
işçilere karşı jandarma kullanılıyor ve işçiyi
yıldırmak için bekledikleri yerin önüne dışkı
dökülüyor.
Bir başka örnek; önde gelen ilaç şirketlerinden Deva İlaç, Petrol-İş Sendikasının örgütlenmesini engellenmeye çalışılıyor. Geçmişte uzun yıllar Petrol-İş’in örgütlü olduğu
Deva’nın İngiliz East Pharma adlı bir fon
tarafından satın alınması üzerine sendikasızlaştırma süreci başlatıldı. Önce 70 işçi işten
atıldı, yargı kararına rağmen bu işçiler işe
alınmalı. Son günlerde Deva’da yeniden örgütlenme çalışmaları başlayınca sendikalaşmaya öncülük eden 8 işçi işten atıldı. İşçiler
şimdi Deva’nın Çerkezköy fabrikası önünde
direniyor. İşçiler ne yapsın?
Bir sosyal hukuk devletinde devlet tüm
yurttaşların, işveren ise işçinin bedensel ve
ruhsal tamlığını (sağlığını) korumakla sorumlu. Soma katliamı üçüncü ayına yaklaşıyor. Ama Soma’dan sonra yeni bir Soma
daha yaşandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi (guvenlicalisma.org) Temmuz 2014
işçi ölümleri raporunu açıkladı: en az 123 işçi
iş cinayeti kurbanı. Ocak ayından bu yana en
az 1101 işçi ölmüş. Soma’da 301 işçi ölmüştü. Ocak ayından bu yana neredeyse üç ayrı
Soma daha yaşanmış. İşçi ne yapsın?
İşçilerin yaşamlarını ve haklarını korumalarının en etkin yolu grevli toplusözleşmeli
sendika hakkı. Ancak sendikalaşma engelleniyor. Bütün bu engelleri aşan ve sendikalaşan işçi, işverenden hak istediğinde ise
karşısında devleti buluyor. Şişecam işçileri
20 Haziran’da greve çıktı, grev 8 gün sonra
“milli güvenlik ve genel sağlığı bozucu” bu-

“İşçilerin “dağları” iki
yüzyıldan uzun bir zaman meydanlar, grevler,
direnişler ve sendikalardır. Üstelik işçiler dün
bunları yaparken kimseden izin almamıştır
ve ne kazanmışlarsa bu
yolla kazanmışlardır. “

Aziz Çelik, 7.8.2014, Birgün
lunduğu için 60 gün ertelendi. Erteleme aslında yasaklama, çünkü 60 gün bitince tekrar
greve çıkılamıyor.
Sendika bu hukuksuzluğa karşı yargı yoluna başvurdu. Danıştay 10. Dairesi oy çokluğuyla hükümetin kararını onayladı. Kararın
gerekçesi bir hukuk cinayeti: Meğer Şişecam
grevi ekonomik gerekçelerle ertelenmiş, Danıştay hiçbir somut gerekçe göstermeden
hükümetin açıklamasını kararına yazmış. Et
kokunca tuz var. Peki, tuz kokunca ne var?
Yargı hukukun değil de sermayenin yanında
saf tutarsa işçi ne yapsın?
Şişecam grev erteleme kararının mürekkebi kurumadan, hükümet bu kez koştura
koştura (mükerrer Resmi Gazete ile) Ciner
grubuna ait iki kömür işletmesinde Maden-İş
Sendikası’nın grevlerini milli güvenlik ve genel sağlığı bozucu bularak erteledi. Bakmayın siz anayasada grev hakkı yazdığına, Türkiye de hükümetin izin vermediği hiçbir grev
yapılamaz. Hükümet yok derse grev yoktur.
Geçmişte bir Danıştay freni vardı. Ancak
Danıştay 10. Dairesi hukuku değil güçlüyü
korumayı tercih ettiği için grevin yargısal güvencesi kalmamıştır. İşçi şimdi ne yapsın?
Cam işçilerinin örgütlü olduğu Kristal-İş
Sendikası son olarak Anayasa Mahkemesi’ne
(AYM) başvurarak grev haklarının ihlal edildiğini ve bu ihlalin giderilmesini istedi. Şimdi gözler AYM’de. Bakalım AYM bireysel
haklara gösterdiği özeni sosyal ve sendikal
haklara da gösterecek mi? AYM’nin tutumu
sosyal hakların ve sosyal hukuk devleti ilkesinin korunması açısından yaşamsal önem
taşıyacak.
Bu yoldan da sonuç çıkmazsa işçi ne
yapsın? Dağa mı çıksın! Hukukun böylesine
ayaklar altına alındığı ve işçinin cascavlak
ortada bırakıldığı koşullarda işçi ne yapsın?
Hukuk devletinde hukuku korumak ve uygulamakla yükümlü olanlar bu ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmezse işçi ne yapsın?
İşçiler hukuk için mücadele ederken yasalarla sınırlı kalmak zorunda değil. Ülkemizde
çoğunlukla görüldüğü üzere, mevzuat hukukun en büyük engelidir. Oysa meşru olmayan
yasalar kadüktür, hukuksuzdur. Bütün mesele
bunun farkına varıp, gereğini yapmakta. Peki,
işçiler ne yapsın, dağa mı çıksın? İşçilerin
“dağları” iki yüzyıldan uzun bir zaman meydanlar, grevler, direnişler ve sendikalardır.
Üstelik işçiler dün bunları yaparken kimseden izin almamıştır ve ne kazanmışlarsa bu
yolla kazanmışlardır. Bu yüzden, işçiler ısrarla, inatla ve hep beraber “dağlarına” çıkmaya
devam etmelidir.

Basın Açıklamalarımızdan
İşçi iradesine dayanan gerçek sendikacılık için tüm işyerlerinde

REFERANDUMA ÇAĞIRIYORUZ
Türkiye’de sendikal hareketi niteleyen en önemli özellik devlet ve sermayenin sendikal hareketi denetim altında
tutma çabasıdır.
Sermaye ve onun devleti, işçilerin
gücü ve iradesine dayanan, bağımsız ve
gerçek sendikaların oluşumu binbir türlü yolla engellemeye çalıştılar ve bu çabalarına devam ediyorlar. Bundan vazgeçeceklerini düşünmek safdilliktir.
Sermayenin ve onun devletinin bu çabaları nasıl sürecekse, işçi sınıfının
kendi öz örgütü olan sendikalar oluşturma, onları yaşatma mücadelesi de
sürüyor ve sürecek.
Yasal düzenlemelerin işçilerin bağımsız ve gerçek sendikalarda örgütlenmesi önüne engeller koyduğu açık bir ülke gerçeğidir. İşçilerin en temel
insan haklarından olan sendika, toplu sözleşme ve grev hakkının uzun yıllardır çeşitli biçimlerde kullanımının kısıtlandığı ortadadır.
DİSK ve bağlı sendikalar, işçi sınıfının devlet ve sermayeden bağımsız,
demokratik ve gerçek sendikalarda örgütlenme iradesinin tarihsel ve günümüzdeki temsilcileridir.
Kurulduğu günden bu yana bu iradenin gerçekleşmesi için mücadele
veren sendikal geleneğimizin en önemli talebi REFERANDUM’dur.
Sermayeden ve devletten bağımsız gerçek sendikacılık ve işçilerin iradesinin ortaya çıkması, sendikaların işçilerin örgütü olması için bir araç
olan referandumun içinde bulunduğumuz günlerde kimi sendikalar tarafından da kullanılıyor olması kafaları karıştırmamalıdır.
Son günlerde İskenderun Demir Çelik’te işkolumuzdaki diğer iki sendikanın (Çelik-İş ve Türk Metal) rekabeti sürecinde dillerine doladıkları
“referandum” ile gerçek sendikacılığın referandum talebi bir ve aynı şey
değildir.
Referandum onlar açısından laftan öteye geçmeyen, sözünü edip uygulamasından köşe bucak kaçtıkları bir şeydir. Doğru söz yanlış ağızda da
olsa doğrudur. Yeter ki, lafta kalmayıp, uygulamaya da konulabilsin!
Referandum sadece işyerindeki yetki sorununu çözme, yetki itiraz süreçlerini kısaltmanın aracı değildir.
Referandum, sendikaları işçilerin örgütü haline getirmenin aracıdır.
Referandum, sendikaları demokratik örgütler haline getirmenin aracıdır.
Referandum, sendikaları sermaye ve devletin denetiminden kurtarmanın aracıdır.
Diğer taraftan sınıf sendikacılığı, bağımsız sendikacılık, sendika içi demokrasi konusunda karneleri kırıklarla dolu olanların referandum gibi bir
ilkeyi dillendiriyor olmaları bile önemlidir.
Söyledikleri söze inanıyorlar ve arkasında duruyorlarsa çağrımıza cevap verirler!
12 Eylül faşizminin yarattığı ve metal işçilerinin hak ve özgürlük mücadelesinin katı biçimde denetim altında tutulduğu endüstriyel ilişkiler sistemine acilen son verilmelidir. Bunun yolu referandumdur.
Yetki ihtilafının olduğu işyerlerinden başlamak üzere örgütlü işyerlerinde, işçilerin talebiyle, uluslararası sendikal örgütümüz INDUSTRIALL’ın
gözetmenliğinde işkolunda faaliyet gösteren tüm sendikaların katılacağı
referandum için biz hazırız.
Metal işçilerinin sendika seçme özgürlüğünü güvence altında olduğu,
baskı ve yıldırmalara karşı tüm önlemlerin alındığı, sendikalara referandum
öncesi propaganda ve tanıtım yapma olanağının tanındığı, işyeri dışında
konulacak sandıklarda gizli oy açık sayım ilkesiyle yapılacak referandum
metal işçilerinin gerçek sendika Birleşik Metal İş’te birleşmesini sağlayacaktır.
Eğer referandum lafını sendikal rekabette çiğnenen bir sakız olarak görmüyorlar ve metal işkolunda sendikal hareketin güçlenmesini istiyorlar ise
önerdiğimiz koşullarda ve gerçek anlamda bir referandum sürecini birlikte
başlatalım ve metal işçilerin iradesinin sendikal harekete egemen olmasına
hizmet edelim.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Birleşik Metal-İş
Ekim 2014
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Ücret artışının yolu daha yüksek performans mı?
Can ŞAFAK, 29.07.2014, Evrensel
Performans yönetimi, iş gücünden -örgütlerden, takımlardan- firmanın hedefleri yönünde olabildiğince etkin
sonuçlar almayı amaçlayan sistematik bir yönetim aracı
olarak tarif ediliyor.
Bunun en önemli boyutu olan performans değerlendirme ise işçinin işteki başarısının, bilgi, beceri ve yeteneklerinin periyodik ve düzenli olarak belirlenmesi / değerlendirilmesi sürecidir.
Performans değerlendirme bazı kriterlere, ölçüm tekniklerine dayanıyor, birkaç ayrı yöntemle yapılabiliyor ve
işçinin ilk amiri/amirleri ve zaman zaman iş arkadaşları
da bu süreçte aktif rol alabiliyor. Bu yolla işçinin görev/
yetki ve sorumluluklarını ne ölçüde karşılayabildiği ve
verimliliği hakkında sonuçlar elde ediliyor. Performans
değerlendirme, işçinin terfi/ilerleme süreçleri üzerinde
etkili olduğu gibi ve ücret yönetimine de veri/kaynak sağlıyor.
Tarihi çok daha gerilere dayanan performans yönetimi
ve performans değerlendirme teknikleri, 20. yüzyılın sonlarında çok güçlü bir ivme yakalayarak dünya ölçeğinde
hakim olan neoliberal (yeni sağ) politikaların bir parçası
haline geldi.

Kademeli Ücretten Esnek Ücrete…
Türkiye’de ‘80’lerden sonra fonksiyonel esneklik ve
“kademeli ücret” kimi grup sözleşmelerine giren “iş değerlendirmesi” sisteminin içinde kalınarak işlerin birleştirilmesi yoluyla gerçekleştirmişti. 2003 nisanında kabul
edilen yeni İş Kanunu’yla AKP hükümeti bir adım daha
atacak, iş hukukunun geleneksel “işçinin korunması” ve
“İşçi yararına yorum ilkesi” terkedilerek “İşin/sermayenin korunması” tercihini esas alan bir kurallar manzumesi
yasalaşacaktı.
Böylece esnekliğin her türlüsü yasal hale gelecek,
yeni çalışma normları özel sektörde bir iki istisna dışında
büyük ölçekli grup sözleşmelerine aktarılacak ve atipik/
esnek istihdamın hızla yaygınlaşmasının ilk sonuçlarıysa
emek piyasasının hızla parçalanması ve sendikasızlaştırma olacaktı. Bugün iş değerlendirmesine dayanan “kademeli ücret” yerine (ya da bunun yanında) performans
değerlendirmesi yoluyla her işçinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve “esnek ücret” ya da bir başka deyişle “performansa göre ücret” konuşuluyor.
Performans değerlendirme ve esnek ücret, olağanüstü
çeşitlenen ve yaygınlaşan güvencesiz esnek çalışma tarzının kayda değer bir bileşeni ve tamamlayıcısıdır.

Performans Yönetimi ve Toplu Pazarlık
Artık performans değerlendirmesi toplu pazarlık masalarında konuşulmakta, bu başlık altında değerlendirilecek düzenlemeler kimi toplusözleşmelerde yer bulabilmektedir.
Kamuda işverenin sayısal üstünlüğüne dayalı kurullarca gerçekleştirilen ve terfi, derece terfi ve kademe ilerlemesi gibi adlarla yapılan uygulamalara toplu sözleşmelerde
sıklıkla rastlanmaktadır. Gene işverenin mutlak biçimde
inisiyatif ve karar sahibi olduğu performans değerlendirmeye dayalı ödüllendirme şartları kamu sözleşmelerinde yer almaktadır. Ancak, geriye doğru bakıldığında bu
düzenlemelerin oldukça uzun –zaman zaman ilk dönem
sözleşmelere kadar uzanan- bir geçmişi olduğu görülmektedir. Bu hükümlerin
kamuda toplusözleşmelere alınmasında
bu alanda çok eski/
köklü ve detaylı bir
düzenleme ve uygu-

lamaya sahip olan idare hukuku mevzuatının esinlendirici
olduğu aşikardır. Öyle de olsa bunlar, neoliberal politikalarla örtüşen ve esnek ücret uygulamasına alt yapı oluşturabilecek kurum ve düzenlemelerdir.
Performans değerlendirmenin neoliberal politikaların
etkisiyle yaygın olarak uygulandığı, iç yönetmeliklerle
kurumsallaştırıldığı ve kimi toplu sözleşmelere alındığı
önemli alanlardan biri de belediyelerdir. Çok dikkat çekici bir örnek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası
(Bem Bir-Sen) arasında imzalanan ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı ve buna bağlı ASKİ ve EGO Genel
Müdürlükleri bünyesindeki yüzlerce işçiyi ilgilendiren
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’dir. Sözleşmeyle çalışanların işverenin belirleyeceği performansa göre dilimlere ayrılması ve yer aldıkları dilime göre tazminat alması
öngörülmüştür. Performans “AKP’ye yakınlığa göre” belirlenmiş ve “yüksek performansa sahip!” birinci kademedeki memurlara yüzde 100 zam uygulanmıştır.
Öte yandan özel sektörde performans yönetimi çok
yaygın olarak uygulanmaktadır. Pek çok kuruluşta iç
yönetmeliklerle kurumsallaştırılmış olan performans değerlendirme uygulamaları ücret politikasının önemli bir
bileşeni haline gelmiştir; ücret artışları, “Yıllık enflasyon
ve performans değerlendirme sonuçları çerçevesinde” belirlenmektedir. Bu alanda danışmanlık ve eğitim hizmeti
veren çok sayıda firma da faaliyet göstermektedir.
Performans değerlendirme sendikalı işyerlerinde de
yaygındır. İşverenin mutlak inisiyatif ve karar üstünlüğüne dayanan ödüllendirme, prim ve terfi şartları pek çok iş
kolunda toplusözleşmelere girmiştir. Sendikalı işyerlerinde performans değerlendirme henüz “beyaz yakalı” yani
toplusözleşmenin kapsamının dışındaki işçilerin ücretlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ancak performansın ücret artışlarında bir kriter olarak kullanılmasını yani
“esnek ücret artışı” ya da “performansa göre ücret artışı”
öngören toplusözleşmelerin ilk örnekleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Doklarda, Dok Gemi-İş’in imzaladığı ve
ücret zamlarının her üç yıl için de, “TÜFE + Performans
Değerlendirmesi” şeklinde belirlendiği toplusözleşmeler
yürürlüktedir. Metal iş kolunda, Çelik-İş’in 2013-2014
yıllarını kapsayan Kardemir sözleşmesinde, zam döneminde performans değerlendirmesi yapılarak işçinin yaptığı işin kademe unvanı ve ücretinin belirleneceği hükmü
işçiler arasında tereddütlere yol açmıştır.

amaçlıyor. İşyerinde işçiler arasında yapay çelişkiler yaratıyor, işçilerin kendi aralarındaki rekabeti körüklüyor. Sınıf bilincini köreltiyor ve işçilerin ortak çıkarlar/hedefler
temelinde birlikte mücadele kavrayışını deforme ediyor,
geleneksel ortak davranış kalıplarını kırıyor.
Performans yönetimi sendika hareketinin zayıf, işçilerin dağınık olduğu koşullarda sermayenin elinde çok tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Türkiye’de sendika hareketinin
son dönemlerdeki kendi “performansı” düşünüldüğünde
bu tehlikenin boyutları kolaylıkla tahmin edilebilir.

Sınıf Bilinci mi, ‘Firma Kültürü’ mü?
Performansın yükseltilmesi emeğin verimliliğinin artması yani işçinin aynı süre içinde daha fazla mal ya da
hizmet üretiyor hale gelmesidir. Bu işçinin ücretinde göreli bir düşüş demektir. Üstelik işçi, daha fazla emek gücü
harcamakta, daha fazla yorulmakta, yıpranmaktadır. Uzun
dönemde işçinin işyerindeki çalışma süresini kısaltan, yerini “Daha yüksek performansa sahip” daha genç işçilere
bırakmasına neden olan bir süreçtir performans yönetimi.
Performansa dayalı ücret işçiyi, işte böyle bir sürece zorlamaktadır.
Oysa ücret artışının yolu daha yüksek performans
değil, daha güçlü sendika ve daha sıkı toplu pazarlıktır.
Buna karşılık performans yönetimi,sendikanın ücret ve
çalışma şartları üzerindeki pazarlık gücünü kırmaktadır.
Performans yönetimi
meslekte ilerleyebilmek
ve yerini sağlamlaştırmak
isteyen işçiyi, işverene
yakınlaştırıcı bir fonksiyon görüyor. Bir “firma
kültürünün” oluşmasını

“Haziran Direnisi’nin üzerinden bir yılı aşkın
bir süre geçti. Taksim Gezi Parkı’nda başlayan bu
halk ayaklanmasının etkilerinin sokaklarda ciddi
bir biçimde hissedildiği, Taksim Dayanışması
tarafından yapılan çağrıların karşılık bulduğu
günlerin sıcaklığında, 27 Temmuz 2013 tarihinde DİSK Genel Merkezinde “Gezi Direnişi, İşçi
Sınıfı ve Sendikalar” başlıklı bir forum-tartışma
toplantısı düzenlemiştik.
Toplantının üzerinden uzun bir zaman
geçmiş olsa da, bu tartışmanın bugün için önemini koruduğunu düşünüyoruz. ...o günün
gerçekliği üzerinden yapılan tartışmaların bugüne
yansımalarını görmek açısından değerli bir katkı
sunacağı kanaatindeyiz.”
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Öldürülürsün,
yine suçlusun Türkiye!
Mehveş Evin, 08.09.2014, Milliyet
Türkiye’de insan yaşamına biçilen
değer, mesleği, sınıfı, oy verdiği parti,
mezhebi, cinsiyeti hatta yaşam biçimine göre değişiyor.
İşçiysen mesela, öldürülmek fıtratında var. İşyerinde en basit önlemler
alınmamış, denetim yapılmıyor, devlet
desen işletmenin “business partner”i...
Ne gam? Son soluğunu verirken dua et
ki karına çocuğuna para verilsin.
Kocandan boşanıp yeni bir hayat
kurmaya mı çalışıyorsun? Parçalarına
ayrılman müstehak! Öldükten sonra
“o...u” olarak suçlanacak, katilin de
kim bilir hangi evlilik programına sırıtarak çıkacak...
Ölen şehit, sorumlusu yiğit
Sokak protestosuna katılmaya mı
kalktın? Yoksa ekmek mi almaya çıktın? Ama kendin kaşındın! Beynine
kurşunu yer, üzerine katilini “tahrik
etmekle” suçlanırsın.
Baraj gölünde ailenle piknik mi yapıyorsun? Bre zavallı, suların altında
kalmayı hak ettin... O kapakları açanlarda hiçbir kusur yok.
Yoksa “vatani görev”ini yaparken
cephanelik patlamasıyla, ya da üstlerinin öldüresiye dayağıyla mı can verdin? Ölen şehit, sorumlusu yiğit... Sonsuza dek susacaksın, sen artık ölüsün.
Mecidiyeköy’deki Torunlar inşaa-

tında bozuk asansörle yere çakılan 10
işçinin ölümü de farklı değerlendirilmeyecek. Şimdiden patronaj, ölen işçileri suçlu çıkarma derdinde.
N’olcak, birkaç aya “kaza” unutulacak ve daha inşaat bitmeden kim bilir
kaç milyon dolara sattığın daireler kapışılmaya devam edecek.
Her yer çürümüş
İnsanların ölüsünün üzerinden yükselen, adaletin hayal olduğu, eşitsizliğin ve şiddetin her hücresini sardığı
yeni Türkiye’de yaşıyorsan, ölümün de
buna uygun olacak.
Geride kalanlar sorgulamayacak,
haber yapmayacak, patronu kollayacak, koltuğunu sağlamlaştıracak.
Nasılsa “ilişkiler” sayesinde her
türlü yolsuzluğun üzeri örtülüyor. Çok
para kazanmak, işleri “hızlı” bitirmekle ve siyasetçileri yemlemekle mümkün...
Yoksa bir şirket, net kârını altı ayda
%965 oranında nasıl artırabilir?
Muhalefetinden iktidarına, kılcal
damarları çürümüş yeni Türkiye... İnşaat izni Sarıgül’den, inşaat yapanı
CB’nin okul arkadaşı olunca, öldürülen suçlu çıkar, başka kimse değil...

Haydi, işçi katliamlarına dur demeye!
İhsan Çaralan, 8.9.2014, Evrensel
10 işçi daha, parasının hesabını bilmeyen,
daha çok kâr etmek için işçinin hayatını hiçe
sayan patronların kurbanı oldu!
10 işçi daha, seçimlerde boş vaatlerle işçiyi uyutan, kurtarıcı rolüne soyunan sermayenin demagog politikacılarının kurbanı oldu!
10 işçi daha, işçiden oy alan ama sermaye
hizmet için gece gündüz çalışan Hükümetin
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bürokratlarının kurbanı oldu!
10 işçi daha, sendikaların tepesini işgal
etmiş, onlarca yıldır sendikaları yöneten, işçiden kesilen primlerden aldıkları maaşlarla
patronlar gibi bir yaşam süren ama işçinin ne
haklarını ne de yaşamlarını savunmayan, savunamayan sendika bürokratlarının kurbanı
oldu!
Her yıl bin 100 dolayında işçinin iş cinayetine kurban gitmesi; patronları, onları daha
çok kâr için teşvik eden sermaye partileri ve
hükümetleri, koltuklarının korumadan başka
bir kaygıları kalmamış, sendika bürokrasisini
“kesmiyor” olmalı ki, yılın belirli zamanlarında madenlerde, inşaatlarda, su kanalarında, rögar çukurlarında,… işçileri, beşerli,
10’arlı, bazen de 301’ler olarak katlediyorlar.
İş cinayetleri, katliam; hatta toplu katliam
olarak sürüyor.
Tahir Kara, Hıdır Ali Genç, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu, Murat Usta,
Menderes Meşe, Vahdet Biçer, Ferdi Kara,
Cengiz Bilgi sermayenin, hükümetlerinin ve
onların suç ortaklarının yeni kurbanları.
Bu 10 işçi; önceki gün akşam saat 8.00
dolayında Mecidiyeköy’de yıkılan Ali Sami
Yen Stadı’nın arazisine yapılan rezidans inşaatında işçileri taşıyan asansör 32. kattan
zemine çakıldığı için öldü!
Bu 10 işçi, ailelerinden, memleketlerinden kopup, bir parça ekmek ve ele güne
muhtaç olamadan yaşamak girmişlerdi işe.
Ama ekmeklerini kazanmak ve belki iyi bir
gelecek umudu ile girdikleri iş, onlar için
bir ölüm kapanı olarak kapandı üslerine ve
memleketlerine, evlerine tabutla döndüler.
Yaşadıklarımız çok açıkça gösteriyor ki,
işçilerin ölüp gidiyor olması ne patronların
kâr hırsını törpülüyor ne sermayeye hizmeti
her tür işçi hakkının önüne geçiren sermaye
politikacılarının vicdanını sızlatmıyor. Onun
içindir ki, sömürüye ve zulme karşı mücadele
edenler için toplumların mücadele tarihinin
en önemli dersi, “İşçilerin kurtuluşlarının
kendi kollarında olduğu” gerçeğidir.
Peki bu işçi katliamın sorumlusu kimdir;
işçiler, emekçiler kimlerin yakasına yapışmalıdır?
Bunları bu köşeden çok sırladık ama konu
önemine binaen bir kez daha sıralayalım:
1-) Elbette bu 10 işçinin katlinin, birici
dereceden sorumlusu, inşaatı yürüten Torun-

lar firmasının en büyük patronlardan başlayarak teknik sorumlulara kadar uzanan sorumlular zinciri. Bunların bir bölümü (8 kişi)
gözaltına alınıp savcılık talimatıyla serbest
bırakılmıştır.
2-) İnşaattaki işçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemlerini denetlenmesi ile sorumlu bakan
ve görevlerin yapmayan bürokratlar. İnşaata
24 saat çalışma izni veren Valilik bürokrasisi.
3-) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile işçi
taleplerini önemsemeyen, iş yerlerinde işçi
sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği uygulamalarını denetlemeyen bunu işçileri eğitip bu
mücadeleye sevk etmeyen sendika bürokratları ve elbette ileri işçi kesimleri.
Evet, yukarda sayılan üç kesimin de kendi sorumlulukları oranında payları vardır.
Ama gerek patronlar gerekse bakanlıkla
ilgili sorumluların cezalandırılması için öncelikle işçilerin, sendikalarının mücadelesi
gerekir. Bugüne kadar ki sayısız iş cinayetinden yargılama yapılmış ama hiçbir patron ve
temsilcisi ciddi bir ceza almamıştır.
Burada asıl olan; işçilerin talepleri etrafında birleşerek mücadele etmesi ve işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını denetlemek için örgütlenmelerdir. Ve
bunu da anacak sınıftan yana sendikacılar ve
işçilerin ileri kesimleri sorumluluklarını yerine getirirlerse başarabilirler.
İşçi katliamlarının bugüne gelmesinde
elbette sermayenin ve hükümetlerinin rolü
birinci derecedendir. Ama sendikaların rolü
de küçümsenemez. Hatta sorumlulukları çok
daha ağırdır ve birinci derecedendir. Çünkü
sonuçta patronlar ve hükümetleri sermayenin
çıkarına göre davranacaktır. Ama sendikalar
işçilerin örgütleridir ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu savsaklar, iş cinayetlerine
karşı var güçleriyle mücadele etmedikleri
için sendikalar ve pek çok sendikacı, her yıl
yüzlerce işçinin katledilmesinin de başlıca
sorumlularındandır.
Torun Center’da 10 işçini katledilmesi,
katliamın Soma’nın üstüne de gelmesiyle
ülke çapında bir infial uyandırmıştır. Sendikalar ve konfederasyon yöneticileri bu kez de
hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam
ederlerse, artık sendikal mücadele adına söyleyecek hiçbir şeylerin olmadığını da kabul
etmiş olacaklardır.
Ve bugün mücadele buradan ilerleyecekse, en başta da ileri işçi kesimleri ve sınıftan
yana sendikacıların, sınıf partisiyle birlikte
inisiyatif almasıyla bu mümkün olacaktır.
Öyleyse;
Haydi, işçi katliamlarına dur demek için
mücadeleye!
Haydi, mücadeleyi daha ileri mevzilere
taşımaya!
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134 kanunu değiştiren torba ucubesi!
Bu günlerde bir yasama ucubesine tanık oluyoruz. Mayıs 2014’te 60
madde olarak Meclis’e sunulan Torba Yasa 146 madde olarak yasalaştı.
Yasa yapma tekniğini alt üst eden ve
Türkiye tarihinin en ucube kanunlarından biri olan Torba Yasa ile saptayabildiğim kadarıyla en az 134 kanun
ve kanun hükmünde kararnamede
değişiklik yapılıyor. 19 Haziran 2014
tarihli BirGün yazımda Torba Yasa
tasarısını “hile ve hukuk cinayeti”
olarak nitelemiştim. Nihai haliyle
Torba Yasa biçimsel açıdan bir ucube
içerik açısından ise birçok hükmüyle
bir hukuk cinayeti anlamına geliyor.
Resmi adı İş Kanunu İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun olan 6552
sayılı yasa 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakmayın yasanın adında İş Kanunu olmasına, yasada İş
Kanunu’nda değişiklik yapan madde
sayısı sadece 8. Bunun dışında 134
ayrı kanun ve kanun hükmünde kararnamenin yüzlerce maddesinde
değişiklik yapılıyor. Torba Yasa ile
değiştirilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin büyük bölümünün
AKP hükümetleri döneminde kabul
edildiğinin altını çizmek gerekiyor.
Değiştirilen kanunların en az 61’i
AKP döneminde kabul edilmiş.
Her biri ayrı konulara ilişkin olan
en az 134 kanunun aynı torba içinde
ve birlikte görüşülmesi yasama sürecinin gayri ciddiliğinin en önemli
göstergesidir. Torba Yasa yöntemi
yasama organının işlevinin sembolik
hale getirilmesi, milletvekillerinin
bir oylama makinesi haline gelmesi demek. Torba Yasa ile TBMM bir

fastfood restoranı gibi çalışmakta ve
yürütmenin siparişleri derhal yerine
getirilmekte. Hukukun temel ilkeleri
hiçe sayılarak hükümetin bir dediği
iki edilmemekte.
Mera Kanunu, İş Kanunu, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu, Gümrük Kanunu, Askerlik
Kanunu ile Büyükşehir Kanunu, Orman Kanunu ile Amme Alacaklarının
Tahsili Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu,
Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi
Usul Kanunu, Belediyeler Kanunu,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu ve daha onlarca kanun aynı
torba kanun içinde görüşülüyor, müzakere ediliyor ve yasalaşıyor. Bu
yöntem yasama sürecinin karikatürleşmesi anlamına geliyor. Aslında
ortada gerçek anlamda bir yasama
süreci yok, göstermelik ve şekli bir
süreç var.
Gelelim Torba Yasa’nın çalışma
hayatına ilişkin hükümlerine. Madenciye ve taşeron işçisine “müjde”
diye sunulan Torba Yasa sonuç itibariyle maden işçilerine ilişkin bir
kaç iyileştirme dışında çalışma hayatında bir ilerleme getirmiyor. Taşeron işçilere müjde olarak sunulan
düzenlemeler ise taşeron sisteminin
konsolide edilmesi anlamına geliyor.
Taşeron işçilerle ilgili yapılan düzenlemeler aslında mevcut yasalarda ve
yargı kararlarında zaten yer alan kuralların belirgin hale getirilmesinden
ibaret. Torba Yasa taşeron çalışma
düzenini kaldırmıyor tersine kalıcı
hale getiriyor.
Torba Yasa devlet memurlarının
bir bölümü için hukuku askıya alıyor.
Daire başkanı ve daha üst görevlerde

Aziz Çelik, 18.9.2014, Birgün
yer alan kamu görevlilerinin atanmaları ve görevden alınmalarında idari
yargı tamamen devre dışı bırakılıyor.
Bu kategorideki memurların idari
yargı kararıyla görevlerine dönmeleri fiilen engelleniyor. Torba Yasa’nın
97. maddesi ile idari yargılama hukukunun temel ilkeleri yok ediliyor.
Kamuda ayrımcılık, mobbing,
sürgün ve siyasi nedenlerle cezalandırmaya yasal kılıf getirilmiş oluyor. Söz konusu kamu görevlilerinin
yürütmeyi durdurma davası açması
fiilen engelleniyor. Çünkü bu kamu
görevlileri hakkındaki işlemler, yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için gerekli olan “telafisi güç ve
imkânsız zararlar doğuran haller”
olarak kabul edilmiyor. Böylece yürütmeyi durdurma yolunun önü tıkanıyor. Bu memurlar idari yargıdan
iptal kararı alsalar bile, bu yargı kararının uygulanması için idareye iki yıl
süre tanınıyor. Daha vahimi, kararı
yerine getirmeyen amir hakkında da
ceza soruşturması ve kovuşturması
açılamıyor. Kısaca hoş geldin sıkıyönetim!
Torba Yasa’nın yargı kararlarının
uygulanmamasını öngören bir diğer
hükmü ise 109. madde. Bu maddeye göre devir ve teslim işlemlerinin
tamamlanmasının üzerinden beş yıl
geçmiş olan özelleştirmeler hakkında
geri alınmaları yönünde verilmiş yargı kararları uygulanmayacak. Böylece kanuna ve hukuka aykırı olan çoğu
hükümete yakın patronlara peşkeş
çekilen kamu işletmeleri geri alınamayacak. Hoş geldin kanun yoluyla
yağma! 2014 Torba Yasası, yasamanın işlevsizleşmesinin ve yürütmenin
yargıyı tahakkümü altına almasının
yeni bir aşaması olarak da okunabilir.
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“Şantiyede patron,
sokakta polis”
Fatih Yaşlı, 8.9.2014, Yurt
İster Gazze’de olsun ister İstanbul’un göbeğinde,
garibanlar, yoksullar, ezilenler öldüğünde, en fazla birer sayı, birer istatistiki veri olurlar; kimse bilmez ne
adlarını ne hikâyelerini.
Cumartesi gecesi, yeni Türkiye adlı devasa şantiyenin piramitlerini kölelik koşullarında ve kölelik ücretleriyle inşa eden işçilerden 10’u daha ölüm istatistiklerine
eklenmiş oldu, birkaç gün içerisinde unutulmak ve yeni
bir cinayete kadar hatırlanmamak üzere.
Oysa onların birer adı var, çalınan hayatları, sona erdirilen öyküleri var. Tahir Kara, Cengiz Tatoğlu, Vahdet
Biçer, Bilal Bal, Murat Usta, Cengiz Bilgi, Hıdır Genç,
İsmail Sarıtaş, Menderes Meşe, Ferdi Kara, birer sayı
değiller, birer istatistiki veri değiller, yeni Türkiye’nin
ölü bedenleri üzerinde yükseldiği yoksullar, işçiler.
Kölelik ücretiyle çalıştıkları, toplama kampı misali
yerlerde yatıp kalktıkları rezidans inşaatında, içinde bulundukları asansör otuz üçüncü kattan yere çakıldı ve
öldüler.
Haydi, bir soru sorun kendinize: Bir asansörün otuz
üçüncü kattan yere çakılması kaç saniye sürer, diyelim
ki otuz üç saniye, insan o otuz üç saniyede ne düşünür?
Diyelim ki Hıdır Ali Genç, Tunceli Üniversitesi öğrencisi, daha beş gün olmuş inşaatta çalışmaya başlayalı, okuyabilmek için çalışmak zorunda, o an ne düşündü, ne geçirdi aklından en son? Okulunu mu, sevdiği
kızı mı, annesini mi?
25 yaşındaki Tahir’le 19 yaşındaki Ferdi, babaları ve ağabeyleri ile birlikte Gümüşhane’den gelmişler
İstanbul’a. Aynı inşaatta çalışıyorlar. Ferdi ve Tahir ise
yoklar artık.
Haydi, bir soru daha soralım kendimize: Baba Mithat ve ağabey Murat, inşaatlarda çalışmayacaklar mı bir
daha? Soma’da sağ kalan işçiler nasıl dönmek zorundaysa madene, işçiler de “başka çaremiz yok” diyerek
dönmeyecekler mi inşaata?
Hayatlarından, hikâyelerinden, varlıklarından haberdar olmadığımız, yanlarından geçip gittiğimiz insanlar “iş kazası” adı altında beşer, onar ölüyorlar her
gün.
Oysa ortada kaza yok, cinayet var, toplu katliam
var.
İnşaat üzerine kurulmuş ve taşeronlaştırmaya dayalı
bir ekonomik büyüme modelinde, patronun maliyetleri
minimumda tutabilmesi için sadece düşük maaş yetmez, iş güvenliğine de, işçi sağlığına da para harcanmaması gerekir.
Devlet de patronun maliyetleri artmasın diye doğru
düzgün denetim yapmaz, en fazla gülünç miktarlarda
para cezası kesmekle yetinir, piramitler kentin üzerinde
yükselmeye devam ederler.
Örnek mi? On işçiye mezar olan Torunlar Holding’e
ait inşaatta bundan beş ay önce de 19 yaşındaki taşeron
işçisi Erdoğan Polat yaşamını yitirmişti.
Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, devlet iş müfettişlerini inceleme yapmaları için inşaata
gönderdi ve müfettişler hazırladıkları raporda Polat’ın
mesleki eğitiminin olmadığını, ayrıca emniyet kemerini
bağlayabileceği dikey yaşama hattının bulunmadığını
belirttiler.
Sonuç mu? Şirkete 5600 lira, evet sadece 5600 lira
para cezası kesildi ve piramit yükselmeye devam etti,
bu sefer ise bir değil on işçi birden öldü.
Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Ethem Sarısülük’ün
karar duruşmasında İnşaat İşçileri Sendikası adliyenin
önüne şöyle bir pankart asmıştı: “Şantiyede Patron, Sokakta Polis Öldürüyor.”
İşçiler haklıydı; haklılardı ama Ethem’in katiline
verilen 7 yıl 9 aya ve işçi katillerine verilen 5600 lira
para cezasına bakıldığında görülüyordu ki, kimilerinin
öldürülmesi cinayetten sayılmıyor, onları öldürünce katil olunmuyordu.
Gencecik bedenlere en fazla ülkenin üzerine dökülen betona harç olmak düşüyor, bu esnada piramitler
yükselmeye devam ediyordu.
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Kim doğurdu IŞİD'i?

Siz, Eski Türkiye’siniz!
Hüsnü Mahalli, 18.08.2014, Yurt

IŞİD durduk yerde ortaya çıkmadı.
IŞİD'çi ruh hastaları uzaydan gelmedi.
Yalta Paylaşım Konferansı sonrasında memleketine dönüş yolunda ABD Başkanı Roosevelt
'Biraz da şu Araplara bakayım' demiş olacak ki 13
Şubat 1945'te Kızıl Deniz'in ortasında Amerikan
USS Quincy Zırhlısı üzerinde Mısır Kralı Faruk ve
bir gün sonra da Suudi Kral Abdülaziz ile bir araya
geldi.
Başkan'ın gündeminde birbiri ile çelişen iki
konu vardı :
1-Akın akın Filistin'e giden Yahudilere o topraklarda bir devlet kurdurmak
2-Ve bu Yahudilere karşı çıkan insanların dini
olan İslamı yeni dünya düzeninde Batı'nın düşmanı
komünistlere karşı silah olarak kullanmak.
Detaylara girmeye gerek yok.
ABD her iki hedefini gerçekleştirdi.
Çünkü o buluşmada Mısır ve Suudi Arabistan
gibi İslam âleminin iki önemli ülkesini rehin alan
ABD, 5 Nisan 1946'da Missouri Zırhlısının İstanbul
ziyareti ile Türkiye'yi de kendi safına çekmişti.
Artık herkes yani Araplar, Türkler ve Şah yönetimindeki Acemler komünistlere karşı İslamı kullanma konusunda ABD'nin hizmetine girmişti.
Kissinger ve Brzezinski'nin şu Yeşil Kuşak Teorsi.
Bu hizmet; farklı format, düzey ve tonlarda
Sovyetler'in dağılmasına kadar sürdü.
İslam âleminde TÜM İslamcılar İslamı ABD'nin
kriterleri ile yorumlayayıp ABD ile iş tuttular.
ABD de her zaman onları kolladı.
İster iktidarda ister muhalefette.
CIA inanılmaz işler beceriyordu.
İslam âleminde birçok iktidar CIA ile işbirliği
yapıyordu.
Örneğin 1950-1960 döneminde Türkiye. Yani
Türkiye'nin NATO, CENTO ve Bağdat Paktı maceraları ve Kore'ye asker yolladığı yıllar.
Rahmetli Bayar'ın 'Komünistler bu kış gelecek'
dediği yıllar.
İslamın her yerde koministlere karşı çok iyi kullanıldığı yıllar.
Türkiye'de askerin güçlü olduğu laik yıllar!
O yıllarda ABD'nin hizmetinde olan önemli
başka bir ülke daha vardı:
Suudi Arabistan.
Bu ülke yönetimi Arap ve İslam âleminde ne kadar radikal, ılımlı, yumuşak, sert ve karışık İslamcı
parti, örgüt, cemaat, tarikat ve grup varsa hepsi ile
dolaylı-dolaysız ilişki kurup para yardımı yapmıştır.
**
Rehber ve yol gösteren ise CIA .
Dünyadaki TÜM İslami hareketlerin ideolojik
beslenme kaynağı Suudi Arabistan'dır.

Hepsinin beslendiği kaynak Müslüman Kardeşler hareketidir.
1952'de Nasır devriminden sonra CIA ile işbirliğine başlayan ve bu nedenle Mısır'dan kovulan
Müslüman Kardeşlerin liderleri Suudi Arabistan'ı
mesken edinmişlerdir. Tıpkı Müslüman ülkelerdeki
diğer Müslüman Kardeşler gibi.
Bazıları da Avrupa ülkelerinin himayesini tercih
etmişti.
***
1945-1990 dönemi böyle bir ilişki ağı içinde
geçti.
Her tarafta beyin yıkayan din okulları açılıyor
ve kapkaranlık din adamları yetiştiriliyordu.
Din çok hızlı bir şekilde bağnazlaşıyordu. Herkese para dağıtılıyor ve insanlar para ile satın alınıyordu. Yeşil Sermaye bunun için var oldu. Bugün
yaklaşık 2 trilyon doları yöneten bu sermaye kurumları İslamı aydın olan özünden uzaklaştırmak
için var gücü ile çalıştı, çalışıyor.
Sonuç olarak milyonlarca insan robotlaştırıldı,
dini söylem ve davranışlar ise ABD'nin hizmetine
sokulacak hale getirildi.
Kaide ve Taliban bunun en somut örneği.
Her ikisini CIA ile birlikte Suudi Arabistan ve
İslam âleminin bir diğer önemli ülkesi Pakistan istihbarat örgütleri kurdu.
Sonrasını herkes biliyor.
***
Ya şimdiki zaman?
Başta Arap ve Müslüman ülkeler olmak üzere
dünyanın her tarafında yüzbinlerce ruh hastası var.
İsrail, ABD ve Batı karşıtı görünmeleri hiçbir
şey ifade etmez.
Çünkü Müslümanlara ve coğrafyamıza verdikleri zarar, diğerlerine verdikleri zararın bir milyon
katı fazla.
Suriye ve Irak'ta olanlar somut örneklerdir.
Bu da çok doğal.
1945-1990 döneminde beyinleri yıkanıp ruhları
din adına esir alınan milyonların başka türlü olması
beklenemez.
Çağdışı, bağnaz, karanlık ve rezil bir siyaset ve
dinsel anlayışın egemen olduğu bir Suudi Arabistan
ve benzeri ülke insanlarının normal olması fizik ve
kimya kanunlarına aykırıdır.
Aykırı olduğu için de bugün çevremizde milyonlarca anormal tip var.
Yani sorun bir IŞİD, Kaide, Nusra ve benzeri
radikal İslamcı örgütler sorunu değil.
Bugün Arap ve Müslüman ülkelerinde bu örgütler paralelinde düşünen milyonlarca insan var.
İşte bu nedenle risk çok büyüktür.
Sivrisinek-bataklık ilişkisi.
Fısfıs asla çözüm olamaz.

DİSK’ten Kobani tepkisi
IŞİD saldırılarına karşı Kobanê'ye sahip çıkmak
için sınır hattında bulunan binlerce kişi Mürşitpınar
Sınır Kapısı'na akın ederken, burada direnişe destek veren DİSK heyeti, Ortadoğu'yu IŞİD bataklığından kurtarmak için topyekûn direnmek gerektiğinin
altını çizdi.

Can Dündar, 28.08.2014, Cumhuriyet
Yok canım, ne yenisi; biz
tanıyoruz bu rejimi:
Bildiğin padişahlık!
Hünkâr gelir, kullarının
hayır duasını alır, Sadrazam’ı
tayin eder, sarayına döner.
Memleket, asırlık turunu
tamamlayıp başladığı yere,
“Eski Türkiye”ye döndü
dün…
Sultan, tahta çıkacak bugün…
***
“Eski Türkiye”yi eleştirirken “Devlet, kıyafetinden
müziğine, tek tip millet yaratmaya çalıştı” dedi Şef…
Karşısında tek tip kıyafetle
oturan millet çılgınca alkışladı.
“Hiçbir kadim kültürü ötekileştirmeyeceğiz” dedi yeni
Başbakan kürsüde; “Bana affedersiniz Ermeni diyorlar;
Kemal Bey de Alevi” diyen
Cumhurbaşkanı, onu somurtarak dinledi.
Davutoğlu, “Yetim hakkına uzanacak eli, kardeşimizin
olsa kırarız” derken de salondaki hırsız kardeşlerle çıplak
yetimler gülümsedi.
“Yeni Türkiye”, o kardeşlerin taltif edileceği değil, hesap vereceği divan olacaktır.
***
Lidere tapınma âdetinin,
başkanı güneşe benzeten methiyelerin, şefe adanmış şarkıların bittiği, huzurda el pençe
divan duran yağcıların yerini,
sorgulayan, eleştiren ehil kadroların aldığı diyardır “Yeni
Türkiye”; oysa eskisi vardı
dünkü kongrede…
“Tek adam, tek aday” despotizmi değil, yarışan adayların tartıştığı bir çoğulcu demokrasidir özlediğimiz “Yeni
Türkiye”; “Kendimi Başkan
seçtim, hadi bana oy verin”
despotizmi değil…

dipçiği yerine bizim cop” tercihidir.
“Yeni Türkiye”, devlet
eliyle rant yaratma politikasının mezarı olacaktır; “Biraz da
bizim oğlan sıfırlasın, yandaşlar nemalansın” açgözlülüğü,
tipik “Eski Türkiye”dir.
Kadınların tamamen özgürlüğe kavuştuğu çağdır
“Yeni Türkiye”; “Örtülülere
açılırken, yüksek sesle gülenlere kapanan bir kamusal alan”
değil…
“Eski Türkiye” kadını ayrı
plaja tıkar, evde korumaya alır;
“Yeni Türkiye”, kadını değil,
tecavüzcüyü cezalandırır.
***
“Yeni Türkiye” gerçekten
kurulduğunda, medyanın dilindeki mühür çözülecek, yargıya bağımsızlığı, üniversiteye
özerkliği iade edilecek, Parlamento, Şef’in emriyle inip
kalkan eller meclisi olmaktan
kurtulacaktır.
Bugünkü
“Eski
Türkiye”de, tıpkı 12 Eylül’de,
28 Şubat’ta olduğu gibi, iktidar azgınlaşmasının bütün
frenleri, medya, yargı, yasama, üniversite teslim alınmış,
Sultan’a yamanmıştır.
“İdam insanlık suçudur”
diyebilmektir “Yeni Türkiye”;
“Ben olsam asardım” dediğinle müzakereye oturmak, eski
Türkiye’den tanıdığımız bir
dalaveredir.
Düne kadar “Hocam” diye
baş tacı ettiğini dümen bozulunca hain ilan etmenin, “Kardeşim” diye kucakladığını
yandaşa sövdürmenin, bunun
partide yarattığı homurtuyu
daha çok alkışla örtbas etmenin, “sıfırlayın” talimatını hamasetle gizlemenin adı “Yeni
Türkiye” olabilir mi?
Bildiğimiz “eski Türkiye”
dümenleri işte…
***
Örnekleri uzatmayalım.

“Yeni Türkiye”, ötekileştirmeyen, dışlamayan, düşmanlaştırmayan bir kardeşlik
meclisidir; Erdoğan’ın ima
ettiği gibi, “Biz çok dışlandık,
sıra sizde” tahterevallisi değil.

Türkiye değişmedi, rant el
değiştirdi.

Polis devleti, cadı avı ülkesi hiç değil.

Yine de umutsuz olmayın:

***
“Yeni Türkiye”de vesayet
rejimi sona erecektir. 11 yıldır
yaşanan, asker vesayetinden
polisinkine geçiştir. “Onların

11 yılda eski yiyicilerin yerine yenileri geldi.
Ve zirveye yerleşti.
Zirve, bir tırmanışın sonu
olduğu kadar, inişin de başladığı yerdir. Bugün, o yerdeyiz.
“Yeni Türkiye”, o inişin
nihayetinde, eskisinin harabesi
üzerinde kurulacaktır.
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İşsizlik 42 ayın zirvesinde
• Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Resmi İşsizlik Oranı Son 42 Ayın Zirvesine Ulaştı
• Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 18’E Yaklaşırken, İşsiz Sayısı 5 Milyon 168 Bin Olarak Gerçekleşti
• Kadınlar İçin Geniş Tanımlı İşsizlik Yüzde 24 Seviyesine Ulaştı
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi Haziran 2014 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
1) Mevsim etkilerinden arındırılmış resmi işsizlik oranı yeni seriye göre % 9,9 ile son 42 ayın zirvesine ulaştı.
İşsizlik oranı ekonomik krizin etkisinin ağır bir biçimde
yaşandığı 2009 yılı ile 2010 yılından sonra en yüksek
seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı
ayına göre 1 puan, artış gösterdi. Bu durum ekonomideki yavaşlama ile paralellik gösteriyor. Türkiye ekonomisi
2014 yılının ikinci çeyreğinde % 2,1’lik büyüme oranı ile
2002 yılından bu yana krizin etkilerinin en ağır biçimde
yaşandığı 2009 yılı hariç en düşük oranında gerçekleşti.
2) Haziran 2014 döneminde umudu olmadığı için ya
da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle
işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde işsizlik oranı % 9,1 değil, % 17,8, işsiz sayısı da 2 milyon
654 bin değil, 5 milyon 168 bin kişi olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı işsizlik kadınlar için % 24 seviyesine yükseldi.
3) Kendine uygun tam zamanlı bir iş bulamadığı için
çeşitli işlerde 1 saatliğine bile olsun çalışıyor görünenler
ile çalıştığı işten memnun olmayıp değiştirmek isteyen
çaresizlerin sayısı ise 1 milyon 131 bin olarak gerçekleşti.
Çaresizler, umutsuzlar ve resmi işsizlerin toplam sayısı 6
milyon 298 bin oldu. Geniş istihdam içinde umutsuzların,
çaresizlerin ve resmi işsizlerin payı % 21,6 düzeyindedir.
4) Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2014 dönemiyle
birlikte yeni bir hesaplama yöntemi ve seri kullanmaya başladı. Önceki uygulamada, referans dönemi içinde
“son üç ay” içerisinde iş arama kanallarından en az birini
kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda
olan kişiler “işsiz” olarak değerlendiriliyordu. Yeni uygulamada ise yalnızca “son dört hafta” içerisinde iş arama
kanallarından en az birini kullanan ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişiler “işsiz” olarak ele
alınıyor. Yani 1,5-2 ay önce iş başvurusu yapmış olan ve
işe başlamaya hazır bir kişi işsiz kategorisi dışına çıkartıldı. Bu kişiler “işgücüne dahil olmayanlar” başlığında,
“İş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar” kategorisinde “diğer” sınıflandırmasında değerlendirildi. Bir önceki seri
için geçtiğimiz yıl Haziran döneminde bu kategori (diğer)
içerisinde yer alan kişi sayısı 1 milyon 480 bin kişi iken
yeni seride mevcut dönem için bu rakam 1 milyon 930
bin olarak gerçekleşti. İki ayrı seride iki farklı yılın aynı
dönemler için yaşanan 450 bin kişilik bu artışın önemli
oranda yöntem değişikliğinden kaynaklı olarak yaşandığı
ve bu kişilerin işsiz kategorisi dışına atıldığı söylenebilir.
5) TÜİK’in ekonometrik modelle Şubat 2014 serisi
için tahmin ettiği geçmiş ayların verilerine göre Haziran
2013 döneminde işsizlik oranı yüzde 8,1, işsiz sayısı ise 2
milyon 263 bin olarak tespit edildi. Oysa önceki 2005 serisinde Haziran 2013 dönemi için bu oran ve rakam sırası
ile yüzde 8,8 ve 2 milyon 525 bin idi. Buna göre TÜİK’in
resmi işsiz oranı geçtiğimiz yılın haziran dönemi için
yeni seriye göre yapılan tahminde, eski seriye göre 0,7
puan düşük çıktı. Eski seriye göre Haziran 2014 verisinin
kaç olacağını tahmin etmek yöntem değişikliği nedeniyle
mevcut veriler üzerinden mümkün görünmemektedir. Bu
konuda gerekli hesaplamaları yapmak TÜİK’in sorumlulukları arasındadır.
6) Yine TÜİK’in yeni seri için
tahmin ettiği verilere göre Haziran 2014 dönemi için işsizlik oranı
geçtiğimiz yılın Haziran dönemine
göre % 0,6 puan artış gösterdi ve

yeni seriye göre yüzde 9,1 oldu. İşsiz sayısı ise 288 bin
artışla 2 milyon 551 bin oldu.
7) TÜİK’in yeni yöntemi ve yaptığı tahmini hesaplara göre hem isşizlik oranı hem de işsiz sayısı azalmış
görünmektedir. Oysa Türkiye’de işsizlik gerçeğinde bir
değişiklik olmadı. Sadece işsizlik daha da gizlenmiş oldu.
Örneğin son 1 aydan 3 aya kadar başta umutsuzluk olmak
üzere çeşitli nedenlerle iş arama kanallarından birini kullanmayan ancak işe başlamaya hazır olanlar önceki hesaplamalarda işsiz kategorisinde değerlendirilirken yeni
seride istihdamda kabul edilmiyorlar.
8) TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri
açıklamaktan vazgeçmiştir. Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece önemli
bir değişkendir. Bu verinin artık paylaşılmaması son derece sakıncalıdır. Bu keyfi tutumdan vazgeçilmelidir.
Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre
çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri 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 yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri
ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. Buna karşın hükümet ve sermaye çevreleri işsizlik
verilerindeki artışı, istihdam yapısının niteliğini bozarak,
yani yoğun çalışma koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak durdurmanın reçetelerini topluma sunmaktadır. Hükümet işveren
çevrelerinin taleplerini Ulusal İstihdam Strateji Belgesi
ile programlaştırmıştır. Ucuz işgücü için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını fona devrederek
ortadan kaldırmayı, kölelik bürolarını hayata geçirmeyi
hedefleyen bu belge hükümetin uygulama açısından gündemindedir. İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı durulmalıdır. Bu stratejinin sonuçları Soma’da,
Mecidiyeköy’de ve Türkiye’nin dört bir yanında acı bir
biçimde görülmektedir. Bu strateji işsizliğin “ne iş olsa
yaparım” başlığı altında gizlenmesi, işletmelerin karını
insanların yaşamının önüne alma stratejisidir.
İşsizlikle gerçek mücadele için;
1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın
37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat
sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
5. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
7. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son
verilmeli, ev içi bakım hizmetleri
devletin gereken nitelikli, yaygın
ve ücretsiz bakım hizmetlerini
sağlaması ile kadının üzerinden
alınmalıdır.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı
4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir
biçimde alması
gereken kalori
miktarı üzerinden hesaplanan
beslenme kalıbı
dikkate alınarak
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir
aile için açlık sınırı 1190, insanca yaşam sınırı ise
3876 TL olarak gerçekleşti.
Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün 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.

Ağustos 2014 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,09
6,28
9,54
8,46

Ağustos 2014 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,42
6,33
9,88
9,55

Asgari Ücret
1 Temmuz 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında
Brüt: 1.134 TL.
Net:

810,71 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Temmuz 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı:

1.134 TL..

Aylık kazanç üst sınırı:

7.371 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren

3.438,22 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
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Sularımıza ve çevremize

Sahip
çıkıyoruz
Sendikamız ve Türkiye Çevre Platformu (Türçep) işbirliği ile 13.09.2014 tarihinde Sapanca Sardunya tesislerinde yapılan “Sapanca Su ve Çevre
Sempozyumu”na, Kocaeli ve Sakarya’dan kamusal ve
sivil alandan çevre duyarlısı kurum temsilcileri ve kişiler katıldı.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun açış konuşması ile başlayan toplantıda DİSK Genel Başkanı
Kani Beko ve Vali Yardımcısı Nurettin Yücel söz alarak başarı dileklerini ilettiler.

Toplantı, ön konuşmacılar olarak konu uzmanlarının yaptığı açıklamalarla devam etti. Yrd. Doç. Dr.
Mahnaz Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Alaeddin Bobat, Dr.
Pelin S. Çiftçi Türetken ve Servet Alparslan’ın sunumlarının ardından Türçep Koordinatörü Prof. Dr. Tanay
Sıdkı Uyar’ın moderatörlüğünde katılımcılar söz aldı.
Tüm katılımcıların bilgi ve deneyimlerini aktardığı
toplantıda ele alınan konular, Mehmet Toker tarafından
katılımcılara özetlenerek sunuldu ve sonuç bildirgesi
olarak kaleme alındı.

SAPANCA GÖLÜ, dipten beslenen, yer altı
ve yerüstü su varlıkları ile kendisini yineleyip
varlığını bugüne kadar sürdürebilmiş bir doğal
içme ve kullanma suyu varlığıdır.
Küresel ısınmaya neden olan etmenler, suyun hızla kirlenmesi ve fiziksel olarak azalarak
yok olmasına neden olmaktadır.
Sapanca Gölü, Kocaeli ve Sakarya’nın içme
ve kullanma suyu açısından son derece önemli
bir varlık sürecinin aynı zamanda izlenme noktasıdır. Öyle ki, göldeki fiziksel ve kimyasal süreci izleyerek bu havzadaki içme ve kullanma
suyunun izlediği süreci bire bir izleme olanağı
vardır.
Sapanca Gölü ve çevresi tüm doğal çevresi
ile birlikte korunabilir, korunmalıdır.
Bölgenin korunmasında mutlak dikkate alınması gereken sorun kaynaklarını aşağıdaki gibi
belirlemek olanaklıdır;
-Su etkin kullanılmıyor, aşırı su tüketimi, kayıp ve kaçaklar söz konusudur.
-Su kirleniyor, kirletiliyor.
-Su kullanımı planlanmıyor. Ani yerleşim
alanları, tarım alanları, sanayi ve konut yerleşimleri, doğanın ve özel olarak da su varlıklarının mevcudiyetini ve sürdürülebilirliğini koruma anlayışı temelinde planlanmıyor.
-Sapanca Gölünü besleyen dereler, yer altı
suları çok farklı amaçlarla, özellikle sanayi üretiminde ve ticari amaçla kullanılmaktadır.
-İçme suyu amaçlı olarak kullanılabilir kaynaklar/varlıklar ise ticarileştirilerek, su işletmeleri tarafından kullanılıp tüketiliyor.
-Diğer taraftan bu dereler yine sanayi üretimi sürecince ve çevresel rant ve doğal alanların
talanı amaçlı olarak kirletilmektedir.
-Su kaynakları çevresindeki zirai ilaç kulla-

“Sularımıza yaşamımıza
sahip çıkmak, doğal varlıkları ve alanlarını korumak ve
gelecek kuşaklara ulaştırmak amacıyla, sürece müdahil olmayı, bir toplumsal
görev ve sosyal sorumluluk
olarak benimsiyoruz.”

nımı da kirlenme nedenlerinden önemli bir tanesidir.
-Yer altı suları, kontrol edilemez, planlanamaz ve izlenemez düzeyde hızla tüketilmektedir. Çok ağırlıklı olarak sanayi üretiminde
kullanılmak üzere açılan kuyularla yer altı sularının tüketimi sonucu, yer altı suları tuzlanma
tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu gelişme de toprak
kullanımına ilişkin olarak son derece ciddi bir
kirlenme ve olumsuz değişimi ifade etmekte ve
toprakların canlı yaşamın sürdürülebilirliğine
ilişkin katkılarını yok etme tehdidini oluşturmaktadır.
-Ormanlar yok ediliyor. Bu nedenle bölgeyi
besleyen su kaynakları azalıyor, kar yağmıyor,
yağmurlar kullanılabilir nitelikte olmayan ve giderek azalan bir süreç izliyor.
-Tarım alanları yok ediliyor.
-Bölgenin yönetimi merkezileştikçe sorunlar
artıyor.
Karşı karşıya olduğumuz bu sorunları çözebilmek için;
Toplantı katılımcı kurum ve kuruluş temsilcileri ile bireyler olarak,
Sularımıza, yaşamımıza sahip çıkmak ve
haklarımızı kullanmak anlayışıyla, doğal varlıkları ve alanlarını korumak ve gelecek kuşaklara
ulaştırmak amacı ve istemiyle sürece, kesintisiz
sürdürülebilir bir yapılanmayı inşa ederek müdahil olmayı, çevremizin su havzalarını içme ve
kullanma sularının planlanması ve yönetimi süreçlerine katılımı bir toplumsal görev ve sosyal
sorumluluk olarak benimsiyor ve;
-Sapanca gölü su seviyesi doğal seviyesine
ulaşana kadar içme suyu amacı dışında kullanımı durdurulmalıdır,
-Suyun verimli kullanımı ve mutlak biçimde

etkin yönetimi elzemdir.
-Su kaynağı/varlıkları ve havzaları envanteri
yapılarak yönetim planları oluşturulmalıdır.
-Kentsel gelişim planları bu olanaklar ve yönetim planları temel alınarak oluşturulmalıdır.
-Kamusal alan ile sivil toplum ortaklığı anlayışı temelinde su varlıkları ve doğal alanların
sahipleri oluşturulmalıdır.
-Sivil toplum yapılanmaları ve duyarlı yurttaşlar bu hedefe odaklı öncelikli sivil birimleri
oluşturmalı ardından kamusal alanla ortaklık
anlayışı temelinde sahiplikler geliştirilmelidir.
- Duyarlı yurttaşlardan oluşacak havza ve
doğal alan çevrelerinde oluşacak dinamik yerel
birimler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından
desteklenmelidir.
-Bu anlayış temelinde, Sapanca Gölü ve çevresi için, Kocaeli ve Sakarya’da yaşam sürdüren
çevre duyarlısı yurttaşların katılımı ile, Sivil
Toplum yapılanmalarının desteği ve koruması
ile bir yerel birim oluşturulması bir görev olarak
benimsenmeli ve hayata geçirilmelidir.
-Bir anlamda kamusal alanla ortaklık anlayışını önemseyen ve hedefleyen yeni bir sivil
yönetim modeli geliştirilmelidir.
-Sapanca Gölü ve çevresi Su Havzasını sahiplenmeliyiz.
Diyerek bölgedeki tüm duyarlı yurttaşları etkin bir duyarlılıkla bu sorunlara ve çözüm
süreçlerine müdahil olmaya, bu süreçlere katılmaya,
Kamusal alanlarda sorumluluk sütlenen
yetkili ve görevlileri ise bu duyarlılıklara karşı
sorumlu bir biçimde yaklaşmaya ve sorunların
çözümü için çabalarını arttırmaya, sivil toplum
ile ortaklıkların geliştirilmesine açık davranmaya çağırıyoruz.
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Mücadele dostlarımıza yeni
görevlerinde başarılar diliyoruz.

Katılımcılar:
ADI SOYADI

KURUMU

A.Galip ATAŞ

EŞUYE, İzmit

Alaeddin BOBAT

Kocaeli Ünv.

Ali BİLGİ

Orman Mühendisleri Odası

Altan ÇETİNKAL

MESS

Av.Ülker Önder DÖKER

Türk AB Drn. Sakarya Şb. Bşk.

Aykan KARADEMİR

Kocaeli Ünv. Çevre Müh. Bölümü

Erdal BAŞER

Birleşik Metal-İş

Gürsel KAYNAR

Sapanca Eğitim-Sen

Hüseyin İZMİR

Sakarya Eğitim Sen

Kadir ÖRÇIRAK

Dibektaş Mah. Muhtar

Kamuran TAN

Batı Karadeniz Çevre Platformu
Sakarya

Kani BEKO

DİSK Genel Başkanı

M.Emrah BİLGİÇ

KESK Büro Emekçileri Sendikası
Sakarya İl Temsilciliği

M.Tuncer ACAR
Mahnaz Gümrükçüoğlu

Çevre Müh. Bölümü,
Tema Vakfı Sakarya

Mehmet TOKER

TÜRÇEP - BAKSER , Kocaeli Mali
Müşavirler Odası Meclis Başkanı

Mehtap A. ÇİFTÇİ

Dünya Gazetesi TSSF Çevre Kurulu

Mehtap ÖZTÜRK

ÇMO Kocaeli Şb.

Nazif KORKMAZ
Necmettin AYDIN

Birleşik Metal-İş

Neslin GÜMÜŞ

İHD

Nihal Duruca KARAMEN

Kocaeli Çevre İnisiyatifi

Nurettin YÜCEL

Vali Yardımcısı

Oktay KARAMAN

Kocaeli Çevre İnisiyatifi
Batı Karadeniz Çevre Platformu

Ömer Hulusi DEDE

Sakarya Ünv. Çevre Müh.
Blm. Bşk. Yrd.

Pelin Çiftçi TÜRETKEN

İstanbul Ünv. Su Ürünleri Fakültesi

Sami ÖZTÜRK

Çevre Sağlık İl Md.

Servet ALPARSLAN

ISU Genel Müd.

Tanay Sıdkı UYAR

TÜRÇEP

Yaşar SEĞMEN

Kocaeli Halkevleri

Yiğitcan ECEVİT

İHD - Sakarya Şubesi

Zeynep SOYER

ÇMO Kocaeli Şb.

KESK 8. Olağan Genel Kurulu 3-4-5-6 Temmuz tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirildi.
Yapılan görev dağılımı sonucu KESK`in yeni yürütme kurulu şöyle
belirlendi:
Eş Genel Başkan: LAMİ Özgen
Eş Genel Başkan: Şaziye Köse
Genel Sekreter: Hasan Toprak
Mali Sekreter: Ramazan Gürbüz
Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın
Sekreteri:İlhan Yiğit
Kadın Sekreteri: Gülistan Atasoy
Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler
Sekreteri: Fatma Çetintaş

TMMOB 43. olağan genel Kurulu 29 Mayıs
1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankarada yapıldı.
Görev dağılımı sonucu, Yönetim Kurulu şöyle
belirlendi.
Yön.Kur. Başkanı: Mehmet Soğancı, Makina Müh.Odası
Yön. Kur. II. Bşk.: Züber Akgöl, İnşaat Müh. Odası
Sayman Üye: Bahattin Şahin, Mimarlar Odası
Yür. Kur. Üyeleri: Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Mehmet Besleme, Mehmet Torun
28-29 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 64. Büyük Kongre’de
2014-2016 dönemi için seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri görev dağılımını yaptı.
Başkan: Dr. Bayazıt İlhan
İkinci Başkan: Dr. Mehmet Raşit Tükel
Genel Sekreter: Dr. Hüseyin Özden
Şener
Muhasip Üye: Dr. Filiz Ünal İncekara
Veznedar Üye: Dr. Hande Arpat

Artık sendikaya üye olmak çok kolay..

Sendikamız yönetici ve uzmanlarının da katıldığı toplantıda, ortaya
konulan çözüm önerileri dikkat çekti..

üye olmak için: birlesikmetal.org
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"Kökler birleşeli 21 yıl olmuş!"

Metal işçilerinin mücadele tarihini yazan, tanıklık eden eski
yöneticilerimiz Birleşme Yıldönümünde Sapanca Sardunya Tesislerimizde biraraya geldiler..

T. Maden-İş Eski Genel Başkanı Mehmet Karaca ve T.
Otomobil-İş Eski Genel Başkanı Celal Özdoğan, geçmişten bugüne kısa değerlendirmeler yaptılar. Söz alan diğer konuklarımız da, eski günlerden anekdotlar aktardılar.
Toplantının ardından, gerek tesisi gezerken, gerekse yemekte, küçük gruplar halinde sohbetler devam etti.
Sapanca tesislerimizi gezen konuklarımız, Gönen Kemal
Türkler tesislerinde geçirdikleri günleri hatırlayarak, sendikamızın böyle bir tesise sahip olmasından duydukları mutluluğu
belirttiler..

2014 yazında da, üyelerimiz Gönen’deki
Kemal Türkler Tesislerimizde tatil yaptılar..
Bu yaz da, tesislerimiz doğanın güzelliğini, huzuru
ve dinlenceyi, doyasıya yaşattı konuklarımıza...

Birleşik Metal-İş
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Can Yücel'i 15 yıl önce
73 yaşındayken kaybettik
Can Yücel, 21 Ağustos 1926
doğumlu. 12 Ağustos 1999’da kaybettik.

2 Haziran, Edebiyatımızın büyük ustası Orhan Kemal’in
ölüm yıl dönümü. 15 Eylül 2014 ise Orhan Kemal’in 100’ncü
doğum yılı. Bu nedenle büyük usta, “Orhan Kemal 100 Yaşında” başlığıyla düzenlenen pek çok etkinlikle anıldı.

Kullandığı kaba ama samimi
dil ve bariton sesi ile okuduğu Türk
şiirinde farklı bir tarz yaratan Can
Yücel, cumhuriyetin ilk yıllarında
Millî Eğitim Bakanlığını yapan
Hasan Âli Yücel’in oğlu.

“Ne dediğini bilen bir yazar için, sınıflar dışında bir ede
biyat yoktur.” diyen Orhan Kemal, eserlerinde fakirleri anlattığı için yargılanmış, savunu olarak da, zenginleri bilsem
zenginleri yazarım, ben gerçekçi yazarım, fakirleri bildiğim
için fakirleri yazıyorum cevabını vermiş ve beraat etmiştir.

Orhan Kemal’in
fakirleri
Kemal, anlattığı fakirlere
pek kıyamaz, onlar çabalayan, özlemleri olan, alın teriyle yaşam kurmaya çalışan
insanlardır. Bazı kahramanları bir anda yırtmak ister.
... Kemal bir anda zengin
olmak isteyen fakirlerinin de
hayallerini hanlar hamamlara vardırmaz. Gene çalışarak
ama daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri kendi başına
buyruk bir iş hayal eder onun zengin olmak isteyen karakterleri. Bir köfteci dükkanı, bir
bakkal örneğin… Kemal’in fakirlerinin gözünde zenginlik; akşam et yemek, deliksiz bir
çift ayakkabı, yağmur geçirmeyen bir palto almaktır.
Yoksulları romantik bir biçimde yazmaz. Karakterin olumsuz yanlarını da verir.
Kemal’in suça bulaşmış fakirleri anlatışında, suça itilme sebeplerini de görürüz. Onları
bu hale iç kötülüğünün değil, yokluk ve açlığın düşürdüğünün altını çizer. Mevzunun
yine sınıf meselesine dayandığını vurgular. Lakin fakir karakter artık refaha kavuşmuşsa, onu savunmayı bırakır.

1945-1965 yılları arasında yayımladığı şiir, yazı ve çeviri şiirleri
ile tanınan Yücel, 1965`ten sonra
siyasal konularda da ürün verdi,
yaptığı çeviriler gerekçesiyle 15 yıl
hapse mahkûm oldu. 1974’de çıkarılan genel afla dışarı çıktı. Dışarı
çıkışının ardından hapiste yazdığı
Bir Siyasinin Şiirleri adlı kitabını
yayımladı.
Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde, yalın dili ve buluşları ile
dikkati çekti. Can Yücel'in ilham
kaynakları ve şiirlerinin konuları;
doğa, insanlar, olaylar, kavramlar,
heyecanlar, duyumlar ve duygulardır.
Bana bir varmış de
uş deme
Bir varmış bir yokm
İçime dokunuyor

köylükler uykusunda döndü dönüyor sola
güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla
başaklar göverdi bak baş koydular bu yola
şaltere uzanıyor tanrıya açılmış el
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!
senlik benlik bitip de kuruldu muydu bizlik
asgari ücret değil hür ve günlük güneşlik
beklenen gün olacak aldığın son gündelik
halk kalacak geride gidince bu zalım sel
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!
tarihle yürüyenler tarihle adım adım
safları sıklaştırın tarihle hızlanalım
lakin hızlandık derken kolu dağıtma sakın
başları bozuklar var şimdi bize tek engel
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!
sen ki ferhat'sın işçi günün senin gelecek
indir yumruğun indir del şu karanlığı del
del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek
çiçek açsın aydınlık tekmil olunca tünel
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Ben ömrümce muhalif ya
şadım
Devletçe de menfi bir ‘tip
’ sayıldım
Onun için kan grubum
Rh negatif!

(Seray Şahiner, Birgün)

Çirkin Kral
nıştı; onun yardım ve desteğiyle
sinema çalışmalarına başladı.
Küçük şirketlerin aceleye
getirilmiş, sıradan serüven filmlerinde rol aldı. Kabadayılık ve
kavganın ağırlıkta olduğu bu
filmlerde canlandırdığı ezilen, itilen, ama yazgısını kabul etmeyen;
baskı ve kötülüğe karşı tek başına
direnip mücadele eden "Dürüst
Anadolu Çocuğu" tipiyle
büyük ün kazandı. Filmlerinden birinin de adı
olan “Çirkin Kral” adıyla
anılmaya başladı.
"Umut", Yılmaz Güney sinemasında "bir
dönemi kapayıp yepyeni
bir dönem açarken" aynı
zamanda Türk sinema
tarihinin de başyapıtları
arasında yer aldı. 1974'te
gene büyük bir ilgiyle

tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark
ve durdu muydu bir gün bu kör avara kasnak
bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak
sen de o dünyadansın sınıfın bil safa gel
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

Sen gittikten sonra yalnız kalacağım.
Yalnız kalmaktan korkmuyorum da,
Ya canım ellerini tutmak isterse...

... Yine yoksulu yazdığı ve onlardan taraf olduğu için sansürlenmiştir. Sansür, pek
çok gelirinin önünü kesmiştir. Yani yoksulları yazmayı seçmesi sebebiyle yoksulluktan
kurtulamadığı iddia edilebilir. Orhan Kemal, benim için bir otobüsün önünde, elindeki
simidi yiyen adam… Yaşarken çektiği çileyi yüceltmiyorum, fakirliği göze aldığı için
minnet duyuyorum. Orhan Kemal zengin olsa, onun anlatısı, yoksulu savunusu olmadan, fakirlik bir kat daha yoksullaşırdı.

Türk Sineması'nın en önemli sinema
adamlarından olan Yılmaz Güney 1937
Adana doğumlu. 114 filmde oyunculuk
yapan Güney, bu filmlerin 64 tanesinin
senaryosunu yazmış, 15 filmin yapımcılığını üstlenmiş, 26 filmin de yönetmenliğini yapmıştır
Ankara
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi'nde sürdürdüğü yüksek öğrenimi sırasında yönetmen Atıf Yılmaz'la ta-

hava döndü işçiden işçiden esiyor yel
dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı
bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı
bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel
hava döndü işçiden işçiden esiyor yel!

2 yıl oldu
Neşet Ertaş gideli
“Bana öldü demeyin! Yoruldu, gitti
deyin..” demişti büyük usta..
Yine 25 Eylül..
“Gönlüm hep seni arıyor,
Neredesin sen”

karşılanan "Arkadaş"ı çekti.
Cezaevindeyken yazdığı, "Sürü",
yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda
ödül kazandı.
1980'de cezaevi'nden kaçan Yılmaz
Güney, Paris'e yerleşti. Kurgusunu yeniden gerçekleştirdiği ''Yol'', 1982 Cannes Film Şenliği Büyük Ödülü'nü, Costa
Gavras'ın "Missing" (Kayıp) adlı filmiyle
paylaştı. 1983'te Duvar adlı son filmini
çekti.
Güney, 9 Eylül 1984'te yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak
öldü.

Unesco, hayatta olduğu dönemde Neşet Ertaş'ı "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" ne bağlı olarak, Türkiye envanterinde "Ulusal yaşayan
insan hazinesi" olarak kabul etmiştir.
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1968 öğrenci hareketinin önde gelen
isimlerinden, 12 Eylül öncesi Türkiye Maden-İş
Sendikası Toplu İş Sözleşme uzmanlarından

TOYGUN ERARSLAN
16 eylül’de aramızdan ayrıldı.

UNUTMAYACAĞIZ
Katledilişinin 34. yılında,
Türkiye işçi sınıfının yiğit önderi, Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in mezarı
başındaydık.
Sendikamızın yönetici ve
üyeleriyle yoğun katılım sağladığı anmada, ailesi, mücadele arkadalşarı ve sevenleri
mezar başındaydılar.

Onların yokluğunu
Hep hissediyoruz...

Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış avukatımız, hocamız, ablamız Av. Şeyma Tümer geçen yıl 11 Eylül'de aramızdan ayrılmıştı. Özlüyoruz..

2010 yılında yitirdiğimiz, eski Genel Başkanımız, mücadele arkadaşımız Kamil Kinkır’ın
anısı, işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor.

Dostları ve mücadele arkadaşları olarak, saygıyla andık yitirdiklerimizi

1943 Şarköy doğumlu. İst. Üniv. İktisat
Fakültesi’nde okurken, 1965 de FKF’na üye oldu,
1968 Öğrenci Konseyi Genel Sekreterliği ve basın
sözcülüğü yaptı.
1973 Haziran'ında DİSK’e bağlı Türkiye Madenİş Sendikası’nın Toplu Sözleşme Dairesi’ne uzman
olarak girdi ve sonradan daire müdürlüğüne getirildi.
Maden-İş tarihini kaleme alan Çalışma Grubu'nun üyesiydi.
Kızı Ilgın Erarslan Yanmaz anlatıyor:
“Benim için hem devrimci hem babaydı. Ne yazık ki
kendisiyle ilgili yürüttüğü yaşam mücadelesi zordu ve
umduğum kadar uzun sürdüremedi. O denizin kıyısında
gördüğün ufukta çoktan yitirmeye başladığın umudun
ve sevincin son damlalarını büyük hazla yaşadığını bilmeyi çok isterdim...
Sevdiği bir söz vardı ''İnsan tercihlerinin toplamıdır''
derdi. O toplamayı bir türlü beceremedik senle:) Ama
sana söz kendim için hiç
eksilmeyecek o toplam.
Bu dünyaya fazla geldin
belki de, olmasını istediğin
bir dünyada yaşadığını hayal etmek için Vivaldi'nin
4 Mevsimini dinlerdin, o
dünyanın kapıları açılsın
diye. Şimdi Sonbahar'ı dinleme zamanı, hoşçakal...”

Birleşik Metal-İş
Ekim 2014

İstanbul 1 Nolu Şube bağlı Anadolu
Isuzu’dan Ali Osman Kara’nın babası, Hüseyin Kukuk’un babası vefat etti. ABB Elektrik
(Dudullu)’den, Murat Dülger böbrek ameliyatı
oldu. Tabo Otomotiv’den, Orhan Taştan’ın babası, Muhammet Yağcı’nın babası vefat etti.
Akgün Radyatör‘den, Necati Öztürk, Fatih Demir, Yunus Emre Öztürk ameliyat oldu.
Anadolu Şubemize bağlı Yücel Boru
(Hatay)’dan Deniz Kurt iş kazası geçirdi. Başöz Enerji’den Osman Coşkun ve Beytullah
Yavşan ameliyat oldu. Tayfun Özcan’ın dedesi, Mehmet Çalık’ın babaannesi vefat etti.
Eskişehir
Şubemize
bağlı
Mefro
Wheels’den Ali Seçgin ve Volkan Döner’in babaları vefat etti. Demisaş’tan Şahin Çabuk’un
babası, İrfan Balım’ın ablası vefat etti.
Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan Mehmet Kalyoncuoğlu, Emrah Ceylan, Volkan
Ayna, Çayırova Boru’dan Serhan Özcan,
Sarkuysan’dan Sinan Meriç ameliyat ve hastalık geçirdi. Çayırova Boru’dan İbrahim Güvenç,
Muhammer Ağyar, Ali Dalgalı, Sarkuysan’dan
Ahmet Ersoy, Volkan kartal iş kazası geçirdi.
Çayırova Boru’dan Ali Osman Tufan’ın babası
vefat etti.
Kocaeli Şubemize bağlı Tata Stell’den Necati Karasu ameliyat geçirdi.
İzmir Şubemize bağlı Power-Packer’den
Dilek Çaybaşı ameliyat oldu, Esen Kızıl’ın
oğlu ameliyat oldu, Emin Bakcan’ın kayınpederi, Evrim Düzay’ın kayınvalidesi vefat etti.
Jantsa’dan Nurettin Dikmen’in babası vefat etti. Schneider (Çiğli)’den Uğur Türkeli’in
annesi, Hüsmen Dicle’nin annesi vefat etti.
LİSİ-FTB’den Özkan Dinç’in annesi vefat etti.
Balatacılar’dan Malik Bayram’ın babası vefat
etti. Delphi’den Cengiz Uysal’ın babası, Mustafa Sünkü’nün kayınpederi, Erman Niyazi
Uçarbulut’un kayınpederi, Hasan Önal’ın annesi vefat etti. Titan Asia’dan Ahmet Canbaz’ın babası vefat etti.
Totomak’dan
Kadir Önalan’ın
babası,
Ayhan Aşağı’nın
eşi,
Serdal
Beyazıt’ın babası vefat etti.
Mahle’den İlker
Kara’nın
babası, Serdar
Önalan’ın baAlstom’dan üyemiz
bası vefat etti.
Önder Pala kalp krizi
geçirerek vefat etti.

Kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Ameliyat ve kaza geçiren arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu
Isuzu’dan Baştemsilcimiz F. Fevzi Yıldız, üyelerimiz, Ali Yazgan, Aykut Karataş, Uğur Gülcan, Samet Uludağ, Uğur Özkan evlendi. Eyüp
Tekintuğ, Engin Telli, Kemal Ovacık, Serhat
Gökhan Bülün, Muhammed Ali Turan’ın kız çocukları dünyaya geldi. Ramis Yağcı, Ramazan
Gönültaş’ın erkek çocukları dünyaya geldi..
Anadolu Motor, Özkan Saral’ın çocuğu oldu.
Hüseyin Kukuk’un kızı evlendi. ABB Elektrik
(Dudullu)’dan, Deniz Karataş’ın İdil adında
kızı, Mustafa Kaçan’ın Beyza adında kızları
dünyaya geldi. ABB Elektrik (Elmek)’ten, Orhan Aynacı’nın oğlu, Ramazan Mutlu’nun oğlu
dünyaya geldi. Akgün Radyatör, Temsilcimiz
Hayati Yalçın’ın oğlu oldu. Üyemiz Mustafa
Öztürk’ün oğlu oldu. Vedat Buz evlendi. Penta
Elektronik’ten, Cihat Şar’ın Fatma İkra adında
kızı, Mustafa Topcu’nun Zeynep adında kızı,
Yusuf Güneş’in Rabia adında kızı, Güray İrkit’in
Kuzey Mete adında oğlu dünyaya geldi. Tabo
Otomotiv’den Arif Gürbüz, Metin Ayvaz, Veysel
İbiş’in çocukları dünyaya geldi. Abdullah Şalcı,
Gökhan Coşkun, Metin Ergin evlendi.
Anadolu Şubemize bağlı Yücel Boru
(Hatay)’dan Fatih Yıldız evlendi. Başöz
Enerji’den Ramazan Çalkay, Hakan Erdoğan,
Ferhat Özmen evlendi ve Mikail Kaymak nişanı
oldu. Suat Babur ve Arif Göker çocukları sünnet
oldu.
Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels’den
Adem Kalincik, Şaban Sarıkaya, Ali Sefer, Kadir
Yılmaz, Ozan Köse, M. Emin Kahyaoğlu, Yücel
Genç’in çocukları dünyaya geldi. Halil Güngör,
Ayhan Yıldırım, Hasan Necati Yıldırım, Tuncay
Demir evlendi. Demisaş’tan Nazif Özdemir,
Mehmet Çiço, Hakan Avcı, Mehmet Balcı, Asım
Arslan, Şadi Tarhan, Muhammet Şahin, Hasip
Aslan, Şadi Tarhan, Muhammet Şahin, Hasip
Aslan, Ferhat Büyükburgaz, Ahmet Kayan, Recep Fidan, Ali Aydın ve Murat Yavaş’ın çocukları
dünyaya geldi. Selçuk Zafer, Muhammet Saltan,
Serhat Yangın, Ethem Çam, Muhsin Sünnetçi,
Necati Kaya, A. Ozan Taşçı, Eren Güngör evlendi. Renta’dan Gürbüz Özkay evlendi, Emrah Şener’in kız çocuğu dünyaya geldi, Galip
Akdoğan’ın çocukları sünnet oldu.
Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan Sezai
Aydın, Soner Yıldız, Çayırova Boru’dan Ertuğrul Tom evlendi. Bosal’dan Murat Gümüş’ün
ikizleri, Adem Ünver, Ersin Yıldız, Serhat Işık,
Sarkuysan’dan Selami Baş, Alstom’dan Bilgin
Ateş, Musa Tilki, Özkan Yeter, Servet Polat, Kamil Cırık, Mehmet Yıldırım’ın çocukları sünnet
oldu. Makina Takım’dan Vahit Karan, Adem Akşit, Ömer Bayrak, Bosal’dan Murat Polat, Hasan

Arslan, ALSTOM’dan Özkan Genç, Ferdi Türal,
Volkan Yeşil, Cihan Aslan, Yasin Emrah Hoşbaş, Mehmet Itır, Çayırova Boru’dan Burhanettin Aka, İbrahim Yıldırım, Celal Yılmaz, Hakan
Kuru, Sarkuysan’dan Ali Aygün, Zeynel Baki,
Selçuk Çiftçi’nin çocukları dünyaya geldi.
Kocaeli Şubemize bağlı Tata Stell’den Cihan Yıldız, Nurettin Ilgın’ın çocukları dünyaya
geldi.
İzmir Şubemize bağlı ZF Lemförder’den
Hasan Sarıkaya, Olcay Durmaz, Tevfik Fikret
Ayar, Mehmet Erginöz, Ramazan Tarım, Erkan
Şahin, Ferhat Pekgöz, Kaan Batmaz’ın çocukları dünyaya geldi. Onur Çakmak evlendi.
Power-Packer’den Erhan Çakan’ın oğlu, Burcu
Sert’in kızı Dünyaya geldi. Sabiha Ersoy, Turhan Yamaç, Burhan Önal, Rukiye evlendi. Dilek
Çaybaşı’nın oğlu sünnet oldu. Mahle’den Mustafa Avcılar, Murat Demirbaşçı, Mustafa, Bilal Demirbaşçı, Mustafa Kurnaz, Mustafa Üner, Birol
Dağdelen, Süleyman Akın, Hakan Ercandanoğlu, Emrah Öktem, Kemal Budak, Ahmet Özkiremitçi, Kadir Çokgenç, Necmi Vatansever, Kerim
Karademir, Güçler Ülger’in çocukları dünyaya
geldi. Hakan Akkuş, Ferdi Özcan, Ümit Yılmaz,
Ömer Yılmazer, Sebahattin Uzun, Habip Özcan,
Hüseyin Yılmaz, Deniz Çetin, Halis Güzel evlendi. LİSİ-FTB’den Mehmet Kaya, Ceyhan Mutlu,
Uygar Erbaşlı’nın çocukları dünyaya geldi. Mehmet Adil Sönmez, Barış Başaran, Onur Kuyucu,
Emin Uysal, Mehmet Özgören, Süleyman Kon,
Polat Aşır ve Dilek Aşır, Ufuk Doğan ve Aslı Doğan evlendi. Jantsa’dan Yılmaz Çil, Hasan Oğuzalp, Özen Benk, Fatih Arkan, Özkan Tokgöz’ün
çocukları dünyaya geldi. Recai Coşkun, Kemal
Yılmaz, Orhan Çelik, Murat Gülcü, Murat Adıgüzel, Ozan Uğurlu evlendi ve Süleyman Berberoğlu ve Feridun Demir’in kızları evlendi. Nazmi
Güleçoğlu, Hakan Suluoğlu, Mustafa Metin,
Fatih Solak, Nadir Taner, Akın Bulut, Buran
Kuran, Hamza Tanrıverdi’nin çocukları sünnet
oldu. HMS Makine’dan Atilla Çiftçi’nin çocuğu
dünyaya geldi. Kazım Yenimahalleli’nin oğlu
sünnet oldu. Onur Öztürk evlendi ve Özge Özen
ve Mustafa Doğan evlendiler. Titan Asia’dan Ali
Çalışkan evlendi. Schneider (Manisa)’dan Erhan Can Tarhan, Fatih Cengiz, Mehmet Çetinel,
Meltem Önsoy evlendi. Schneider (İzmir)’den
Mehmet Akgül, Gülten Ceylan, Gonca Kartal evlendi. Fatma Çavuşoğlu’nun oğlu sünnet oldu.
Totomak’tan Baki Durgut, Kerem İlhan, Savaş
Koçbaş, Mehmet Öztürk, İbrahim Omranlı’nın
çocukları dünyaya geldi. Yunus Özdemir evlendi. Arif Sarıoğlan’un çocuğu sünnet oldu.
Delphi’den Mehmet Emer’in kızı, Aşkın Yılar’ın
oğlu, Nurullah Akteke’nin oğlu, Ahmet Benek’in

oğlu, Umut Bilimli’nin kızı, Bülent Bukova’nın
kızı, Hüseyin Timuçin’in kızı, Murat Ataş’ın oğlu,
Erdi Karaboğa’nın kızı, Tayfun Boysan’ın oğlu,
Veysel Birgün’ün kızı, Yasemin Pehlivan’ın oğlu,
Sunay Çiftçi’nin kızı, Yunus Emre Aydın’ın oğlu,
Ferruh Çolak’ın oğlu, Hasan Kırcali’nin kızı dünyaya geldi. Şenol Öztürk, Mustafa Tufan, Davut
Bilgi, Recep Yıldızlar, Dursun Balta, Yusuf Ballı, Mustafa Alparslan, Ömer Öker, Murat Aytaş,
Kenan Cangür, Mehmet Ali Kahraman, Doğan
Alkış, Mehmet Kurt, Bertuğ Usta, Müslüm Meyveci, Semih Turan, Murat Dursun, Zekiye Hacıoğlu, Gökhan Kul evlendi. Cem Karaosman
ve Hüseyin Akkuş’un çocukları sünnet oldu.
Polkima’dan Fatih Özarmağan, Kenan kaya,
Necip Pekdemir’in çocukları dünyaya geldi. Orhan Gül evlendi.
Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik’ten Gizem
Sönmez-Gökhan Gürkal, Nesrin Çekim-Musa
Yavaş, Dilek Torun-Ahmet Çil, Emine TunaRemzi Karaman, Sevinç Kurtuluş-Çağrı Demir,
Duygu Katırcı-Yunus Şentürk, Ersin Atasever-Kinem Budancamanak, Murat Gökçel-Filiz
Türkmen, Ruhan Eryiğit’in oğlu Mihrali EryiğitEsra Atmaca, Fatih Koçdemir-Birsel Aydoğdu,
Salih Kınık-Emine Türk, Hüseyin Engin-Fatma
Keskin, Mehmet Şekul-Esin Karadam, Mehmet
Topoğlu-Gülşen Keskin, Gürkan Akşit-Sevda
Kenar, Erol Güler-Sinem Kaya, Deniz AçıkgözSeda Yılmaz, Sedat Kara-Eda Yavuz, Serhan
Çalık-Şerife Sarı, Oktay Sezer-Fatma Özgür,
Mehmet Ünal-Seray İçöz, Mehmet Tiryaki-Esma Aslandaş, Halime-Muhammet Şen’in oğlu
Mahmut ile Hülya, Fatma-Mustafa Saraç’ın oğlu
Müslüm ile Naciye, Taygun Sezgin-Hanife Şahin, Neşe Erkılıç-Fatih Kabataş, Hanife ŞahinTaygun Sezgin evlendi. Elif-Ziya Fındık çiftinin
oğulları Ali ve Adem-Nilgün Yaşar’ın oğlu Onur,
Sevil-Kemal Kurtuldu’nun oğlu Burak, HanifeBeyhan Aksoy’un oğlu Burak, Ümran-Tuncay
Tepe’nin oğlu Mert, Müşide-Eren Sevinç’in oğlu
Hüseyin, Nesrin-Aliduru’nun oğlu Hasan, Gülnur-Muharrem Duru’nun oğlu Seyitali, Zehraİsmail Çakmak’ın oğlu Görkem, Funda-Zafer
Bakır’ın oğlu Yusuf, Rabia-Levent Taylan’ın oğlu
Burak, Filiz-Fikret Yılmaz’ın oğlu Semih, NilayAli Akbaş’ın oğlu, Nuran-Mesut Subaşı’nın oğlu
Burak, Elif-Cengiz Güneş’in oğlu Ahmetcan,
Sevim-İsmail Harmancı’nın oğulları AhmetÖmer-İsmail, Arzu-Gökhan Hanlıkaya’nın oğulları Utku-Uygur, Nihal-Muzaffer Altınbaş’ın oğlu
Kerem, Aycin-Ozan Güle’nin oğlu Ege, NurayMehmet Tangül’ün oğlu Ahmet, Şengül-Bedri
Kaya’nın oğlu Berkay, Nurgül-Reşat Çepni’nin
oğulları Mahmut Hasan, Serpil-Bedri Kaya’nın
oğlu Berkay sünnet oldu.

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

SOLDAN SAĞA:
1) Pansiyonda oturan kimse. 2) Meydan, saha/Altın, gümüş gibi maddelerin saflık derecesi./
Hakkında’nın kısa yazılışı. 3) Nazım Hikmet’in soyadı./Daha çok el ve yüzümüzü yumuşatmak ve
korumak için kullandığımız nesne./Leman adlı şarkıcımızın soyadı. 4) Beyazın halk dilindeki adı./
Müşteriyi aldatan, hilekar, çıkar sağlamak için dolap çeviren kimse. 5) Borcunu ödemesi için borçluyu
sıkıştırma, başa kakma, serzeniş./Zülüm eden. 6) Eski dilde ateş./Kilometrenin kısa yazılışı./Nam, şan,
söhret. 7) Kendini beğendirmek için yapılan işve, sahte davranış./Esik dilde anahtar./İnsan vücudunun
dış yüzü. 8) Evliya, ermiş kimse./Şarkı, türkü./Bir ajans adı. 9) Sahibi olan varlık, mülk, servet. Sendikamızda sözleşme dairemizin kası adı./Türk malını simgeleyen harfler. 10) Alışılmış olandan çok
iri./Her zaman ufak tefek kazalar yapan kimse. 11) Başlangıcı olmayan, öncesiz./İki yanı açık içi boş
silindir. 12) Güçlü, kuvvetli, iktidar sahibi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Yapıları yıldırım düşmesine karşı koruyan cihaz, yıldırımlık. 2) İlgi./Çok’un karşıtı. 3) Eski dilde
ekmek./Kabe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyudan çıkan su. 4) Kalayın simgesi./Eski dilde yılan./
Tüfe, kılıç gibi silahların uzun demir kısmı. 5) Ördekgillerden ehlisi ve yabanisi de bulunan bir kuş
adı./Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmayan. 6) Kötülükte yardımcı. 7) Ora anlamında bir kelime./
Bir ay adı./Bir cetvel. 8) İslam’ın beş şartından biri./Duman lekesi. 9) Aşamasız asker./Bir şeyin en
yukarısı, tepe, zirve./Sinirli. 10) Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerden hazırlanan yemek./Her tarafı ateş
haline gelmiş odun veya kömür parçası. 11) İçinde para, mücevher saklanan yer./Azeri bir çalgı adı. 12)
Atatürk Kültür Merkezi’ni simgeleyen harfler./Yüzü gülmez, ters, inatçı, merhametsiz.
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Eğitim ve Sosyal Tesisleri, Sendikamıza
ve tüm üyelerimize hayırlı olsun...

İlk açılışını Nisan 2013’te yaptık tesislerimizin. Ve durmaksızın, o
günden bu güne yoğun emek harcandı tesislerimize...
Konuklarımızı,
sendikamıza
emek vermiş
dostlarımızı
ağırladık..

Haziran 2013’te, temsilci eğitimi ile başladı eğitim
çalışmaları..

Paneller,
sempozyumlar
yapıldı...
Hukuk, ekonomi,
çevre tartışıldı
tesislerimizde

Tesislerimiz
bütün üyelerimizin,
üye yakınlarımızın
ve emek dostlarının
hizmetine açılmıştır.

