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GÜNDEM

Sarı sendikacılığın son numarası
promosyoncu sendikacılık
Malum örgüt, yıllardır uyguladığı Amerikan tarzı
sarı sendikacılık anlayışının artık iflas ettiğini ve işçiler
nezdinde deşifre olduğunu görünce artık ne yapacağını
bilmez bir biçimde sistemin olabilecek en pespaye, en
rüşvetçi yöntemi olan kuponculuğa veya promosyonculuğa yönelmiştir.
Genel Başkanlarının kamuoyunda yaptığı açıklamaya göre, işverenlere karşı işçiler adına yeterli mücadeleyi vermeyen veya veremeyen bu örgüt şimdi işçilere sus payı olarak dört taksitte 156’şar liralık erzak
yardımı yapma taahhüdünde bulunmuştur.
Buna sendikacılık adına “rezaletin son perdesidir”
demek olayı en kısa ve kestirmeden anlatmak adına yeterli olacaktır.
Ancak bu örgütün ve yönetenlerin yıllardır bir türlü
anlayamadıkları veya anlamak istemedikleri bazı gerçekleri bu ülkede sendikacılık adına ortaya koymak ve
kamuoyuna anlatmak gerekiyor.
Dayatmacı anlayış dönüşüyor mu?
Son bir aydır metal işkolundaki gelişmeler, yıllardır
işveren yanlısı sözde işçi sendikasının MESS ve siyasi
iktidar ile birlikte işçiler üzerinde kurduğu inanılmaz
baskı ve kandırmacanın sona erdiğini, sarı sendikacılık
anlayışının artık iflas ettiğini göstermektedir.
Yıllardır metal işçilerini zorla topladıkları Türk Metal çatısı çökmektedir. Sahneye koydukları orta oyununa artık metal işçileri kanmıyor. Gece yarısı imzalanan
sözleşmeler, bayram arifelerinde alel acele sonlandırılan pazarlıklar dönemi sona eriyor.

Sendika her şeyden önce sermayeden yani işverenlerden bağımızdır.
Yani bu, işçiler için bir karar alınırken önce işçilerin
hak ve çıkarları gözetilecek demektir.
Bu anlayışın hakim olduğu sendikada, tabanın söz
ve karar sahibi olması ilkesi doğrultusunda, sendikanın
tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda oluşturulan kurullar tarafından alınan kararlar uygulanır.
Sendika, işverenden yani sermayeden bağımsız olduğu gibi, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız hareket eder. Gözetilecek tek şey işçilerin sınıfsal
çıkarlarıdır.
Söz ve karar tabanındır
Sendika içinde her görüş ve düşünce kendisini açıkça ifade eder, işçiler özgürce düşüncelerini söyler ve
fabrikadaki temsilcileri de dahil tüm kademelerde yöneticilerini diledikleri gibi seçerler.
Fabrikalardaki işçiler her toplu sözleşme döneminden sonra işyerlerinde kurulan sandıklarda istedikleri
gibi temsilciliğe aday olabilir ve yine istedikleri temsilci adayını “gizli oy, açık sayım” esasınca belirlerler.
Seçilen temsilciler siyasi görüşleri, sendika içinde
kimden yana oldukları, bölgeleri veya kökenleri ne
olursa olsun aldıkları oya göre sıralanırlar.
Her toplu iş sözleşmesi sonrası yapılan seçimler
sonrası işçilerin tercih ettiği temsilciler, yine sendika-

mızın tüzük ve yönetmeliklerince belirlendiği gibi işyeri komitelerini kurarlar ve bu komiteler aracılığıyla
farklı görüşlerin temsiliyetini sağlarlar.
Toplu sözleşmelerimiz işte bu işyeri toplu sözleşme
kurulları tarafından yönetici ve uzmanların da katılımıyla oluşturulur.
Toplu sözleşme müzakarelerine yönetici ve uzmanların yanı sıra sendika temsilcileri de katılırlar ve tutanaklar işyerlerine asılır.
MESS grup sözleşmelerinde ise birden fazla işyeri
olduğu için belli sayıda temsilci dönüşümlü olarak görüşmelere katılır .
Her aşamada işyeri temsilcilerinden oluşan şube ve
genel merkez yöneticilerinin de katıldığı Merkez TİS
Kurulu belli periyodlarda toplanarak gerekli değerlendirmeleri yapar.
Kararlar, kurullarda alınır
Eylem, mücadele ve grev kararları bu toplantılar sonucu alınır. Eğer toplu sözleşme imzalanacaksa da yine
bu kurulun görüşü alınarak imzalanır.
Görüldüğü gibi Birleşik Metal-İş Sendikasında toplu iş sözleşme süreçleri diğer sendikalardaki gibi bir kişinin iki dudağının arasında değil, üyelerin belirlediği
toplu sözleşme kurulları aracılığıyla yürütülür.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası işte bu uygulamalarıyla Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışının Türkiye’de metal işkolundaki biricik temsilcisidir.
Bu anlayış kişilerden bağımsız biçimde ve kimsenin keyfiyetine bağlı olmaksızın devam ede gelen bir
işleyiştir.

Dayatmacı, tek tip, tepeden inme, işçileri yok sayan
ve işçilerin kaderinin bir kişinin iki dudağının arasında
belirlendiği sendikal anlayışın sonu geliyor.

İşte bu anlayış nedeniyle DİSK/Birleşik Metal-İş
her türlü zorluğa, baskıya ve engellemeye rağmen metal işkolunda işçilerin tercihi, işverenlerin ise korkulu
rüyası olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Metal işçilerinin Bursa’da başlayan ve giderek tüm
Türkiye’ye yayılan talepleri tümüyle haklı ve karşılanabilir taleplerdir ve bu talepler esasen DİSK/Birleşik
Metal-iş’in sendikal ilkelerinin ve toplu sözleşme politikalarının temelini oluşturmaktadır.

Bu anlayış, şimdi bazı sendikaların göstermelik
olarak “biz de seçim yaparız” veya “işçilerin sesine kulak vereceğiz” gibi yapay ve zorlama hamleleriyle işçileri kandıramayacağı kadar ciddi ve kurumsal işleyiş
gerektiren bir anlayıştır.

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
Şimdi ne mutlu ki bizlere metal sektöründeki sayısal azlığımıza rağmen sendikal anlayışımız, ilkelerimiz
ve toplu sözleşme politikalarımızla ödünsüz sürdürdüğümüz mücadeleler bugün farklı işyerlerinde vücut
bulmakta, metal işçilerinin ortak talepleri olarak gündeme gelmektedir.
Çünkü, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışında sendikanın gerçek sahipleri işçilerdir, sendikanın üyeleridir.

Çocuklarımız için gelecek kaygısı
taşımadığımız, iyi, güzel ve mutlu günlerin
yaşandığı bayramlar dileğiyle...

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Gazetesi
Sayı: 220 / Temmuz 2015
(Yerel Süreli Yayın)
Sahibi: Birleşik Metal-İş adına
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu
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Eyüp Özer, Gökhan Düren, Mehmet Beşeli,
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Bugüne kadar tepeden inme yöntemlerle işçileri işverenlere peşkeş çekip, kapalı kapılar arkasında işbitirenlerin birden bire demokratik yöntemleri benimsemiş
gibi “biz de seçim yapacağız” sözleri hiç de inandırıcı
gelmemektedir.
Eskilerin dediği gibi “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”.
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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Metal işçisinin coşkusu
işbirlikçi sendikal düzeni değiştiriyor

BİZ KAZANDIK!...
Kapalı kapılar ardında sözleşme
imzalayanlar değil, dayatmalara boyun
eğmeyip greve gidenler kazandı...
Hükümet ve Danıştay grevleri
yasaklasa da, fabrikalarını
MESS’ten istifa ettiren, grup
sözleşmesinin üzerinde
haklara imza atanlar kazandı...
Sarı sendikaya
boyun eğmeyip hakları için
ayağa kalkanlar kazandı...

Kararlı tavırları, giderek
sınıfsallaşan
duruşlarıyla, işveren örgütüne
kesenin ağzını
açtıran metal
işçileri kazandı...

Biz, mücadeleci metal işçileri,
biz kazandık...

Şimdi, metal işçisi kaderini eline aldı... Sarı sendika saltanatına bu kez son veriyor.
Nisan ayında Bursa’da başlayan isyan, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gebze, İstanbul, Aksaray, Eskişehir, Bolu ve daha birçok
ilde, yüzlerce fabrikaya, binlerce işçiye sıçradı. Renault, Tofaş,
Coşkunöz, Mako, Ototrim, DJC, SKT, Valeo, Delphi, Arçelik,
Türk Traktör, ORS, Ford ve daha onlarcası… Metal işçileri sarı
sendikadan istifa etti.
Peki neden?
Bir kez daha metal işçileri gördüler ki, grup sözleşmesi değişmez değilmiş.
Sendikamızın MESS grup sözleşmesinde aldığı grev kararı, bir günlük grev uygulamasının ardından bakanlar kurulu
kararıyla grevin ertelenmesi metal işçileri için yeni bir başlangıç oldu.
Grev ertelemesine rağmen Birleşik Metal-İş üyeleri bu
süreçten kazanımlarla çıktı. Üyelerinin neredeyse yarısı
MESS’ten ayrılmak zorunda kalan işletmelerde 2 yıllık ve
MESS ile sarı sendikalarnı imzaladıkları zam oranlarını üzerinde artışlarla kazanımlar elde etti.
Diğer yarısı ise yapılan anlaşmalarla aynı şekilde MESS’in
verdiğinin üzerinde haklar aldı. Metal işçisinin yolu işte bu mücadeleyle açıldı.
Ve elbette Bosch örgütlenmesi. Bosch’ta sendikamızın
yetkisi türlü çeşit oyunla engellendi belki ama, orada yürütülen
mücadelenin sarı sendika ve MESS’i görece iyi bir sözleşme
bağıtlamak zorunda bırakması bir başka büyük kıvılcımı ateşledi. Renault’ta başlayan istifa hareketi tüm ülkeye sıçradı.
Şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Şimdi metal işçileri bu bayrağı bir adım daha ileriye taşıyacak.
METAL İŞÇİLERİ BİRLEŞİK METAL-İŞ’LE BULUŞUYOR
Türk Metal’den istifa edip özgür bir sendikal düzen oluşturmak için büyük bir adım atan işçiler şimdi de sendikamız ile
buluşuyor. Ford, Enpay, Federal Mogul, Ototrim, E.G.O başta
olmak üzere birçok fabrikada işçiler sendikamıza kitlesel olarak üye oldular.
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Güzel günler gelmez bize,
Sarı sendikanın esaret zincirini kıran işçiler,
sendikamız saflarında örgütleniyor...

EGO işçileri,
temsilcilerini de
seçtiler..
TM saltanatına son veren E.G.O işçileri de sendikamıza üye oldular.
Trakya Şubemizde yapılan toplantılarda, Genel Merkez ve Şube yöneticilerimiz işçilerle buluştular, soruları yanıtladılar..
21 Haziran’da da, çoluk çocuklarıyla, aileleriyle geldikleri temsilci seçimini
tam bir şenlik havasında yaşadı EGO işçileri.
Sarı sendikadan kurtulmanın keyfini, "sendikalı" olmanın coşkusunu, salonu
çınlatan alkışlarıyla, Genel başkanımız ve merkez yöneticilerimizle paylaştılar...
Bu süreçteki kararlı duruşlarıyla metal işçilerinin mücadele saflarında yerini
alan EGO işçilerine, bir kez daha "hoşgeldiniz" diyoruz.

Bugün, dünün yarınıdır..
Yusuf Sidal, Enver İçten, Hayrettin Güneş, Emrullah Gültekin,
Nizamettin Babaoğlu tarafından kurulan sendikanın ilk adı Demir-İş'ti.
Adı, 7 Ekim 1956 tarihinde Türkiye
Maden-İş olarak değiştirildi.
İşçi hareketi tarihine damgasını
vuran pekçok grev ve direniş Türkiye
Maden-İş Sendikası’nın öncülüğünde
gerçekleşti. Kavel Grevi, Sungurlar
Direnişi, MESS’e bağlı işyerlerinde
1964, 1977-1978 ve 1980 yıllarında
yaşanan yaygın grevler bu sendikanın
yürüttüğü etkinliklerdi.
1992 yılında yeniden faaliyete
geçen Türkiye Maden-İş Sendikası
ile T. Otomobil-İş Sendikalarının 4-5
Eylül 1993 tarihinde birleşme genel
kurullarının toplanmasıyla, birleşik
sendika metal işçilerinin iradesi ile
tarih sahnesindeki yerini aldı.

Metal işçilerinin arayışlarının karşılığı
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
anlayışındadır
Bugüne kadar tepeden inme yöntemlerle işçileri işverenlere peşkeş çekip, kapalı kapılar arkasında iş bitirenlerin birden bire demokratik yöntemleri benimsemiş
gibi “biz de seçim yapacağız” diyerek işçileri kandırmak
adına fırsatçılık yapmaları, gerçekleri yansıtmamaktadır.
MESS sözleşmesini kabul etmeyen ve buna karşı mücadele eden tek sendika Birleşik Metal-İş Sendikası’dır.
Bir şeyin aslı varken taklidine itibar edilmez.
Birleşik Metal-İş Sendikası’nda işçiler seçer, işçiler
karar verir, işçiler yönetir.
Eskilerin dediği gibi “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”.
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biz güzel günlere yürümedikçe
Enpay işçileri de
aramızda...
Sarı sendikadan istifa ederek Sendikamızda örgütlenen Kocaeli Enpay işçileri, salon toplantısında yaptıkları konuşmalarla sendikamızı
selamladılar...

Empay işçileri sendika temsilcilerini de seçtiler...

Ateşle
Enpay işyerinde daha önce
Ramazan aylarında verilen sahur
yemeğinin kaldırması üzerine işçiler,
üretimi durdurarak cevap verdi. Genel
Başkanımız fabrikadaki üyelerimizi
ziyaret ederek kararlı direnişe moral
desteği verdi..

Ford Avrupa Çalışma Konseyinden
Şirket Yönetimine Mektup
Sayın Bay Farley, Bayan Urwin,
Size Ford Avrupa Çalışma Konseyi adına acil bir rica
amacıyla yazıyorum.
Ford'un Türkiye'deki fabrikalarında, yönetimin işçilerin
haklarına saygı çerçevesinde hareket etmesini umuyoruz. Ford Otosan'ın Türkiye'deki yönetimini de bu tarz da
hareket etmeye yönlendirmenizi talep ediyoruz.
Arkadaşlarımızın makul ücret talepleri bizim tarafımızca amasız ve tereddütsüz desteklenmelidir.
Küresel bir üretim yapısını yönetirken çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin yaşamlarını sürdürmeye
yetmeyecek bir ücrete mahkum edilmeleri Ford Motor
Company'nin temel etik değerleriyle örtüşmediği gibi, Avrupa Çalışma Konseyinde temsil edilen sendikalar tarafından da kabul edilemez.
... biz şuna inanıyoruz ki, sendikadan istifa eden işçilerin talepleri - bizler açısından haklı olan bu talepler görmezden gelinemez ve kesinlikle disiplin araçlarıyla da
çözülemez. ...
Martin Henning
Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı

Otomotiv işçilerine...
Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “balataları yağlarken” daha dün
parmaklarından akan kanla sarmıştı
umudun ve inancın yaralarını
Günlerden direniş bugün
çalıştır “ateşleme sistemi”ni
mavi tulumun çoğaltsın gökleri
Günlerden direniş bugün
vidalarını yağla “fren sistemi”nin
nasırlı ellerin uyandırsın denizleri
Gücüne güç kattı işte
gece vardiyası da
seninle yürüyor zaman
çünkü sensin umman
Alınterindir şimdi acıyı onaran
Günlerden direniş bugün
korkuya aldanma
mavi tulumun derlesin afişleri
Günlerden direniş bugün
direnişinde boğulacaktır
sarı sendika
ve alınterini çalan bezirgân
Bak nasıl onurunla bezendi
bütün fabrika
Öfkene avlanma, acıya alışmalısın
ustan ki “emek”in kaportasında daha dün
damarlarından sızan terle onarmıştı
hayatın melhem tutmaz yaralarını

Kocaeli Şb. yöneticilerimiz ve üyelerimiz, Ford
Otosan'dan atılan işçilerin yanındaydılar.

Ateşle, bir daha kırılsın korkunun dalları
Refik Durbaş
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Sarı sendikadan gerçek sendikaya geçişler sürüyor:

Hoşgeldiniz
Federal Mogul işçileri
Sus payı değil,
kalıcı kazanımlar için

İleri!

Türk Metal Sendikası’ndan
istifa ederek sendikamızı seçen
işçiler, üyeliklerini coşku ile
yapıyorlar...
Federal Moğul işçilerinini salon toplantısı da coşkulu
geçti..
Çağlayan Düğün Salonu’
nda düzenlenen tanışma toplantısına Yönetim Kurulumuz
da katıldı, Genel Başkanımız
yeni üyelerimize hoşgeldiniz
konuşması yaptı..

Federal Mogul TP’de
Direniş Kazandı!

Gebze Şubemize bağlı Federal Mogul TP Liner
fabrikasında üyelerimiz, MESS grup toplu iş sözleşmesinde Yüksek Hakem Kurulu’nun bu işyerine
özel olarak ikramiye alacaklarının eksik belirlenmesine 8 gün süren fabrikayı terk etmeme eylemiyle
karşılık verdi. İşverenin de bu konuda YHK uygulamasında ısrarcı olacağını açıklaması üzerine eyleme

başlayan üyelerimiz, işyerini terk etmeyerek haklarını talep etti.
8 gün boyunca sendikasıyla birlikte direnen üyelerimiz, bu sürenin sonunda taleplerinin karşılanmasıyla eylemi sonlandırdı. Yapılan anlaşmada ayrıca
işyeri 1.Grup’a da çıkarılmış oldu.

Mücadelenin hedefe ulaşmasını engellemek için para dağıtıyorlar; BAŞARAMAZLAR!
Metal işçilerinin 2014 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde
farklı zamanlarda ama ortak hedeflerle verdiği mücadeleler,
işbirlikçi dayatmacı toplu sözleşme düzeninin yıkılması ile sonuçlanmıştır.
Sermaye örgütü MESS her geçen gün yayılan metal işçisinin direnişi karşısında kesenin ağzını açmış ve tüm işyerlerinde net 1000 TL.’nin bizzat kendisi tarafından verileceğini
duyurmaktadır.
“Çalışma barışı” gerekçesinin arkasına sığınarak ve toplu
iş sözleşmesi maddelerinde değişiklik yapılmayacağını söyleyerek, metal işçilerine durmaları için adeta yalvaran MESS’in
gerçek amacı metal işçilerinin bu mücadeleden kalıcı bir maddi
kazanımla çıkmalarını engellemektir.
Teklif ettiği paralanın herhangi bir isim altında bordroya
girmemesi için net ödemeyi kendileri yapacaklarını duyurmaktadırlar.
Gerçek niyetleri ise metal işçilerinin yayılan direnişinin ve
sarı sendikadan istifalarının önüne geçmektir.
İşbirlikçiler o kadar sıkıştılar ki yasaları ve tüzüğü zorlayarak işçilerin ağzına bir parmak bal çalarak, direnişin büyümesini engelleyeceklerini sanıyorlar.
MESS para dağıtırken, satılmış sahte sendika bir kereye
mahsus ve kazanılmış hak oluşturmayan bu girişimin çığırtkanlığını yapıyor.
Yapmaya çalıştıkları en kaba tabiriyle “grev kırıcılığıdır”.
MESS ve sahte sendikaya yakışır ama metal işçisine yakışmaz.
1000 liralık ödeme ile işbirlikçi dayatmacı düzenlerini koruyabileceklerini zannediyorlar.
Hiç akıllanmayacaklar!
Daha önce yine çalışma barışı gerekçesi ile 300 TL.lik erzak parası vermediler mi?
Yine 3 yıllık sözleşmenin “ayakbastı parası” tabiriyle 5. Dilim zammına artı 3,5 puan vermediler mi?
Ne oldu?
Metal işçilerinin isyanını durdurabildiler mi?
Yine durdurmayacaklar!
Artık ok yaydan çıktı!
Metal işçisi bu direnişi bir kerelik bir kazanım elde etmek
için başlatmadı. Metal işçileri, yoksullaşma sürecine karşı kalıcı ve düzenli gelir artışı istiyorlar. Metal işçileri özgür toplu pazarlık düzeninin hakim olmasını istiyorlar. Metal işçileri gerçek
sendika Birleşik Metal İş ile buluşmak istiyorlar.
İşbirlikçiler metal işçilerine o kadar uzak o kadar yabancılar
ki, onların gerçekten hak arama mücadelesi verdiğini bir türlü
anlamadılar ve anlayamayacaklar!
İşverenler ve MESS açısından yapılacak tek şey kaldı: Direnişin sona ermesi için sağlanacak her türlü gelir artışının kazanılmış ve dolayısıyla sürekliliği olan bir hak olarak bordroya
işlenmesi.
Bunun için artık “sıfırlanmış”, üyesi kalmayan “satılmış”
sahte sendikanın imzasına ihtiyaç yok. İşverenler metal işçilerinin gelirlerinde hangi ad altında olursa olsun iyileştirme yaparlar ve bunu bordroya işlerler. Oradan geri dönüş artık olmaz.
Grup toplu sözleşmesi artık yırtılıp atıldığından tadiline de
gerek kalmamıştır.
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!
Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!
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Alimex işçileri de sendikamızda örgütlendi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kurulu
ALİMEX Alüminyum fabrikasında çalışan işçiler sendikamızda örgütlendi. Kocaeli Şubemizin yürüttüğü örgütlenme
çalışması geçtiğimiz Nisan ayında yeterli
üye çoğunluğunu sağladı.

ALİMEX’de yaklaşık 300 işçi çalışıyor. Sendikamızın işyeri için yaptığı
çoğunluk tespiti başvurusuna Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı olumlu yanıt
verdi. Ardından işveren bu tespite itiraz
etti.

Sendikamız üyesi Alimex işçileri, örgütlenmedeki kararlılıkları sürecin başından itibaren korudular. 12 Nisan 2015 tarihinde sendikamızın Sapanca’daki sosyal
tesislerinde bir araya gelen üyelerimiz, burada çoğunluk tespiti sonrası yol haritasını
Genel Merkez ve Şube yönetimiyle birlikte belirledi. Toplantıda Genel Başkanımız
da Alimex işçileriyle buluştu.

Ankara Ostim’de sendika var:
Klimson Klima’da örgütlendik
Küçük ölçekli işletmelerin bulunduğu, çoğunlukla örgütsüz, sendikasız
ve kuralsız çalışmanın
yaygın olduğu Ankara
Ostim’de artık sendika var.
Ostim’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 40 işçinin
çalıştığı Klimson Klima
işyerinde işçiler sendikamıza üye oldu. 15 Mayıs
tarihinde bakanlığa yapılan çoğunluk tespiti başvurusu olumlu sonuçlandı ve sendikamız işyerinde çoğunluk tespitini aldı.
Ancak işveren bu tespite örgütlenme
çalışmalarında öncülük yapan işçileri işten
çıkarmaya kalkarak yanıt verdi. Klimson
işçileri ise işten çıkarılmak istenen arkadaşlarına sahip çıktı ve üretimden gelen
gücünü kullandı.

Eylem devam ederken işveren ile sendikamız arasında başlayan görüşmeler
olumlu sonuçlandı ve yapılan protokol ile
anlaşma sağlandı.
Klimson’da işveren yetki tespitine itiraz etmedi ve yetki belgesinin alınmasıyla
toplu sözleşme taslağı hazırlandı. İşyerinde TİS görüşmeleri böylece başlamış oldu.

Basın açıklamalarımızdan
Metal işçisi baskıcı sendika ve sözleşme düzenine boyun eğmiyor
... Bir kez daha görüldü ki metal işçisi, MESS’in Türk Metal eliyle dayattığı sözleşmeye sığmamaktadır.
Henüz bu yılın başında onlarca işletmede yaptığımız tek günlük
grevle Birleşik Metal-İş üyesi işçiler tarafından yırtılıp atılan MESS
sözleşmesi, şimdi de Renault, Tofaş, Coşkunöz, Mako ve diğer fabrikalarda çalışan metal işçileri tarafından çöpe atılmaktadır.
MESS’in tek taraflı belirlediği sözleşme, 3 yıllık yürürlülük, enflasyona endeksli düşük zam dayatması çökmüştür.
En önemlisi metal işçisi için, bu baskıcı sendikal düzenin sonunun gelmiş olmasıdır.
Metal işçileri, adı sendika olan bu örgütten mutlaka kurtulacaktır. Özgür sendikal düzen mutlaka kurulacaktır.

Bir süre sonra sendikamızın şirket yönetimiyle temas kurduğu temas, taraflar
arasında iş barışını gündemde tutarak görüşmelerin başlamasını sağladı.
Gaazetemiz baskıya girdiği sırada,
Alimex işçileri sendikamızla birlikte toplu
iş sözleşmesi taslağını hazırlamıştı. Önümüzdeki günlerde işyerinde toplu sözleşme müzakerelerinin başlaması bekleniyor.

ARMETAL’de onurlu direniş
Gebze Şubemize bağlı Armetal fabrikasında bir üyemizin
haksız yere tazminatsız olarak
işten çıkarılmasına tepki büyük
oldu.
16 Mayıs tarihinde işten çıkarılan üyemiz fabrika önünde
1 ay süren direnişe, içeride çalışan arkadaşlarımız destek oldu.
Fabrikayı terk etmeme kararı
alan üyelerimizin kararlılığı, işten çıkarılan üyemizin tazminatının ödenmesi ile sonuçlandı.

Opsan’da anlaşma sağlandı
Gebze’de kurulu Opsan işçilerinin Türk Metal’den istafa ederek sendikamıza üye
olmasını ardından, işyerinde baskılar başladı.
Baskılar ve işten atmalar karşısında yılmayan Opsan işçileri, direnişe geçtiler.. 3
gün 3 gece süren eylemler sonucunda işçi arkadaşlarımızın talepleri karşılanınca, işbaşı
yapıldı.
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THY Teknik çalışanı da
“Gerçek Sendika“dedi
THY Teknik çalışanları, söz ve karar sahibi olacakları bir sendikada buluşuyor. DİSK/Birleşik
Metal-İş’e üyelik akışı devam ediyor. Sendikamıza üyelik işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımızı
kutluyoruz. Onlara aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çeşitli tarihlerde THY
Teknik A.Ş. çalışanlarıyla buluştuk. Başlangıçta bildirilerle sendikamızı
tanıttığımız bu ziyaretler, daha sonra üyelerimizle süreç hakkında bilgilendirme toplantılarına dönüştü.

THY Teknik’te devam eden işkolu tartışması, Yargıtay’ın vermiş olduğu kararla kesinleşti. Bu karar ile şirket metal işkoluna dahil
oldu.
THY emekçileri, zor yıllar geçirdi.
THY’nin bölünmesi ve farklı şirketler üzerinden faaliyetlerin yürütülmesi en başta çalışanları olumsuz etkiledi. İş güvencesi zayıfladı,
ücret makası açıldı, iş yoğunluğu arttı.
Bu bölünme, havacılık sektöründe yıllara
dayanan köklü sendikal örgütlülüğü de vurdu.
HABOM’a apar topar yandaş sendika yerleştirme operasyonunu, Hava-İş’e yapılan müdahale
izledi. THY Teknik çalışanları bu dönem, kendilerinin değil şirket yönetimlerinin kararıyla
hareket eden sendikalarla yüz yüze bırakıldı.
HABOM’da sektöre yakışmayan toplu
sözleşmeye imza atanlara ve sonrasında THY
Teknik’e geçişte meydana gelen mağduriyetlerin sorumlularına kimsenin güvenmesi mümkün değil.
Bu nedenle artık ne Çelik-İş, ne de Havaİş THY Teknik çalışanlarını temsil etme ehliyetine sahip değil. Türk Metal’i de buraya
eklemekte hiçbir sakınca yok. Renault, Tofaş,
Ford başta olmak üzere birçok fabrikada çalışan on binlerce metal işçisinin istifa ettiği, bir
o kadarının da kurtulmak için çaba sarf ettiği
bu sendikanın, THY Teknik çalışanları için karanlık bir gelecekten başka bir anlam taşıması
mümkün değildir.

THY Teknik’ten üyelikler sürüyor
THY Teknik çalışanları kararlarını vermişler ve
tercihlerini DİSK Birleşik Metal-İş’ten yana kullanmaktadırlar. Üyelik akışının hızla devam etmesi de
bunun göstergesidir.
Sendikamıza üyelik işlemlerini tamamlayan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Onlara aramıza hoş geldiniz
diyoruz. Kararını vermiş ancak henüz e-devlet üzerinden üyelik başvurusunu yapmamış olan arkadaşlarımızın işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz.
Önümüzde aşama aşama tamamlamamız gereken
işler duruyor. Öncelikle başladığımız işi bitirmeli,
üyeliklerimizi tamamlamalıyız. Bu konuda ne kadar
hızlı davranırsak toplu iş sözleşmesi süreci de o kadar
kısa sürede başlayacak.
Bu aşamanın ardından THY Teknik çalışanları
sendikamız çatısı altında açılacak yeni şubede tüm
THY Teknik çalışanları kendi kurullarını oluşturacak,
temsilcilerini seçecek, yönetimini belirleyecek. El
birliğiyle “gerçek bir sendikal yapı” kuracağız.

Koreli Donghee’de sendika düşmanlığı
Hendek’te kurulu Güney Kore
sermayeli Dohngee fabrikasında
sendika düşmanlığı sürüyor. Nisan
ayı içinde örgütlenme çalışmalarını
tamamlayan sendikamız, 27 Nisan
tarihinde çoğunluk başvurusunda bulundu. Bakanlık çoğunluk tespitini
sendikamıza verdi.
Yetki tespitinin çıkmasının ardından 2 üyemizi işten çıkarın işverenlik, içeride de işçilere sendikamızdan
istifa için baskıya başladı. İşten atılan
2 üyemiz 4 Mayıs tarihinde kurdukları çadırda 1 ay boyunca direnişi sürdürdü.

18 Mayıs’ta DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, ve Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU’nun katılımıyla
işyeri önünde bir basın açıklaması düzenlendi.
3 Mayıs’ta üyelerimizle Sapanca tesislerimizde yapılan değerlendirme toplantısında Donghee
işçileri kararlı tavırlarını ortaya
koymuşlardı.
Tüm baskılara rağmen üyelerimizin kararlığı bugün de devam
ediyor.
Dohngee’ye sendika girene kadar da bu kararlılık devam edecek.
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Şahinkul Makina’da
Sendikasızlık sona eriyor
Bursa’da metal işçilerinin başlattığı büyük mücadele sadece sarı sendikaya karşı
yürümüyor. Sendikasız birçok fabrikada da
işçiler örgütlü tutum alıyor, gerçek bir sendikada, sendikamızda örgütlenme mücadelesine soyunuyor.
Bursa’da kurulu ve yaklaşık 400 işçinin çalıştığı ŞAHİNKUL Makine ve Yedek
Parça fabrikasında da işçiler sendikasız çalışmaya dur dedi ve sendikamıza üye oldu.
Çalışmalar sırasında işyerinde 4 arkadaşımızın işten atılmasına rağmen Şahinkul işçilerinin sendikamızda örgütlenmesi devam
etti. Haziran ayının başında yeterli çoğunluk
sağlandı ve Bakanlık çoğunluk tespitini sendikamıza verdi.

Çoğunluk tespitinin çıkmasının hemen
ardından Şahinkul işverinliği, tespite itiraz
etti. Bu duruma tepki duyan üyemiz işçiler
22 Haziran’da, vardiya girişinde durumu
protesto ettiler. Üretimden gelen güçlerini
kullanan işçiler, sendikalaşma sürecini uzatmak ve kendilerini yıldırmak için yapılan itirazı kabullenmeyeceklerini gösterdiler.
Bu kararlı tutumun ardından şirket yönetimiyle sendikamız arasında sürecin barış
içinde sonuçlandırılması ve işçilerin sendikal haklarının tanınmasına yönelik diyalog
başlamış oldu.
Şahinkul’da sendikalaşma mücadelesi,
işçilerin kararlı tutumu eksilmeksizin devam
edecek.

Vatan Kablo’da 52 gün süren direniş
Çorlu’da kurulu Vatan Kablo işçileri
Anayasanın kendilerine tanıdığı temel hakkı
kullandı ve sendikamıza üye oldu.
Yeterli
çoğunluğun
sağlanmasının
ardından 23 Mart tarihinde Bakanlığa tespit
için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı.
Ancak işveren işçilerin sendikalaşmasına
karşı başlattığı saldırıyı arttırdı. İçerde
işçilere sendikamızdan istifa etmeleri için
baskılar yapıldı.

Kimi üyelerimiz işten atıldı. Süreç boyunca toplam 24 üyemiz işten atıldı.
Üyelerimiz içeride baskılara direnirken,
atılan üyelerimiz ise fabrika kapısı önünde
direniş çadırı kurdu, 52 gün boyunca onurlu
bir mücadele sürdürüldü.
Yetki tespitine de itiraz ederek süreyi
uzatmayı amaçlayan işverenin baskılarına
rağmen Vatan Kablo’da mücadele devam
ediyor. Vatan Kablo’ya sendika mutlaka
girecek.

Tuskon Önünde Zincirli Eylem
Vatan Kablo işveren örgütü TUSKON’un da üyesi. Şirketin üst
düzey yöneticileri aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası yönetim kurulunda da temsil ediliyor.
Sendikalaştıkları için işten atılan Vatan Kablo işçileri, eylemlerini
fabrika önünden, işverenin örgütü TUSKON’un kapısına taşıdılar. 28
Nisan tarihinde TUSKON’un İstanbul Şişli’de bulunan merkez binası
önünde yapılan açıklamanın ardından işten atılan üyelerimiz kendilerini kapıya zincirlediler.
Eyleme DİSK ve bağlı sendikalarımızın üye ve yöneticileri de
destek verdi.

AD Demirel’de direniş başladı

Üyelerimiz, 17 Nisan’da, işveren ve işveren vekilleri
hakkında suç duyurusunda bulundular ve Savcılık önünde
merkez yöneticilerimizin de katılımıyla basın açıklaması
yapıldı…

Kocaeli Şubemizde örgütlü olan işyerleri kapanan ve tazminatlarını alamayan AD Demirel işçileri
Ankara'da şirket merkezi ve Kocaeli fabrika önünde direnişe geçtiler.
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Metal işçisinin Bursa’dan başlayan isyanına yurtdışından da destek geldi.

“Yaşasın sınıf dayanışması”
Renault Yönetimine
Fransa CGT Sendikasından Mektup
... Bu işçilerin sendikal
özgürlüklerine
karşı düzenlenmiş olan
bir hamledir.
... Halbuki, Renault grubunun, Renault
Grubu Komitesi ve IndustriALL Global Union
arasında imzaladığı "küresel sosyal , toplumsal ve çevresel sorumluluk" başlıklı anlaşmaya dayanarak, şirket
yönetim kurulu Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO'nun,
87. Ve 98. Sayılı Sözleşmelerinde bulunan sendika özgürlüğünü, sendika haklarının korunmasını, örgütlenme
hakkını ve toplu sözleşme haklarını kabul etmiştir.
Renault yönetiminin söz ettiği gibi, aynı anlaşmada
işçilere sendikaya katılıp katılmama ve istediği sendikayı
seçme özgürlüğü tanınmıştır.
...Bu nedenlerden dolayı Renault grubunun, Renault
Grubu Komitesi ve IndustriALL Global Union arasında
imzalanan küresel sosyal , toplumsal ve çevresel sorumluluk anlaşmasında bulunan şartların yerine getirilmesi
için müdahale etmenizi istiyorum.
CGT sendikalar koordinatörü
Fabien Gache

Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde, üyelerimizin kalbi direnişteki metal işçileri için atıyor...

Fransa’daki Renault sendika işyeri temsilcileri Bursa’yı ziyaret etti
Fransa'daki Renault sendika işyeri temsilcisi
Xavier Reynaud ve Fransa'daki CGT Sendikasından Nail Yalçın, Renault'da eylemler devam
ederken, Bursa'yı ziyaret ettiler ve Renault işçileriyle görüşerek eylemler hakkında bilgi alarak,
Fransa'da Renault yönetimi ile yaptıkları görüşmede Bursa'daki Renault işçilerinin taleplerini şirket
yönetimine aktardılar. Bursa'daki görüşmelerinin
ardından, Birleşik Metal İş Bursa şubesinde basın
toplantısı yapan heyet, Renault yönetiminden, eylemler nedeniyle kimsenin işten atılamayacağının
garantisini aldıklarını belirterek, Dünya'nın her
yerindeki Renault çalışanlarının kendi sendikalarını özgürce seçebilmeleri gerektiğini belirttiler.

FIAT Grubu Sendikalar Ağı
Sonuç Bildirgesi
Tüm Dünya'daki Magneti Marelli, FIAT ve Case New
Holland işçilerinden şirket yönetimine Türkiye'deki işçilerle dayanışma ve haklarına saygı göstermesi çağrısı
Tüm Dünya'daki FIAT-Chrysler ve Case New Holland işçilerinin temsilcilerinin buluştuğu ve 10 ülkeden
70 temsilcinin katıldığı FCA-CNH Küresel Sendikalar
Ağı Toplantısında, Türkiye'deki Magneti Marelli, Türk
Traktör ve Tofaş fabrikalarında yaşananlar da gündeme
alındı. Toplantının sonuç bildirgesinde, farklı ülkelerde
yaşanan sorunlara değinilirken, Türkiye'de hem Magneti
Marelli, hem Türk Traktör işyerlerinde işçilerin sendika
seçme özgürlüklerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu ve Türk Traktör'de işten çıkarılan işçilerin geri
alınması istendi.
Ayrıca toplantının katılımcıları, FIAT-ChryslerCNH yönetimine bir ortak mektup göndererek, CNH'i
Türkiye'de Türk Traktör'de yaşanan işten çıkarmaları
geri alması ve işçilerle bir açık diyaloğa girmesi çağrısında bulundu. Ayrıca şirketin Avrupa Çalışma Konseyinde
Türkiye'deki IndustriALL Avrupa üyesi bir sendikadan
temsilcinin gözlemci olarak yer almasını talep etti.

Dünya'nın dört bir yanından hukukçular, Bursa’ya gelerek
Yaşanan işçi hakları ihlallerini gözlemlediler.
Avrupa'nın 18 ülkesindeki avukat örgütlerini temsil
eden ELDH (Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi için
Avukatlar Derneği) Genel Sekreteri Thomas Schmidt,
Amerika Birleşik Devletlerinden Cornell Üniversitesi İş
Hukuku Bölüm Başkanı, İş Hukuku Profesörü Angela B.
Cornell, Hindistan sendika avukatı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Hukuk Danışmanı Ramapriya Gopalakrishnan, Uluslararası İşçi Hakları Komisyonu ICLR'dan
ABD'li işçi hakları avukatı Suzanne Adely, Bursa'da
Türkiye'de işçi hakları ve Renault ve Bosch'daki hak
ihlalleri ile ilgili hazırlayacakları bir rapor için Bursa'ya
geldiler, incelemlerinin aradından Bursa şubemizde bir
basın toplantısı yaparak basının sorularını cevapladılar.
Basın toplantısında, özellikle iki veya daha fazla
sendikanın bir işyerinde örgütlenme çalışması yürüttüğü
durumlarda, bir gizli oylamanın, işçilerin sendikal tercihlerini ortaya koyması açısından, ILO tarafından dünyanın
çeşitli ülkelerindeki uygulamalarda, savunulan bir yöntem olduğunu belirttiler.

“Bu kavganın iki tarafı var. Bir tarafında metal işçileri ve gerçek sınıf
sendikası Birleşik Metal İş var. Karşı
tarafta ise sermayedar sınıf ve örgütü MESS, onun taşeronu Türk Metal
ve sermayenin çıkarlarını korumakla
görevli bir siyasal iktidar var.”
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Tuz da koktu...
Sendikamızın 20 işyeri için 29 Ocak 2015, 18
işyeri için ise 19 Şubat 2015 tarihlerinde uygulanmasına karar verdiği 2014 dönemi grup sözleşmesi
grevleri bilindiği gibi Bakanlar Kurulu’nun aynı
günlü kararının 30 Ocak 2015 tarihinde Resmi
Gazete’nin 29252 mükerrer sayısında yayınlanması
ile yasaklanmıştı.
Sendikamız Bakanlar Kurulu kararının iptali ve
yürütmenin durdurulması istemi ile Danıştay’a başvurmuştur.
6 Nisan 2015’te UYAP’a düşen Danıştay 10.
Dairesi kararına göre sendikamızın yürütmeyi durdurma istemi 2’ye karşı 3 oyla reddedilmiştir.
Burada altı çizilmesi gereken iki nokta vardır:
Birincisi, Danıştay Tetkik Hakimi’nin sendikamızın
isteminin kabul edilmesi gerektiği düşüncesine rağmen bu karar verilmiştir. İkinci nokta, çoğunluğu
oluşturan üyelerin “bürokrat” geçmişleridir.
10. Daire kararını 5 Mart 2015 tarihinde vermiştir. Karara İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz hakkımız vardır. Bu hakkımızı grev hakkının tümüyle
ortadan kaldırılmasını hukuki yollardan engellemek
için elbette kullanacağız. Sadece İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmeyeceğiz, konuyu Anayasa
Mahkemesi ve AİHM’e kadar götüreceğiz.
Bakanlar Kurulu kararının işçilerin grev hakkının kullanımını tümden ortadan kaldırabilecek bir
gerekçeye dayanması ve Danıştay’ın buna destek
vermesi işçi hak ve özgürlükleri açısından büyük
bir tehdit oluşturmaktadır. Sendikamız bunun hukukileşmemesi için bütün olanakları kullanarak sonuna kadar mücadele edeceklerdir.
10. Dairenin 5 Mart 2015 tarihinde verdiği kararı, 60 günlük grev erteleme süresinin bitiminden
sonra ve sendikamızın YHK’ya başvurduğu günden
sonra UYAP’a düşürülmesi dava sürecindeki manipülasyonların bir diğer göstergesidir.
Danıştay Tetkik Hakimi “milli güvenliğin bir
unsuru olan ekonomi kriterinin, grev hakkının kullanımını sınırlandırmada nereye kadar geçerli bir
kıstas olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır”; “ekonomiyi milli güvenliğin bir unsuru olarak görmek
tek başına grev hakkını ertelemesi için yeterli olmayıp (...)”; “salt ekonomik gerekçelerin grev hakkının kullanımını sınırlayacağının kabul edilmesi
Anayasa’da yer alan ‘temel hak ve hürriyetlerinin,
özlerine dokunulmaksızın....sınırlanabileceği’ kuralına aykırı olacaktır”; “ülkemizin stratejik sektörlerinden birisi olan metal sanayi alanında 38 işyerinde
birden yapılacak grevin yaratacağı sonuçların, .....
milli güvenlik gerekçe gösterilerek ertelenmesi yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk görülmemektedir.” şeklinde detaylı bir rapor sunmasına rağmen
10. Dairenin 3 üyesinin sadece “davacı tarafından
ileri sürülen iddialar, dava konusu Bakanlar Kurulu
Kararı’nın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmemektedir” diyerek Bakanlar
Kurulu kararının arkasına saklanması, davaya yapılan müdahalenin ya da Bakanlar Kurulu ile 3 hakim
arasındaki organik ilişkinin göstergesi sayılmalıdır.

Her üç ismin bürokraside yaptıkları görevler ve
kimler tarafından atandıkları, 10. Daire’de AKP etkisi konusundaki şüphelerimizde haklı olduğumuzu
düşündürtmektedir. Üye Mustafa Elçim Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken Cumhurbaşkanı
A. Gül tarafından Danıştay’a atanmıştır. Üye Ali
Ürker Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü
iken, Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan tarafından atanmıştır. Üye Ahmet Saraç ise İçişleri Bakanlığı 1.
Hukuk Müşaviri iken Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan
tarafından atanmıştır.
Hepsinden önemlisi, 5 Mart tarihinde verilen bir
kararın 60 günlük sürenin bitimine kadar dondurulması, açıklanmaması 10. Daire çoğunluğunun vermiş oldukları kararı savunamadıklarının açık göstergesidir. Çünkü itiraz yolu ile kararlarının süresi
içinde bozulabileceğinden endişe duymuşlar bir kez
daha grev hakkını kullanma olasılığımızı tümüyle
ortadan kaldırmak için hukuki bir karar vermemişler, idari ve siyasi bir süreç işletmişlerdir.
Yaşadığımız süreçte ülkede hak arayışlarının
hukuk dışı yöntemlere yönelmiş olmasında, hukuka
müdahalenin, yargının tarafsızlığını yitirdiği yolundaki inancın belirleyici olduğu yolundaki görüş
10. Daire çoğunluğunun kararı ile bir kez daha öne
çıkmıştır.
Metal işçileri, grev haklarından hiçbir zaman
vazgeçmediler ve vazgeçmeyecekler. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğu, yargının
bağımsız olduğuna artık onları kimse inandıramayacak.
Onlar, sermayedarlar ile işçilerin kanunlar
önünde eşit yurttaşlar oldukları masalına da artık
kanmayacaklar.
Onlar, kağıt üzerine yazılmış grev hakkının egemenler tarafından bir kalem oynatması ile yok edildiğini gördüler.
Onlar, siyasal iktidarın, Bakanlar Kurulu’nun
sermayenin bir ofisi olarak çalıştığını gördüler.
Onlar, mağdur, inanmış edebiyatı yapanların,
sermayenin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuklarını gördüler.
Onlar, yasama, yürütme ve yargının bütünleştiğini, sermayedar sınıfın çıkarları ve özel mülkiyetin
savunulmasını temel görev bellediklerini yaşayarak
öğrendiler.
Onlar, sermayenin iktidarının sadece iktisadi bir
iktidar olmayıp, siyasal bir iktidar olduğunu gerçeğini gördüler.
Onlar, gerçek grev hakkı için grev yapılması gerektiğini de gördüler.
Metal işçileri bundan böyle “işçilerin ihtiyacından daha büyük yasa yoktur” şiarıyla hareket etme
hakkı kazandılar.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Bakanlar Kurulu’nun “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelemiş olduğu grevimiz için Danıştay’a yaptığımız itiraz reddedildikten sonra, sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’nda bağıtlandı.
12.05.2015 tarihinde Yüksek Hakem Kurulunca imzalanan MESS grup toplu iş sözleşmesi, birinci
altı ay zammı yüzde 9.78 ve 3 yıllık olarak imzalandı.

İşte
Grevi
Yasaklayarak
metal işçisinin
hak mücadelesini
engelleyenler...!

11

12

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

Tis imza törenleri...

Özellikle MESS'ten ayrılıp
2 yıllık sözleşme imzalayan
işyerlerimizde, direniş ve
mücadeleyle sözleşme imzalanan fabrikalarımızda, TİS
törenleri büyük bir katılım ve
coşkuyla gerçekleşiyor...
DELPHI

Manisa Schneider

Çiğli Schneider

ZF Lemförder

Power Packer

HMS Makina

Mahle

Tabo
Rettig Metal

Kocaeli Baysan işçileriyle TİS sürecini değerlendirme toplantısı,
Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerinde 17 Mayıs’ta yapılmıştı.
21 Mayıs’ta sendikamızda yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılarak TİS imzalandı.

Düzce’de kısa bir süre önce örgütlendiğimiz Tekno Maccaferri işyerinde toplu iş sözleşmesi üyelerimizin onayı ve katılımı ile düzenlenen törenle imzalandı.
İmza töreninden sonra Düzce Temsilciliğimizde bir basın toplantısı düzenlendi.

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015
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Genel
Temsilciler
Kurulumuz:
Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu, 13 Haziran
2015 tarihinde Gönen Kemal
Türkler Eğitim Tesisleri’nde
toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki
açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir.

"Ayağa kalkan metal işçilerini,
söz ve karar sahibi olacakları sendikaya,
Birleşik Metal-İş'e çağırıyoruz..."
Genel Temsilciler Kurulumuz, 1516 Haziran’ın 45’nci yıldönümünü, o
büyük mücadelenin yaratıcılarını, onların yarattığı geleneği bugüne taşıyanları
selamlamaktadır ...
Temsilciler Kurulumuzun geçtiğimiz yıl yapılan son toplantısından bu
yana onlarca yeni temsilci arkadaşımız
aramıza katıldı. Kurulumuzun sayıca
arttığına, bileşiminin ise üçte birinin
yenilendiğine gururla tanık oluyoruz.
Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza
başarılar dilerken, bu tablonun sendikal
demokrasinin en güzel örneklerinden
biri olduğunu ifade etmek istiyoruz.
Metal işçilerinin sarı sendikaya ve
sermayenin sömürüsüne karşı ayağa
kalktığı günlerden geçiyoruz. Metal
işçileri, kendi hakları için değil metal
patronlarının çıkarı için var olan, 12 Eylül ürünü sarı sendikayı terk ediyor. On
binlerce işçi yıllardır devam eden esaretten kurtuluyor. Artık yeter deyip ayağa kalkan, şalteri indiren, insanca ücret
ve gerçek temsiliyet talep eden tüm işçi
kardeşlerimizi selamlıyoruz.
Genel Temsilciler Kurulumuz, onların bugün dile getirdiği, “işten atılma olmayacak”, “sarı sendika gidecek”, “ücretlerde iyileştirme olacak” ve “sendika
tercihine müdahale edilmeyecek” şeklinde ifade edilen dört talebin gerçekleşmesi için elinden gelen dayanışmayı
göstereceğinin altını çizmektedir.
Bugün binlerce metal işçisinin bu
taleplerle sürdürdüğü direniş, aynı zamanda bizim direnişimizdir. MESS’in
adaletsiz ücret artışı, 3 yıllık yürürlük
ve dayatmacı sözleşme düzenine karşı
29 Ocak’ta başlattığımız ve yine MESSsarı sendika-hükümet işbirliği ile yasaklanan grevimiz, bugün süren metal direnişine önemli bir etki yapmıştır.
Öncelikle, grevlerimizin Bakanlar
Kurulu kararıyla yasaklanmasına rağmen teslim olmayan, işyerlerinde direnişi devam ettiren tüm üyelerimizin
kararlılığını hatırlatmak istiyoruz. Bu

kararlılık, grup sözleşmesi kapsamında
sayıca yarıya yakın üyemizin bulunduğu
işletmelerin MESS’den ayrılmak zorunda bırakmıştır. Bu kararlılık, bu işletmelerde 2 yıllık sözleşmelerin imzalanmasını, geri kalan işletmelerin tamamına
yakınında da dayatılan sözleşmenin üzerinde haklar elde edilmesini sağlamıştır.
Federal Moğul Tuzla fabrikasında
sendikamız üyesi kardeşlerimizin sürdürdüğü 8 günlük işgal eylemi ise bu
büyük mücadelenin son halkası olmuştur. MESS-Hükümet-sarı sendika dayatması bir kez daha kardeşlerimizin kararlılığıyla püskürtülmüştür.
Birleşik Metal-İş, metal işkolunda
toplu sözleşme sürecinde belirleyici olmuş ve mücadelenin ilerlemesinde öncü
rol üstlenmiştir. Bu işçi sınıfının kazanımıdır.
Şimdi “2015 metal grevini” ve grev
yasağı sonrası yürüttüğümüz mücadeleyi “2015 metal direnişi” izlemektedir.
Bursa’da, Kocaeli’nde, Ankara, İzmir,
Eskişehir, Tekirdağ ve daha birçok ilde
metal işçilerinin direnişi sürmektedir.
Metal işçileri bu süreçten kazanımlarla çıkmak için birliğini güçlendirmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz, bu
birliğin işkolu düzeyinde ancak sendikamızda sağlanabileceğini büyük bir
güvenle ifade etmektedir. Metal işçileri
bu kararın eşiğindedir. Bu kararı veren
kardeşlerimiz ise bugün aramızdadır.
FORD, ENPAY ve EGO işçileri sarı
sendikadan kurtularak, ŞAHİNKUL,
DONHGEE, ALİMEX, ACEL, VATAN

KABLO, KÖKSALLAR işçileri ilk
defa örgütlenerek bu kararı verdi. Onları kutluyoruz. Diğer fabrikalarda ayağa
kalkan metal işçilerini kendilerinin söz
sahibi olacakları bir sendikada, Birleşik
Metal-İş’te geleceklerini kurmaya çağırıyoruz.
Aynı zamanda sendikamızın tüm
temsilci kadrolarına, öncü işçilerine
ve üyelerine de çağrıda bulunuyoruz.
Sendikamızın bölgelerde yürüteceği
çalışmanın parçası olmalarını ve metal
işçilerinin sendikamızla buluşması için
gereken çabayı göstermelerini bekliyoruz. Sendikamızın bölgelerde tek bir
kadrosunu dışında bırakmadan bu sürece müdahale edecek çalışmaları titizlikle güçlendirmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen
genel seçimlerin ardından Türkiye yeni
döneme girmiştir. 13 yıllık tek parti iktidarı artık sonlanmıştır. Yeni hükümet
arayışlarının başladığı şu günlerde biz
metal işçileri olarak tutumumuz nettir:
Oluşacak yeni hükümetlerin bileşimlerinden bağımsız olarak,
• Kıdem tazminatının gaspı,
• Grev hakkının engellenmesi,
• Sendika seçme özgürlüğünün kısıtlanması
başta olmak üzere işçi haklarına yönelecek olası politikalarına karşı tavizsiz mücadele edeceğimizi buradan ilan
ediyoruz.
Yaşasın işçilerin birliği
Yaşasın Birleşik Metal-İş
Yaşasın DİSK
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İzmir Şubemizden
29 Mart 2015 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam eden HMS Makine işçileri ile sözleşme sürecine dair bilgilendirme toplantısı yapıldı. 10 Nisan 2015
tarihinde HMS Makine toplu iş sözleşmesi anlaşmayla
sonuçlandı.
Sendikamızın 29 Ocak 2015 tarihinde çıkalan MESS
Grevlerinin Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenliği”
tehdit ettiği için ertelenmişti. Şubemize bağlı işyerlerinden Mahle, Delphi ve Schneider işyerlerinde dayatmaları
kabul etmeyeceğimizi gören işveren MESS’ten ayrılmış
olup Delphi ve Schneider Elektirik 2 yıllık TİS imzalandı.
30 Nisan 2015 tarihinde grup sözleşmesi içerisinde
bulunan ancak, MESS’ten ayrılan Mahle Motor İzmir ve
Konya Fabrikalarında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

16 Mayıs 2015’de Manisa Soma’da 301
madencinin katledilişinin birinci yılında Konfederasyonumuz DİSK’in öncülüğünde yapılan
“Unutmadık, Unutturmayacağız” Mitingine katılım sağlayan şubemiz coşkusu ve disipliniyle
madenci yakınlarının öfkelerine ortak oldu.
21 Mayıs 2015 İzmir Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzelman işçilerinin devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı yapılan basın
açıklaması ve aynı gün Emek ve Demokrasi
Platformu’nun Bursa’da metal işçilerinin direnişine destek vermek için yapılan ortak basın açıklamasına katılım sağlandı.

Şubemize bağlı toplu iş sözleşmesi imzalanan birçok
işyerinde kurulan sandıklarda üyelerimiz özgür iradeleriyle temsilcilerini seçtiler. Seçilen temsilci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.
İşçi sınıfının “Birlik, Mücadele ve Dayanışma” günü
olan 1 Mayıs’ı bu yılda Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Miting öncesi örgütlü olduğumuz tüm işyerleri tek tek
dolaşılıp 1 Mayıs’ın önemi anlatılıp bu yıl katılımın daha
fazla olması konusunda üyelerimiz bilgilendirilmiştir. 1
Mayıs günü tüm fabrikalarımızdan 1000’in üzerinde üyemiz, şube binamızın önünde toplanarak yürüyüşe geçti.
Üyelerimizin birçoğu eşleri ve çocukları ile beraber gelmişlerdi. Yürüyüş güzergahı boyunca Sendikamızın her
yerde gösterdiği disiplin ve coşku hakimdi. Miting’te
emeğin kazanılmış haklarına saldırıları yönelik sloganlarımızı gür şekilde haykırıldı.

metal eylemlerini selamlayan bir konuşma yaptı.
11 Haziran 2015 İzmir Şubemize bağlı Power Packer,
HMS, Mahle, Rettig, Schneider Çiğli, Schneider Manisa, Senkromeç ve ZF Lemförder işyerlerinde imzalanan
sözleşmelerin törenleri yapıldı. Genel Başkanımızın da
katıldığı törenlerde, işçiler coşkulu sloganlarla TİS pastasını kestiler.
Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde yapılan
Genel Temsilciler Kurulumuz sonrasında tüm temsilcilerimizle birlikte Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük işçi
direnişlerinden biri olan 15-16 Haziran direnişinin yıldönününde, patron ve sarı sendika işbirliğine dayalı sömürü
düzenine karşı direnen metal işçilerine destek vermek için
Bursa’da düzenlenen yürüyüşe katılındı.

Bursa’da direnen Metal işçilerinin haklı direnişine 22
Mayıs 2015 tarihinde üyelerimizle birlikte destek vermek
amacıyla Şube binamızın önünde toplanarak, MESS Ege
Bölge Temsilciliği önünde bir protesto yürüyüşü ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Ve ayrıca bu etkinlikten
birgün önce Genel Başkanımız ve Örgütlenme Sekreterimizin bölgemizdeki işyerlerine yaptığı ziyaretlerde başta
Renault ve diğer işyerlerinde devam eden metal direnişe
destek mesajları verildi.

14 Haziran 2015 Ergun
Hidrolik’te çalışan kadın üyelerimiz İzmir/Selçuk ilçesinde Şirince köyüne gezi düzenlemişlerdir.
Ve ayrıca Manisa Power Packer
işyerinde üyelerimizin katılımıyla bir piknik düzenlediler.
Üyelerimiz eş ve çocuklarıyla
birlikte güzel bir gün geçirdiler.

Şubemize bağlı, İmpo Motor işçilerinin kurduğu İmpo Atılım ve Dayanışma Derneği tarafından 31 Mayıs tarihinde Torbalı’da bulunan
Efeoğlu Mesire yerinde üyelerine aileleri ile birlikte bir piknik düzenlendi.
01 Haziran 2015 DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB’nin Haziran eylemlerinin yıl dönümünde
İzmir Gündoğdu meydanında düzenlemiş olduğu
etkinliğe üyelerimiz ile birlikte katılım sağlandı.
Delphi işyeri baştemsilcimiz Ümit Aslaner’de
kürsüden metal işçilerinin tarihte yaşanmış 1516 Haziran eylemlerini ve Bursa’da devam eden

Eskişehir Şubemizden

Şubemiz yeni binasında
11 Haziran 2015 tarihinde DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, Konfederasyonumuz
DİSK’e bağlı sendikaların şube başkanları,
akademisyenler, işyerlerinden gelen temsilciler ve üyelerimizinde katılımıyla İzmir Şubemizin yeni binasının açılışı yapıldı.

Eşkişehir Şubemize bağlı Bilecik Demisaş’ta
her yıl düzenlenen Futbol Turnası’nda finalinde İkmal bölümü ile karşılaşan Kalite Bölümü şampiyon
oldu. Fabrikada bölümler arasında gerçekleştirilen
turnuva, işçilerin birbirleriyle dayanışmasına vesile
olmaktadır…

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

1 Mayıs’ı Gebze’de diğer konfederasyonlara bağlı sendikaların
ve şubemize bağlı bütün işyerlerinden üyelerimizin eş ve çocuklarıyla katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Tüm kortejlerde sık
sık ertelenen grevlerimizle ilgili
sloganlar atıldı.
Bemka ve Kürüm Demir işyerlerinde arabulucu raporu geldi.
Toplu iş sözleşmesinde son safha
olan grev sürecine girildi. Bu işyerlerinde grev komitesi eğitimleri
düzenleniyor.
Yeni örgütlendiğimiz Wiedmann işyeride toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri devam ediyor.
Şube yönetim kurulu olarak farklı tarihlerde Yücel Boru,
Schnieder Elektrik, Fontana, Arpek, Schneider Enerji, Çayırova
Boru, Kroman, Alstom, Makine
Takım, Federal Mogul, Cavo,
Bemka, Kürüm Demir işyeri ziyareti düzenlenerek üyelerimizle
toplantılar düzenlendi.
Yeni örgütlendiğimiz Cesun

işyeri için yetki tespiti geldi. Üyelerimizin katılımıyla şubede önümüzdeki süreci yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eku işçileriyle 10.05.2015 yetki davasıyla ilgili şubede bilgilendirme toplantısı yapıldı.
10.05.2015 tarihinde Ar Metal işçileriyle şubede işyerinde
yaşanan sorunları değerlendirme
toplantısı yapıldı. 16.05.2015 tarihinde Ar Metal işyerinde işverenin
baskılarına ve işten atılan işçi arkadaşımızın tazminatının verilmemesine karşı işyerini terk etmeme
eylemi yapıldı. Şubemize bağlı
işyerlerinden temsilci arkadaşlarımızla beraber işyeri önünde nöbet
tutuludu. Yapılan anlaşma ile işverenin işten atılan 1 işçi arkadaşımızın tazminatını ödemesini kabul
etmesiyle beraber eylemimiz sonlandırıldı.

03.06.2015 tarihinde Federal Mogul
işyerinde Yüksek Hakem’den gelen toplu
iş sözleşmesinde ikramiye alacaklarınızın
eksik olması nedeniyle işverenden bu eksik
kalan ikramiyeleri tamamlaması istenildi.

15

Gebze Şubemizden

İşverenin veremeyeceğini ifade etmesi
üzerine üyelerimizle beraber işyerini terk
etmeme yapıldı.
8 günlük direnişimizin sonunda ikramiyelerimiz ve işyerinin 1. Grupa çıkarılması
suretiyle eylem anlaşmayla sonuçlandırıldı.

Şubemize bağlı birçok işyerinde kurulan sandıklarda üyelerimiz,
özgür iradeleriyle temsilcilerini
seçtiler. Seçilen temsilci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

İstanbul 1 Nolu Şube,Genel Kurulunu yaptı

İstanbul 1 Nolu Şubemizin 28 Haziranda yapılan 6. Olağan
Genel Kurulu, delege konuşmalarının ardından yapılan seçimlerle
son buldu.

Yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz..
Şube Başkanı: Yusuf İkisivri
Şube Sekreteri: Hüsnü Atasoy
Şube Mali Sekreteri: Hüseyin Fırat
Şube Örgütlenme Sekreteri: Adem Yalçın
Şube Eğitim Sekreteri: Hakan Tangaç

Sendikamızı sosyal medyada takip ediyor musunuz?
Facebook ve twitter hesabımızı arkadaşlarınıza da duyurunuz...

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

16

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

#Taksim1MayısAlanıdır
Başbakan Ahmet Davutoğlu
“Taksim’e yarın bu vatandaşlarımızı anmak için gelecek olan herkese
Taksim açıktır. Gelsinler karanfillerini
koysunlar” demişti.
“Biz İstanbul 1 Mayıs komitesini
oluşturan örgütler olarak, üyelerimizle birlikte bu çağrıya “icabet etmek”
üzere ellerimizde karanfillerle 12’de
Taksim’e doğru yola çıkacağız. Burada 1977’de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anacak, karanfillerimizi Kazancı
yokuşuna bırakacağız.” demiştik...

...ve yine
izin verişlmedi
Taksim’e çıkmamıza..
İstanbul, 1
Mayıs'ta yine
sıkıyönetim, gaz,
plastik mermi
ve gözaltı günü
yaşadı.
Oysa Beşiktaş’a
ulaşmayı başaranlar, Başbakanın dediği gibi
karanfilleriyle
gelmişlerdi...
DİSK 1 Mayıs için suç duyurusunda bulunuyor 1 Mayıs Faşizmi
mahkemeye veriliyor...
1 MAYIS ALANLARINDA
İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak isteyen milyonlar olarak, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış özlemlerini Türkiye’nin dört bir yanında 1
Mayıs alanlarında haykırdık... Birleşik
Metal-İş üyeleri örgütlü olduğu bölgelerde, 1 Mayıs kortejlerindeydiler...

1977 1 Mayısı'nda yitirdiğimiz canlar, Taksim 1 Mayıs Meydanı'nda anıldı.
Sendikamız yönetici ve temsilcilerinin de katıldığı anmanın ardından bildiri
dağıtılarak Şişhaneye, 1989'da öldürülen Mehmet Akif Dalcı'yı anmaya gidildi.
DİSK ve emek dostlarından oluşan
grup, daha sonra 1996 1 Mayısı'nda yitirdiklerimizi anmak için Kadıköy'deydi.
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İşyeri Ziyaretlerinden

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
İNTEK KALIP İSKELE SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Şevket Coşkun
Temsilci: Sabahattin Korkmaz
SİSTEMİ C OMANDİ MECCANİCİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Abulensar Kaya		
Temsilci: Murat Başaran
ALİMEX ALÜM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Nihat Meral
Temsilci: Ali Sayılı
Temsilci: Fatih Turan
HMS MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Hakan Kavak
Temsilci: Yaşar Murat Güneş
Temsilci: Selami Gün
NEMA WINKELMANN ISITMA VE SU
TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Mevlüt Çapkın
Temsilci: Orhan Ünal
ARPEK ARKAN PARÇA ALÜM. ENJEK.
VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erdoğan Kılıç
Temsilci: Lütfü Erdoğan
Temsilci: Metin Bozoğlu
TEKNO MACCAFERRİ ÇEVRE TEK.
MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Muhammet Tunç
SCHNEİDER ENERJİ END. SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Reşat Baygın
Temsilci: Yılmaz Alsancak
Temsilci: Rahmi Bayram
KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Temel Özcan
Temsilci: Hüseyin Diner
Temsilci: Engin Kulu		
Temsilci: Tabip Yavuz
Temsilci: AhmetKaçakcı (Çubuk Had.)
SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş.
(SAMANDIRA)
Baştemsilci: Hasan Serdar
Temsilci: Özkan Sezgin

ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜST. A.Ş.
Baştemsilci: Serkan Yılmaz
Temsilci: Osman Şamdan
Temsilci: Ayhan Gültekin
Temsilci: Cannur Kurt		
ACEL ELEKTRİK SAN. VE TİC. TD. ŞTİ.
Baştemsilci: Gökhan Tezgelir
Temsilci: Gülsüm Üçüncü

KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA CİHAZ- MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE
LARI SAN. TİC. A.Ş.
TİC. A.Ş. (SADİ SOK. DÖKÜMHANE)
Baştemsilci: Hasan Camgöz
Baştemsilci: Şuayip Cangür
Temsilci: Hacı Şahin
Temsilci: Mustafa Fidan
Temsilci: Ruşen Kasapoğlu
MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE
SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. A.Ş. (İzmir)
TİC. A.Ş. (SADİ SOK. LOJİSTİK)
Baştemsilci: Sedat Sadak
Baştemsilci: Ali Karaoğlu
Temsilci: Atilla Mengeş
Temsilci: Mevlüt Kalafat
Temsilci: Bedriye Yıldız

ARFESAN ARKAN FREN ELEMANLARI
SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Kadir Gedik
Temsilci: Mustafa Çataltepe
Temsilci: İbrahim Dil		

FEDERAL MOĞUL TP LINER EUROPE
OTO. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Volkan Talipoğlu
Temsilci: Gökhan Özbey

DEMİSAŞ DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Recai Büyükbeyhan
Temsilci: Saim Taşgın
Temsilci: İsmail Garip
Temsilci: Mustafa Öktem

CENGİZ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Engin Erkmen
Temsilci: Mehmet Balcı
Temsilci: Barış Sarıca
Temsilci: Hüseyin Ülker

ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Erdal Başer
Temsilci: Ömer Polat
Temsilci: Satı Yalçın

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
Baştemsilci: Fatih Yıldırım
Temsilci: Murat Gündüz
Temsilci: Deniz Kalem
Temsilci: Mustafa Yıldız

HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM
PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Oktay Yurtyapan
Temsilci: Mustafa Ercan Olur
SCHNEİDER ELEKTRİK SAN. A.Ş. (MANİSA)
Baştemsilci: Mehmet Onur Can
Temsilci: Melih Özdemir
Temsilci: Murat Gözlükavak
Temsilci: Mehmet Sarıkaya
BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD SAN. VE
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Zeki Çulcuoğlu
Temsilci: Selçuk Akman
Temsilci: Eşref Güneş
NEMA WİNKELMANN ISITMA VE SU
TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Mevlüt Çapkın
Temsilci: MustafaKaraca

APERAM PASLANMAZ ÇELİK SAN. VE
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: İrfan Ercan
Temsilci: Devrim Demir
RENTA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN.
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: İsa Akın		
Temsilci: Murat Ertürk
Temsilci: Ersoy Sünbül
BOSAL METAL İŞLEME SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Kaddar
Temsilci: Aydın Kürekçi
Temsilci: Yusuf Rişvan
MAHLE MOTOR PARÇALARI SAN. VE
TİC. A.Ş. (YALÇIN YOLU NO:15)
Baştemsilci: Bahri Durmaz
Temsilci: Cihat Süngü
Temsilci: Ali Gül		

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR
SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Selçuk Çiftçi
Temsilci: Hilmi İpek
Temsilci: Gençay Topçu
Temsilci: Mehmet Kılıç
DORUK EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD.
ŞTİ. (7. Cad.)
Baştemsilci: Ahmet Arı		
DORUK EV GEREÇLERİ SAN. TİC. LTD.
ŞTİ. (8. Cad.)
Baştemsilci: Cemalettin Güzey
Temsilci: Gürani Gülşen
Temsilci: İsmail Kavut
DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Murat Kapucu
Temsilci: Hasan Malkoç
Temsilci: Mehmet Alan		
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Baştemsilci: Selim Samastı
Temsilci: Ahmet Yahşi
Temsilci: Fehmi Elmacı
HAPALKİ SAN. ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE
PAZARLAMA A.Ş.
Baştemsilci: Oktay Yurtyapan
Temsilci: Mustafa Ercan Olur

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...
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Sendikal eğitimlerimize üyelerimizin katılımı yoğun oldu...
Temsilciler coşkulu ayrıldılar

İSİG Eğitimi
13-16 Nisan tarihlerinde İşçi Sağlığı
İş Güvenliği eğitimimiz Sapanca Tesislerimizde yapıldı. Eğitimin son günü Genel
Başkan Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül katılarak kursiyerlerle güncel konularda sohbet
ettiler.

Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde 24-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen eğitime katılan temsilcilerimiz, yapılan sertifika töreninin ardından, daha donanımlı olarak
işyerlerine döndüler...

Meslek hastalıkları Eğitimi
İşçiler Soruyor...
Mazeret izinleri arttı mı?
Soru:

Torba Yasa ile izin sürelerinde değişiklik olmuş. Eşim
doğum yaptığında ben kaç gün izin
kullanabileceğim?
Cevap: Bazı kanunlarda
değişiklik yapan 04.04.2015 tarihli
6645 Sayılı kanun, 23.04.2015 tarih
ve 29335 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yasa ile 4857 Sayılı İş
Kanunu’na EK 2’inci madde eklenerek mazeret izinleri düzenlenmiştir.
Buna göre;
1- İşçiye; evlenmesi veya evlat
edinmesi ya da ana veya babasının,
eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü
hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin
verilecektir. Bu düzenlemede yasanın
önceki halinde birkaç ayrı maddeye
dağıtılmış bulunan hükümler bir araya toplanmış ve mazeret izinleri yoruma yer bırakmayacak hale gelmiştir.
3 günlük mazeret izni süreleri korunmuş ve erkek işçiler için 5 günlük
doğum izni getirilmiştir. Doğum eşin
doğum yaptığı günden itibaren kulla-

nılabilecektir ve TİS’de daha az süre
belirlenmişse 5 günlük süre geçerli
olacaktır.
2- İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı
olan çocuğunun tedavisinde, hastalık
raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan
veya bölümler hâlinde on güne kadar
ücretli izin verilir. Bu düzenleme, çocuk her hastalandığında veya yatarak
tedavide ücretli izin kullanılabileceği
şeklinde anlaşılmamalıdır. Hekim raporu ile hastalığın süreğen olduğunun
tespit edildiği hallerde ve yüzde 70
engelli raporu bulunması durumunda
bu ücretli izin kullanılabilecektir.
3- Yine aynı yasa ile Gelir Vergisi
Kanununun 32 nci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için
% 7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere, “üçüncü çocuk için %10” ibaresi
eklenmiştir. Böylelikle 3 veya daha
fazla çocuğu bulunan işçilerin asgari
geçim indirimi miktarı artmıştır.

Sapanca eğitim tesislerimizde 11-14 Mayıs tarihlerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği çerçevesinde meslek hastalıkları konusunun ele alındığı bir eğitim semineri yapıldı.
Eğitime Halk Sağlığı Uzmanı Şule Dokur ve Kaan Karadağ katıldı. Çoğunluğunu
genç işçilerin oluşturduğu eğitim, yöneticilerimizin katılımıyla verilen sertifikaların ardından sona erdi.

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

Genç işçiler
donanımlı geliyorlar...
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Eğitimle geçen 6 ay...

4-8 Mayıs tarihlerinde yapılan eğitim, genç işçiler tarafından ilgiyle izlendi..
Sapanca Sardunya Tesislerimizde gerçekleştirilen eğitim Genel Başkanımızın katıldığı sertifika töreni ile tamamlandı.

ABB komiteleri eğitimde...

2015 yılında MESS Grup TİS'de grev kararı alınan işyerlerinde binlerce üyemize
grev eğitimi yapıldıktan sonraki 5 ay içerisinde yapılan programlı eğitimlerimize 664
üyemiz katılmıştır. İlk 6 ayın sonunda eğitimlerimize katılan işçi sayısı 1769 oldu.

Anadolu Şb.
Temsilciler eğitimde
ABB Kartal, Dudullu ve Dilovası fabrikalarının işyeri komite üyelerine yönelik eğitim, Sapanca Sardunya Tesislerimizde yapıldı. Genel Başkanımız, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Şube Yöneticileri de eğitime katılan üyelerimiz ile birlikteydiler.

30 Nisan'da Anadolu Şubemiz salonunda Şube Temsilciler Kuruluna Komite Eğitimi yapıldı.
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Yetki - işkolu itirazı davalarında
Son gelişmeler
• Sakarya, Hendek’teki Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı
dava, Sakarya 2. İş Mahkemesi’nde görülmektedir.
• Crown Bevcan Türkiye Ambalaj
San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık
sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız dava Kocaeli 5. İş
Mahkemesi’nde görülmekte olup ön inceleme duruşması 17/09/2015’tedir.
• Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş. işyerinde Kocaeli şubemizin yürüttüğü örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza
olumsuz yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız dava İstanbul 12. İş Mahkemesinde
görülmekte olup ön inceleme duruşması
15/07/2015’tedir.
• Tekirdağ, Çorlu’daki Vatan Kablo
Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının
ardından yaptığımız başvuru sonucunda
Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti
yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava, Tekirdağ İş Mahkemesi’nde görülmektedir ve
henüz duruşma günü belirlenmemiştir.
• Sakarya, Akyazı’daki Alimex Alüminyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde Bakanlık sendikamıza olumlu yetki
tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava,
İstanbul Anadolu 17. İş Mahkemesi’nde
görülmektedir ve ilk duruşması 07.07.2015
günü görülecektir.
• Csun Eurasia Enerji Sistemleri San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza
olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava, İstanbul Anadolu 21.
İş Mahkemesi’nde görülmektedir ve ön
incelemeye hazırlık duruşması 03.07.2015
günü görülecektir.
•
Uğur Metal Kaplama Sanayi ve
Ticaret Hüsnü Coşkun işyerindeki yetki
tespitine karşı işverenin İstanbul 15. İş
Mahkemesi’nde dava devam etmektedir.
Bu davanın duruşması 08.09.2015 günü
yapılacaktır.
• Armsan Silah San. ve Tic. A.Ş. işyerinde, Bakanlık’ın işyerinde yasanın
aradığı çoğunluğu sağladığımızı tespit
eden yazısının iptali talebiyle yetkisiz
mahkeme olan İstanbul Anadolu 8. İş
Mahkemesi’nde açtığı davaya yaptığımız

itiraz sonucunda, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Bu
karar işveren tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya halen Yargıtay’dadır.

ki tespitinin iptali talebiyle İstanbul 4.
İş Mahkemesi’nde açtığı dava lehimize
sonuçlandı ve işveren tarafından temyiz
edildi.

• Weidmann Transformatör İzolasyon
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işyerinde üyelik
işlemlerinin ardından Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurumuz sonucu Sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşveren bu tespitin iptali talebiyle yetkisiz mahkeme olan İstanbul 7.
İş Mahkemesi’nde açtığı davaya yaptığımız itiraz sonucunda, dosyanın yetkili
mahkemeye gönderilmesine karar verilmiş olup, işveren kararı temyiz etmiştir.
Yargıtay’ın temyizi reddetmesi üzerine
dosya Kocaeli’ye gönderilmiştir. Kocaeli
4. Iş Mahkesi’nde 2015/504 esas numarası
ile görülen dosya derdest durumdadır.

• Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic. Ltd.
Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faaliyetleri sonrasında Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurumuz
sonucu Sendikamıza verilen olumlu yetki
tespitinin iptali talebiyle işverenin İstanbul
Anadolu 4. İş Mahkemesi’nde açtığı davaya yetkisiz mahkemede açılması sebebiyle yaptığımız itiraz sonucunda, dosyanın
yetkili mahkemeye gönderilmesine karar
verilmiş olup işveren bu kararı temyiz
etmiştir. Yargıtay’ın kararı onaması nedeniyle dosya İstanbul 12. Mahkemesi’ne
gönderilmiştir ve dava devam etmektedir.

• 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. Ancak
işveren bu tespitin iptali talebiyle açtığı
dava lehimize sonuçlanmış olup karar işverence temyiz edilmiştir. Yargıtay kararı
onamıştır ve sendikamızın yetkisi de kesinleşmiştir.
• 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. Temyiz ettiğimiz bu
karar, Yargıtay tarafından da onanmış ve
kesinleşmiştir. 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. Dava reddedilmiş olup tarafımızdan
temyiz edilmiştir. Karar Yargıtay tarafından eksik inceleme nedeniyle bozulmuş
olup, yargılaması Tekirdağ iş mahkemesinde devam etmektedir.
• RSA Tesisat Mal. San. ve Tic. A.Ş.
işyeri için Türk Metal Sendikası’na verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali için
tarafımızdan açılan dava reddedilmiş olup
tarafımızdan temyiz edilmiştir. Yargıtay
temyiz talebimizi reddetmiş ve kararı onamıştır.
• Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz.
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlığa yapılan
çoğunluk tespiti başvurusu sonucunda
tarafımıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenlenerek gönderilmiştir. İşverenin yet-

• Tekno Maccaferri Çevre Tek. San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde, sendikamıza verilen olumlu yetki tespitinin iptali talebiyle işverenin açtığı dava İstanbul 4. İş
Mahkemesi’nde görülmüş, işverenin feragati nedeniyle dava lehimize sonuçlanmıştır.
• 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,
alınan son bilirkişi raporu sendikamız lehindir. Davanın duruşması 13.07.2015 tarihinde görülecektir.
• 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. İstanbul 23. İş
Mahkemesi, davamızı reddetmiştir ve
temyizimiz nedeniyle dosya Yargıtay incelemesindedir.
• 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 davada noter kanalıyla yapılan üyeliklerdeki
imzaların sahte olup olmadığı incelenmektedir. Adli Tıp’tan lehimize rapor gelmiş,
işverenin itirazı üzerine imza incelemesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nca yapılması
kararlaştırılmıştır. Adli Tıp genişletilmiş
ihtisas dairesi de lehimize karar vermiş
olup, davanın duruşması 07.07.2015 tarihinde yapılacaktır.

• Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelikler
sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günü
çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlığın 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. İşverenin
temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle bozulmuştur. Dava İstanbul Anadolu 6.
İş Mahkemesi’nde devam etmektedir.
• Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşveren
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava
İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir: Dosyanın duruşması 07.05.2015
günüdür.
• 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. Karar Yargıtay
tarafından bozulmuş olup yerel mahkemede yeniden yargılama yapılmaktadır. Duruşması 09.07.2015 tarihindedir.
• 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 tarafından bozulmuştur. Bursa 4. İş
Mahkemesi’nde yargılama devam etmekte
olup duruşması 14 Temmuz’da yapılacaktır.
• 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. İşverenin talebi reddedilmiştir ve mahkemece sendikamızın yetkili
olduğuna karar verilmiştir.
• 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
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davanın reddine karar verilmiş olup karar Yargıtay’ca bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılama sonucunda da sendikamızın yetkili sendika olduğu tespitinin yerinde olduğu
belirlenerek davanın reddine karar verilmiştir. İşverenin
temyizi nedeniyle Yargıtay’a giden dosya Yargıtay tarafından da onanmıştır.
• 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, yeniden yapılan yargılama neticesinde
09.01.2015 günü dava lehimize sonuçlanmıştır. Karar işverence temyiz edilmiş olup dosya halen Yargıtay’da inceleme aşamasındadır.
• 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 bilirkişi raporu beklenmektedir.
• 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. Davanın reddine karar verilmiş olup, kararın Yargıtay’ca da onanmasıyla Hidrokon’da sendikamızın yetkisi kesinleşmiştir.
• 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. Yeniden
yargılama sonrasında dava lehimize sonuçlandı ve bu kez
de işverenin temyiz ettiği dosya halen Yargıtay’dadır.
• 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 Karşıyaka 4. İş
Mahkemesi’nde dava açmıştır. Mahkeme, İzmir İş Mahkemelerinin yetkili olduğuna karar vermiş olup dosyayı
yetkili İzmir 6. İş Mahkemesi’ne göndermiştir. Duruşması
12.07.2015 günü yapılacaktır.
• 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 Yargıtay tarafından da onanmıştır. Dava İzmir 4. İş Mahkemesi’nde
devam etmektedir. Bilirkişi Ar, Luna ve Mepa’nın tek şirket gibi değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmiş olup,
duruşması 01.10.2015 günü yapılacaktır.
• 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 Yargıtay tarafından da onanmıştır. İzmir 13. İş Mahkemesi Luna işyerine ilişkin dava
ile bu davanın arasında irtibat bulunduğu gerekçesi ile
birleştirme kararı vermiştir. Ancak İzmir 4. İş Mahkemesi
birleştirmeyi kabul etmemiştir ve yargılama İzmir 13. İş
Mahkemesi’nde devam etmektedir.
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Sendikal eylemler ve direnişler...
SeraPool işçileri: Gelecekleri için de direniyor
İstanbul Pendik’te kurulu bulunan SeraPool Porselen
fabrikasında çalışan işçiler, Konfederasyonumuz DİSK’e
bağlı Cam-Keramik İş Sendikası’nda örgütlendiler.
SeraPool işçilerinin işverenin baskıları ve bir işçinin
işten atılmasının ardından 11 Haziran’da başlattıkları direnişleri sürüyor…
Havuz malzemeleri üreten ve ağırlıklı kadın işçilerin
çalıştığı fabrikada, kadın işçiler mücadelenin en önünde yer
alıyor.
SeraPool işçileri yalnızca ekonomik talepler için değil,
onurları ve gelecekleri için de direniyor.
Kölelik koşullarında yaşadıklarını söyleyen işçilerin 3 temel talebi var: İşverenin sendikayı tanıması, hiçbir
işçinin işten atılmaması ve eylemler boyunca ücret kesintisi yapılmaması.

Çan Ortak Girişimi’nde sendikal hak direnişi
Tuzla’da Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve TSK için karbonlu koruyucu kıyafet üreten
Çan Ortak Girişimi fabrikasında sendikalaşmayı engellemek isteyen işveren. 12 işçiyi işten çıkardı.
Petrol-İş Sendikası’nın örgütlenerek toplu sözleşme yetkisi aldığı Çan Ortak/Norm Sanayi’nden işten atılan
işçilerin fabrika önünde başlatmış oldukları direniş devam ediyor…

Polimer’de GREV anlaşmayla sonuçlandı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu EATON Polimer Fabrikası’nda 17 Haziran’da başlayan
grev, 26 Haziran sabaha karşı yapılan görüşmede yaşanan uzlaşma sonucu bitirildi.
Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı EATON Polimer’de işçiler, 2 yıllık
imzalanan toplu sözleşme sonrası fabrikaya alkışlarla girdi.

Eskişehir nakliyat işçileri Eti Plaza’da
Ağırlıklı olarak Eti Grup olmak üzere Pınar, Yaşar Grup,
Tüpraş, Paşabahçe v.b. firmalara lojistik ve dağıtım hizmeti yapan 700 işçinin çalıştığı Sarp Havacılık Loj. Turz.
San. Tic. A.Ş işyerinde Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı
Nakliyat-İş Sendikası 2013 Aralık ayında örgütlendi.
28 Haziran 2015 tarihinde Sarp Havacılık Lojistik işçileri işvereni, işçilerin sendikal örgütlenme ve sözleşme
hakkına saygı göstermeye ve yetki itirazını geri çekmeye
çağırmak için eylem yaptılar.
Pazar günü mesaiye çağrılmalarına rağmen mesaiye gitmeyerek, eş ve çocuklarıyla Eskişehir DİSK Bölge
Temsilciliği’nin önünde toplanan işçiler, trafiği kapatarak Eti Plaza’ya yürüyüş eylemi gerçekleştirerek taleplerini haykırdılar.

Koç Grubu bünyesindeki Divan’da direniş sürüyor
Koç Holding’e bağlı Divan Otel bünyesindeki Divan
Pastanesi’nde çalışan işçiler, Konfederasyonumuz DİSK’e
bağlı Gıda-İş Sendikası’na üye oldular.
İşçilerin anayasal haklarını kullanmalarına karşılık Koç
Holding tarafından şubat ayında işten çıkarılan 53 işçinin
“işe dönme ve sendikal haklarının tanınması” talebiyle
başlatmış oldukları direniş İstanbul Harbiye Divan Otel’i
önünde sürüyor.

DERİTEKS’e üye olan SF Deri’de direnen işçilerin “haksız rekabet”le
suçlandığı dava
SF Deri’de sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin İzmir Ege Serbest Bölge girişindeki direnişi devam ediyor. SF Deri’de sendikaya üye olan işçilerden 14’ü Mart sonunda işten atılmaya başlandı. İşçilere
yönelik tehdit ve baskılar devam ettirilerek işçilerin sendika üyeliğinden istifa baskısını sürdürüyor.
İşçilerin demokratik ve yasal haklarını hiçe sayan SF Deri sendika karşıtı tutumunu tırmandırarak atılan
işçilerin demokratik protesto haklarına bile tahammül göstermedi.
İlk önce direnişteki işçilerin pankartına mahkeme kararıyla el konuldu. İşçilerin 100. güne yaklaşan direnişine yönelik SF Deri ticari zarar iddiasında bulunarak direnişteki işçiler, DERİTEKS yöneticileri ve sendika
tüzel kişiliğine yönelik manevi tazminat davası açtı. Eylem ve görüntülerini yayınlayan internet sitelerine Asliye
Ticaret Mahkemesi kararıyla erişim yasağı getirildi.
Anayasal bir hakka ve örgütlenme özgürlüğüne saygı
duyulmasını bekleyen ve işe geri dönmek Serbest Bölge
girişinde demokratik ve barışçıl çerçevede eylemlerini sürdüren işçilerin hak arama eylemi engellenmeye, kendilerini
ifade etme hakları yok sayılmaya çalışılmaktadır.
Evrensel bir hak olan örgütlenme özgürlüğüne yönelik
SF Deri, hem işçileri sokağa atmış hem de bu hakkı savunanların yargılanmasını istemektedir.
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Çalışma ve Toplum
4. Değerlendirme Toplantısı
Sendikamız yayını “Çalışma ve Toplum” dergimizin düzenlemiş olduğu değerlendirme toplantılarının
dördüncüsü, 16 Mayıs 2015 tarihinde sendikamızın Sapanca tesislerinde yapıldı.

Akademisyenler ve sendika yöneticileri ve temsilcilerimizin katılımıyla düzenlediğimiz 4. toplantıda, “İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği ve ERGONOMİ” konusu ele alındı.
Toplantı Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun
açış konuşmasıyla başladı.
Genel Başkanımız konuşmasında; “Bizler ergonomiyi
insanın işe değil işin insana uygun hale getirilmesi olarak
görüyoruz ve bu anlamıyla ele alıyoruz. İşin en azından
fiziksel anlamda insana uygun hale gelmesi hem bedensel
yorgunluğun azalması hem ruhsal anlamda zorlanmayı
azaltacağından bu, iş kazalarının da azalması anlamına
gelecektir. Bu nedenle fabrikadaki makine alet ve edevatların, ofislerin, ofislerdeki mobilyaların, donanımın, araç
gerecin ve iş taleplerinin insan boyutları, yetenekleri, beklentileri ile uyum içerisinde olması metal işkolu gibi son

derece ağır, iş kazalarının, meslek hastalıklarının yaygın
olduğu bir işkolunda son derece önemlidir” dedi.
Moderatörlüğinin Çalışma ve Toplum dergimiz editörü Av. Dr. Murat Özveri’nin yaptığı toplantıda; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden Halk Sağlığı Doç. Dr.
Çiğdem Çağlayan bir sunum gerçekleştirdi.
Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan sunumunda öğrencileriyle fabrikalarda yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Her gün
572 iş kazası meydana geliyor. Araştırmalarımıza göre işçiler en fazla kas ve iskelet sistemi hastalıkları sebebiyle
revire başvuruluyor. Ancak kendilerine verilen raporu kabul etmeyen işçiler iğne veya ilaç kullanarak bir an önce
işinin başına dönmek istiyor. Çünkü işçilerin her zaman
işini kaybetme riski var. İş buldukları için kendilerini
şanslı sayıyorlar. Sendikalı değiller dolayısıyla iş güvenlikleri yok. Bu yüzden tedavi yerine geçici çözümlere başvuruyorlar” dedi.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından
ergonominin önemine dikkat çeken Çiğdem Çağlayan, çalışma sürecinin işçinin
bedensel ve mental yeteneklerine uygun
hale getirilmesi gerektiğini ifade etti ve
“Çalışma koşulları ve saatleri insan sağlığına uygun biçimde düzenlenmeli. Örneğin omuz seviyesinin üzerinde ağırlık

Mayıs ayında en az 161 işçi yaşamını yitirdi
2012 yılından bugüne Mayıs ayında yaşanan iş
cinayetlerine baktığımızda söylenen onca şeye yanan onca cana rağmen bir değişiklik görmüyoruz:
İşçiler her geçen yıl daha fazla ölüyorlar...

Böylece 2015 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 646 işçi can vermiş oldu...

2012 yılının Mayıs ayında 69 işçi,
2013 yılının Mayıs ayında 114 işçi,
2014 yılının Mayıs ayında 427 işçi, -ki geçen yıl
13 Mayıs’ta Soma’da 301 madenci katledilmişti2015 yılının Mayıs ayında ise 161 işçi yaşamını
yitirdi...

9 yaşındaki mevsimlik işçi Aysel Gezici, 14 yaşındaki tarım işçisi Mehmet Kizir, 17 yaşındaki Basil
Ali, 7 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Songül Evran,
14 yaşındaki çoban Salih Sak, Nakliye işçileri 16
yaşındaki Malik Şahingöz ve 13 yaşındaki Mustafa
Şahingöz... iş cinayetlerinde yaşamını yitirenler...

Mayıs ayında iş cinayetlerinde 7 çocuk işçi can
verdi...

236 metal işçisi
iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi
Kardemir, İsdemir, Ford Otosan, Habaş, Gemak,
Bosch, Erdemir, Toyota, MMK Metalurji... Son üç
buçuk yılda en az 236 metal işçisi iş cinayetlerinde
yaşamını yitirdi İşçi sağlığı ve iş güvenliği, metal işkolunda önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Bu kadar büyük karlara sahip olan şirketler
sağlıklı ve güvenli çalışma önlemlerini almamakta
işçiler ölümlere, hastalıklara sürüklenmektedir. Son
üç buçuk yılda tespit edebildiğimiz kadarıyla en az
236 metal işçisi yaşamını yitirmiştir. Meslek hastalıklarına dair ise bir veri bulunmamaktadır.Ancak bu
yaşananlar buzdağının sadece görünen yüzüdür.
Çünkü metal fabrikaları ve OSB’ler bir çeşit yarı açık
cezaevidir. İşçiler toplumdan kopuk, birbirinden yalıtık çalıştırılmakta ve yaşananlar gizlenmektedir...
2012 yılında en az 50 metal işçisi,
2013 yılında en az 79 metal işçisi,
2014 yılında en az 82 metal işçisi,
2015 yılında ise (20 Haziran itibarıyla) en az 25
metal işçisi yaşamını titirdi...
Son üç buçuk yılda 4 kadın ve 232 erkek metal

işçisi yaşamını yitirdi. Bilindiği gibi metal güç gerektiren ve erkeklerin yoğun olarak çalıştığı bir işkolu.
Yalnız bu durum yan sanayide ve bazı işlerde kadınların çalıştığı gerçeğinin üzerini örtmemeli. Bu
noktada can veren 4 metal işçisi kadın hakkında da
bilgi verelim:
Son üç buçuk yılda metalde yaşanan iş cinayetleri ile “metal fırtınası”nın yaşandığı şehirler örtüşüyor...
29 ölüm İstanbul’da; 24 ölüm Kocaeli’nde; 15’şer
ölüm Bursa ve İzmir’de; 12 ölüm Gaziantep’te;
11’er ölüm Antalya, Mersin ve Samsun’da; 10 ölüm
Ankara’da; 9 ölüm Kayseri’de; 8 ölüm Manisa’da;
7’şer ölüm Hatay ve Konya’da; 6’şar ölüm Adana,
Karabük ve Tekirdağ’da; 5 ölüm Sakarya’da; 4’er
ölüm Eskişehir ve Muğla’da; 3 ölüm Denizli’de; 2’şer
ölüm Adıyaman, Balıkesir, Çorum, Düzce, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Osmaniye ve Zonguldak’ta;
1’er ölüm ise Afyon, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu,
Burdur, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Niğde, Siirt,
Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta
yaşandı... (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi)

kaldırmamalı, 30 dakikadan
uzun süre ayakta çalışmamalı, havalandırma ve aydınlatmaya dikkat edilmeli,
yüksek beklenti ve çalışma
temposu
dayatılmamalı,
işçiler sürekli bilinçlendirilmeli ve eğitimleri sağlanmalı” dedi.
Toplantı sonunda temsilcilerimiz
fabrikalarda
yaşadıklarını sorunları, risk
faktörlerini ve çözüm uygulamalarını tartıştılar.

İlgiyle takip edilen,
her sayısı merakla
beklenen dergimizin
46. sayısı
hazırlandı..
calismatoplum.org
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Aile içi şiddet

Koltuk pazarlığını bırak,

592 kadını öldürdü!

Cinayetlere bak

Meclis'te 'Kadına Yönelik
Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Önlemler Alınması' amacıyla kurulan komisyon tarafından
hazırlanan rapora göre 20102014 yılları arasında meydana
gelen 413 bin 181 aile içi şiddet
olayında 529’u kadın, 403’ü erkek, 89’u çocuk olmak üzere bin 21 kişi hayatını kaybetti.
Kadına şiddet, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olmayı
sürdürüyor. Aile içi şiddet yüzünden her yıl yüzlerce kadın hayatını kaybediyor.
Meclis'te 'Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak
Önlemler Alınması' amacıyla kurulan komisyon tarafından hazırlanan bin 55 sayfalık rapor tamamlandı. Rapora göre, polis sorumluluk bölgesinde 2010-2014 yılları arasında 81 ilde 413 bin 181
aile içi şiddet olayı meydana geldi. Şiddet olaylarından 509 bin
802 kişi etkilendi. Şiddete uğrayanların 384 bin 289’unu kadınlar,
78 bin 570’ini erkekler ve 60 bin 213’ünü çocuklar oluşturdu. Son
5 yılda yaşanan aile içi şiddet olaylarında toplam 1.021 kişi öldürüldü. Şiddet olaylarında öldürülenlerin 592’si kadın, 403’ü erkek
ve 89’u çocuk.
2014 yılı içerisinde; 6284 sayılı Kanunun 3/1-ç maddesi kapsamında 51 kadın, 14 erkek toplam 65 kişi ‘yakın koruma’, 77 bin
237 kadın, 9 bin 779 erkek toplam 87 bin 16 kişiye ‘çağrı üzerine koruma’ olmak üzere toplam 87 bin 81 kişi hakkında ‘Geçici
Koruma Tedbiri’ uygulandığı vurgulanan raporda, 'Geçici koruma
tedbiri’ kapsamında ‘çağrı üzerine koruma’ usulü ile korunurken
23 kadının hayatını kaybettiği aktarıldı. Öldürülen kadınlardan
2’si görevli polis memurunun yanındayken öldürülmüş ve bu
olayların birinde görevli polis memuru şehit olmuştur. 21 kadın
ise ani gelişen olaylar sonrasında polise çağrıda bulunamadığı için
hayatını kaybetti.
2014 yılında devletin geçici koruması altındayken hayatını
kaybeden 23 kadının 15’inin eşi, 5’inin birlikte yaşadığı şahıs,
1’inin oğlu, 1’inin ayrıldığı eşinin kardeşi ve 1’inin de ayrıldığı
eşi tarafından öldürüldü. 8’inin ani gelişen olayda, 6’sının konuşmak için buluştuğunda, 5’inin tesadüfen karşılaştığında, 2’sinin
adliye çıkışında, 2’sinin de planlanarak öldürüldüğü, 10’unun
bıçakla, 8’inin ruhsatsız
tabancayla, 4’ünün ruhsatsız av tüfeğiyle, 1’inin
eşinin görev silahıyla
öldürüldüğü, 7 olayda,
şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği tespit edildi.
235 kişi kimlik değiştirdi
6284 sayılı Kanun’un 12’nci maddesine istinaden; Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) arasında 27 Eylül 2012 tarihinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Kapsamında Elektronik Destek Teknolojilerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama İşbirliği Protokolü’ imzalandığı
anlatılan raporda, “Bu kapsamda Adana ve Bursa illerinde güvenlik butonu cihazlarının pilot uygulamasına başlanılmıştır. 18 Ekim
2012 tarihinde Adana ve Bursa illeri polis sorumluluk bölgesinde
uygulanmasına başlanılan ‘Güvenlik Butonu’ pilot uygulaması
kapsamında 31 Ocak 2015 tarihine kadar 219 kişiye güvenlik butonu verilmiştir. 31 Ocak 2015 tarihi itibariyle halen 3 erkek, 56
kadın olmak üzere toplam 59 kişi güvenlik butonunu aktif olarak
kullanmakta. 6284 sayılı Kanun kapsamında mahkemelerce verilen ‘kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belge değişikliği’ tedbir kararı
kapsamında Şubat
2010-2014 Yıllarında Meydana Gelen
2013 tarihinden 31
Aile İçi Şiddet Olay ve Ölüm Verileri
Ocak 2015 tarihine
kadar; 125 kadın,
104 çocuk, 6 erkek
toplam 235 mağdurun kimliği değiştirilmiştir” ifadelerine
yer verildi. (CHA,
20.06.2015)

Genç bir kadın kaçırıldı, genç bir kadın tecavüz
edilerek öldürüldü ve bir derenin kenarına atıldı, bir
kadın kocası tarafından boşanmak istediği gerekçesiyle dövülerek hastanelik edildi, bir kadın kendisiyle
“barışmak” isteyen eşi tarafından sokak ortasında 8
el ateş edilerek sakat bırakıldı, bir kadın boşandığı eşi
tarafından “beni aldatıyorsun” denilerek öldürüldü,
bir kadın, bir kadın, bir kadın daha…
Kadınların başına gelenlerin hepsi ama hepsi “geliyorum” dedi. Öldürülmeden önce taciz edildiler,
tehdit edildiler, dövüldüler, hırpalandılar... Ailelerine
anlattılar, mahallenin büyüğüne anlattılar, polise anlattılar, savcıya-hâkime anlattılar; olmadı. Yine taciz
edildiler, yine tehdit edildiler, dövüldüler, hırpalandılar. Anlatmadılar artık ailelerine, polise gitmediler,
savcıyı hâkimi akıllarına dahi getirmediler.
Bu memlekette resmi verilere göre şiddete maruz
kalan kadınların yüzde 80’i yasaları biliyor. Sorsanız,
tane tane anlatırlar nereye başvurmaları, kimlere dert
anlatmaları gerektiğini. Ama sadece yüzde 11’i gidiyor adli mercilere, o da ölmeye ramak kala, “belki bu
sefer sesimi duyan olur” diyerek. Ama o kadar işte,
yüz kadından sadece 11’i… Çünkü kadınlar biliyor
herkesin zaten her şeyi bildiğini… Ailelerin sustuğunu, katil adaylarının kollandığını, tecavüz meyillilerin pohpohlandığını, tacizcilerin alkışlandığını ve
bütün bu olan bitenin adına fıtrat dendiğini…
Herkes her şeyi biliyor; öldürülecek olan da, tecavüze uğrayacak olan da, dövülecek, sövülecek, sağından solundan çekiştirilecek olan da biliyor başına
neler geleceğini. Hepimiz biliyoruz... Bu memlekette
kadın olmak her an şiddetle,
taciz ve tecavüzle, kaçırılma,
yok edilme, öldürülme tehdidiyle karşı karşıya olmayı
ama en çok da baş başa olmayı gerektirir!
Özgecan katledildi, herkes sokakta “Kadın katillerine müebbet” dedi. Cansu
katledildi, hem de Özgecan
için sokağa çıkıp bu slogana
eşlik etmiş olan bir adam tarafından! Şimdi yine “Kadın
katillerine müebbet” lafı dillerde.
Evet, tabi ki kadın katillerine ağırlaştırılmış müebbet! Pek tabi “Kadınları canından edenlere kravat taktı,
namaz kıldı, boynunu büktü
indirimi de neymiş be” öfkesi! Ya ne olacaktı!
Bu kadar basit, bu kadar
sıradan, bu kadar ucuz bir
önlemin dahi alınması için

daha kaç kadın tecavüze uğramalı, lime lime edilmeli,
öldürülmeli, cesedi dere kenarlarında otlara takılmalı
ki zaten? Daha kaç kadın her katliamda kendini kadın
ölüleri kuyruğunda bir adım öne geçmiş hissetmeli bu
en basit “kararlılık göstergesi”nin uygulanması için?
Kadınların canlarından edilmelerinin önüne geçmek için sadece adli önlemler yetmez, artık daha da
iyi biliyoruz. Herkesin her şeyi bildiği bu katil düzende mesele, kadınlar katledildikten sonra ne olacağı değil. Mesele kadınları ölüme terk etmemek, göz
göre göre gelen cinayetlere, kaçırılmalara, tacizlere,
tecavüzlere karşı yalnız bırakmamak için ne yapılacağı. Ne olacak da kadınlar ölmeden çözüme adım
atılacak?
Madem partiler kadın seçmenlerine “Biz sizi temsil edeceğiz” iddiasıyla daha çok gitti bu seçim sürecinde; Madem bu meclis cumhuriyet tarihinin kadın
vekil sayısının en çok olduğu meclis,
Soralım mı aritmetiği değişen meclise, kırmızı
çizgi üstüne kırmızı çizgi açıklayan partilere ne yapacaklarmış bu yeni dönemde kadınlar ölmeden sorunu
çözebilmek için?
Değiştirebilecekler mi “aileye” çevirdikleri her
bir devlet biriminin adını, esasına dönüp “kadın” diyebilecekler mi?
Altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kapı
gibi imzası bulunan İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerinin yerine getirilebilmesi için, yani başvuru merkezlerini olması gerektiği gibi düzenlemek, kadınları şiddete uğramadan güçlendirecek mekanizmalar
oluşturmak, kadınların yeni bir hayat kurabilmesine
yarayan tüm olanakları seferber etmek için hangi somut adımları atacaklar?
Kadınların başlarına gelenler
“geliyorum” diye bas bas bağırırken
“dur bakalım nereye geliyorsun” diye
sorabilecekler mi? Kadınları şiddet
karşısında yapayalnız bırakmamak
için örneğin “şiddete katlanmak zorunda değilsin, sana ekonomik ve
sosyal tüm ihtiyaçlarını giderebileceğin bir yaşam sunulacak” diyerek
gösterebilecekler mi? Demesi kolay
da, bu dediklerinin gereğini yerine
getirebilecekler mi?
Bir küçücük adım atsınlar şu
mecliste, o beğenmediğimiz adli önlemi gündem etsinler mesela, “kadın
cinayetlerinde haksız tahrik indirimini kaldıralım” diye başlasınlar yeni
döneme de görelim niyeti.
Hadi, görelim.
(Sevda Karaca, 22.06.2015, Evrensel)

Penta Kadın Eğitimi
Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimiz, Penta'dan kadın üyelerimizi
ağırladı.
Eğitimin ardından üyelerimiz birlikte güzel zaman geçirdiler..
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Asgari Ücret Derhal Yükseltilmelidir...
• Asgari ücret kişi başına bir simite bile yetmiyor
• Asgari ücretlinin kiraya ayırabildiği tutar 348 TL
• Asgari ücretli bir buzdolabı için 26 ay çalışmalı
• Asgari ücretli çocuk başına eğitim için ancak 3,45 TL ayırabiliyor
DİSK-AR hesaplamalarına göre, eşi
çalışmayan ve iki çocuklu bir asgari ücretli elde ettiği geliri ile gıdaya ancak 10
TL ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği
tutar 2,5 TL olurken, öğün başına bu tutar sadece 83 kuruş düzeyinde kalmakta.
En yoksul yüzde 20'lik kesim yaşamını sürdürebilmek için gelirinin ancak
yüzde 29'unu gıda harcamalarına ayırabilirken, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
bir asgari ücretli, asgari geçim indirimli
aylık bin 45 TL'lik gelirinden gıda için
günlük ayırdığı 10 TL ile hem eşinin
hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda.
TÜİK Madde Fiyatları istatistiklerine
göre Mayıs 2014 tarihi itibari ile ortalama kira bedeli 639 TL'yi bulurken, asgari
ücretlinin kira ve diğer konut harcamaları için ayırabildiği tutar sadece 348
TL'dir. Buna göre asgari ücretli en sağlıksız çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki
konutlarda yaşamak zorunda bırakılıyor.
Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız
konutlarda da asgari ücretliyi buluyor.
Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin
servis imkânı yoksa işyerine ulaşımı bile
büyük bir sorun. Tek bir belediye otobüs
biletinin Türkiye ortalamasında 1,78 TL
olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay sadece
2,8 TL, bu gelirle bulunduğu yerden hareket etmesi bile imkansız. Kültür ve eğlence için ayırabildiği pay toplamda aylık sadece 16,9 TL'yi buluyor. Bu miktar
ile sinemaya bir kişi bir kere gidebilirken, tiyatro ya da bir spor müsabakasına
gidebilmek mümkün değil. Sinema bileti
ortalama 13 TL, tiyatro 25, spor müsabakası 17 TL. Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği nedeni ile

öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına
teslim edilen eğitim koşularında, asgari
ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Okul tercihleri büyük
oranda, yoksul ve kaynak yokluğundan
eğitim veremez durumdaki okullar. Yani
asgari ücretlinin çocuğunu okutması, aylık çocuk başına 3,45 TL'lik ayrılan pay
ile yokluktan dolayı neredeyse mucize.
Asgari ücretlinin ortalama fiyatlı bir
buzdolabını alması için, ev eşyası için
ayırabildiği 58,9 TL ile başka hiçbir eşya
almaksızın 26 ay çalışması gerekiyor.
Özetle asgari ücretliden, kişi başına
bir öğün başına 83 kuruşla karnını doyurması, 1 buzdolabı için 26 ay çalışması, 348 TL'ye barınması ve ısınması, çocuk başına 3,45 TL'lik eğitim harcaması
ile çocuklarını yetiştirmesi bekleniyor.
Sonuç olarak asgari ücretin bu düzeyde belirlenmesi, sefalette ısrar anlamına
geliyor. İşçilerin talebi asgari ücretin,
bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak
temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi
kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde
belirlenmesi ve sefaletin son bulmasıdır.
"Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik”
söylemi, aslında asgari ücretliyi daha da
yoksullaştırmadık anlamına gelmektedir.
Dünyanın hiçbir yerinde hükümetler ücretlerde erimeye yol açmadık diye övünmezler.
Asgari ücretin ekonomik büyüme ve
verimlilik artışından pay almaması, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına gelmektedir. Gelir dağılımını düzeltici bir rol oynaması beklenen
asgari ücretin, açlık sınırının bile altında
belirlenmesi vicdanları zedelemektedir.
Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir.

Asgari ücretli neye ne kadar ayırabiliyor?
Harcama Grubu

Harcama
Kalıbı (%)

Harcama
miktarı (TL)

Günlük harcama
(TL)

Gıda ve alkolsüz içecekler

28,84

301,6

10,1

Alkollü içecek, sigara ve tütün

5,33

55,7

1,9

Giyim ve ayakkabı

3,87

40,5

1,3

Konut ve kira

33,26

347,8

11,6

Ev eşyası

5,63

58,9

2,0

Sağlık

2,11

22,1

0,7

Ulaştırma

8,14

85,1

2,8

Haberleşme

3,04

31,8

1,1

Kültür, eğlence

1,62

16,9

0,6

Eğitim hizmetleri

0,66

6,9

0,2

Otel, lokanta, pastane

4,03

42,1

1,4

Çeşitli mal ve hizmetler

3,47

36,3

1,2

1045,6

34,9

Toplam

Not: Hesaplamada 4 kişilik bir hane üzerinden yapıldığı için, eşi çalışmayan ve
2 çocuklu bir asgari ücretlinin, asgari geçim indiriminden kaynaklı geliri de hesaba
katılmıştır. Evli olmayan bir asgari ücretli için söz konusu ücret 1000 TL’dir.

ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) 2002 yılında 12 Haziran'ı
çocuk işçiliğine karşı farkındalığı
arttırmak için "Çocuk İşçiliğine
Karşı Mücadele Günü" ilan etti.
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Yoksulluk ve Açlık Sınırı

Uzun çalışma süreleri, düşük ücret dayatması
ve güvencesiz çalışma işsizliği besliyor.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Mart 2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
1) Resmi işsizlik oranı yüzde 10,6 ile geçtiğimiz yılın
0,9 puan üzerinde gerçekleşti. Tarımdışı işsizlik oranı ise
% 12,6 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi için bu oran %
11,6 seviyesindeydi. Resmi işsiz sayısı yeni seriye göre
geçen yılın aynı dönemine göre 322 bin kişilik artış göstererek 3 milyon 69 bine ulaştı. Buna karşın mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik rakamları bir önceki aya göre
0,2 puan azalış gösterdi. İşsiz sayısı kriz öncesi 2008 Mart
dönemine göre 843 bin kişi artmış durumda.
2) Mart 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama
kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu
halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve
diğer) dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 17,5, işsiz
sayısı da 5 milyon 519 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği
halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler
yapanlar (eksik ve yetersiz istihdam edilenler) ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı
6 milyon 568 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki
payı ise % 20,9 olarak gerçekleşti.
3) Kadınlar için resmi işsizlik oranı bir önceki yılın
aynı dönemine göre 1,9 puan artarak % 12,9 olarak gerçekleşti. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise % 25,8
oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.
4) Geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar
toplam işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu.
Toplam işsizlerin yüzde 34’ü yani 1 milyon 50 bini geçici
işlerde çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar. Yeni işsizlerin
(1-2 aydır iş arayanların) içinde geçici bir işte çalışıp, iş
bittiği için işsiz kalanların sayısı 397 bin. Yeni işsizlerin
158 bini ise işten çıkartıldığı için işsiz kalanlar.
5) Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısı bir
önceki senenin aynı dönemine göre 170 bin kişi fazla. Bu
işsiz ordusuna 170 bin yeni üniversite mezununun katıldığını gösteriyor. İşsizlikteki toplam artışın yüzde 53’ü
yükseköğretim mezunu işsizlerin sayısındaki artıştan
kaynaklanıyor. Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 648 bin kişi, resmi işsizlik oranı ise yüzde 10,7. Buna
karşın yükseköğretim mezunu kadınlar için bu oran yüzde
15,8 seviyesinde. Yükseköğretim mezunu kadın işsizlerin sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 110 bin
kişi arttı. Yükseköğretim mezunu
kadınların % 27’si, erkeklerin ise
%22’si 1 yıldan uzun süredir işsiz.
6) Gençler için (15-24 yaş)
geniş tanımlı işsizlik oranı resmi
genç işsizlik oranı olan % 18,6
rakamının yaklaşık 10,5 puan üzerinde yüzde 29,2 seviyesinde gerçekleşti.
7) TÜİK yeni serisinde daha
önceki seride olan ve anket soru
formunda yer alan işin sürekliliği
ile ilgili verileri dinamik sorgulamadan çıkartmıştır. Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece
önemli bir değişkendir. Bu verinin
web sitesinde ve dinamik sorgulamada artık paylaşılmaması, daha
önce kolayca ulaşılan bir bilgiye
ulaşmak için bürokratik süreçlere
başvurulması zorunluluğu getirilmesi büyük bir eksikliktir.

Sonuç
TÜİK İşgücü Anketi Mart 2015 dönemi verilerine
göre işsizlik hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla
tehlike sinyalleri vermeye devam etmektedir. Bu tehlike
gençler, kadınlar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. Gelecek dönem açısından uzun çalışma süreleri,
düşük ücret dayatması, taşeronluk, güvencesiz çalışmanın
yaygınlaştırılması temelinde şekillenen istihdam politikaları terk edilmezse güvencesiz-geçici çalışanların, eğitimli işgücünün ve kadınların istihdamda yaşadığı problemlerin ve istihdam alanındaki krizin süreceği görülmektedir.
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. 7 Haziran 2015 seçimlerinde, işsizlik verilerindeki
artışı, istihdam yapısının niteliğini bozarak, yani yoğun
çalışma koşulları altında, daha esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırarak durdurmanın reçetelerini topluma sunan bir siyasal anlayış kaybetmiştir. Ucuz
işgücü için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem
tazminatını fona devrederek ortadan kaldırmayı, kölelik
bürolarını hayata geçirmeyi hedefleyen, AKP ürünü olan
ve emek örgütlerinin talepleri yok sayılarak hazırlanan
Ulusal İstihdam Strateji Belgesi artık rafa kaldırılmalıdır.
İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı
emeğin taleplerini gündemine alan bir anlayışla çıkılmalıdır. Bu stratejinin sonuçları Soma’da, Mecidiyeköy’de,
Ermenek’te 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.

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 1330, insanca yaşam sınırı ise
4350 TL olarak gerçekleşti.
İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus
yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla insanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını
da veriyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari
ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil.

Haziran 2015 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,51
4,76
7,20
8,28

Haziran 2015 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,25
5,49
6,73
6,74

Asgari Ücret
1 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında
Brüt: 1.273,50 TL.
Net:

910,43 TL.

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.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı: 1.273,50 TL..
Aylık kazanç üst sınırı: 8.277,90 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren

3.541,37 TL.

Vergi Oranları
2015 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:
12.000 TL’ye kadar			

% 15

29.000 TL’nin
12.000 TL’si için

1.800, fazlası

% 20

106.000 TL’nin
29.000 TL’si için

5.200, fazlası

% 27

106.000 TL’den fazlasının
106.000 TL’si için 25.990, fazlası

% 35
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Industriall Küresel Sendikası Yönetim Kurulu
Stokholm’de toplandı
Sendikamızın üye olduğu uluslararası işkolu federasyonumuz,
IndustriALL Küresel Sendikasının
Yönetim Kurulu 19-20 Mayıs tarihlerinde Stokholm'de yapıldı.
Sendikamız adına Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun
katıldığı toplantıda, Ekim 2016'da
yapılacak olan IndustriALL Küresel Sendikası Kongresinin organizasyon detaylarının ve IndustriALL
Küresel Sendikasının son 6 ay içindeki faaliyetlerinin tartışıldığı toplantıda, aynı zamanda Türkiye'de
metal işçilerinin sarı sendikaya karşı başlattıkları direnişle bir dayanışma bildirgesi de Yönetim Kurulu
toplantısında kabul edildi:

"Bu işçiler, ILO Sözleşmeleri ile güvence altına alınan, kendi sendikalarını
özgürce seçme hakkı ve kendi temsilcilerini ve işyeri temsilcilerini seçme hakkından faydalanmak istiyorlar.
Bu işçiler, hiç bir işçinin bu eylemler nedeniyle işten atılmayacağının garantisini ve insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilecekleri yaşanabilir bir
ücret istiyorlar.
Bizim üyelerimiz olan sendikalar, Valeo, Fiat, Renault, Ford, Magneti Marelli, Johnson Controls gibi firmalarda ve otomotiv sektörünün genelinde örgütlüler. Üyelerimizle beraber, işçilerin bu haklı taleplerinin hayata geçmesi için
mücadele edeceğimizi burada taahhüt ediyoruz."

KTAMS, kongresini yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası KTAMS
‘ın 35’inci Olağan Genel Kurulu’na katılan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu metal sektöründe hükümetin
engellediği grev sürecini anlattı, AKP'yi ve metal patronlarını ağır bir dille eleştirdi.
Yapılan seçim sonucu oluşan Yönetim ve Onur Kuruluna başarılar diliyoruz.

“Emek ve Mücadele”

IndustriALL Avrupa yönetim Kurulu Toplantısı
IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu toplantısı 9-10 Haziran 2015 tarihlerinde Brüksel'de
yapıldı.
Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz
Selçuk Göktaş'ın katıldığı toplantıda, direnen
metal işçilerine yönelik şiddet kınanırken, işçilerin kendi sendikal tercihlerini belirtmelerinin en
uygun yolunun yapılacak bir gizli oylama olduğu
belirtilen bir dayanışma metni kabul edildi.

Hollanda FNV-TIE Ortak Toplantı

İtalya FIOM Sendikası
FIAT temsilcileri
Sendikamızı ziyaret etti

Sendikamızın Hollanda’dan FNV sendikasıyla ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar
kapsamında, FNV Sendikası Uluslararası
Dayanışma Komisyonu Başkanı ve Tata
Steel çalışma konseyi temsilcisi Klaas
Zwart, Prysmian-Draka çalışma konseyi
başkanı Bruno Baterman, Bosch Termoteknik işyeri baştemsilcisi Wiegert Postema ve TIE-Hollanda temsilcisi MArten
van der Berge, 20 Haziran Cumartesi günü
Hollanda’da da fabrikası bulunan işyerlerinden üyelerimizle buluşarak, fikir alışverişinde bulundu.

21 Haziran Pazar günü de Serapool işçilerine dayanışma ziyaretinde
bulunan konuklarımız, direnişçilere destek mesajlarını ilettiler

Friedrich Ebert Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 1,5 yıllık programın onuncu ve son ayağı olarak Türkiye’de
emek hareketinin gündemi, grev ve uluslararası emek
mücadeleleri konulu bir oturum yapıldı.
5 Nisan’da yapılan toplantıya sendikamız adına katılan Genel Sekreterimiz M. Selçuk Göktaş, metal işkolundaki grevler ve grev ertelemesi hakkında bilgilendirmede
bulundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü ise
Bekaert Çelikkord fabrikasına ziyarette
bulunarak, Türkiye’de işyeri temsilcilik
sisteminin işleyişi ve işçi sağlığı ve işçi
güvenliği konularında görüş alışverişinde
bulundu.

İtalya'dan FIOM sendikası FIAT Grubu Kordinatörü Michel de Palma ve FIOM Sendikası Avrupa Bürosu
Sorumlusu Valentina Orazzini, Bursa şubemizi ziyaret
ederek Magneti Marelli, Tofaş ve Türk Traktör gibi FIAT
grubuna bağlı işyerlerinde yaşananlar hakkında bilgi aldı.
Ardından düzenledikleri basın toplantısında, kendilerinin Türkiye'de yaşanan işten çıkarmaları şirket genel
merkezi ile gündeme getireceğini ve İtalya'da olduğu gibi
Türkiye'de de işçilerin kendi sendikalarını özgürce bir seçimle seçebilmeleri gerektiğini belirttiler.
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301 canın hesabını sormak için
Soma Davası’nın takipçisiyiz.
DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB, Soma maden faciasının
yıldönümü dolayısıyla 13 Mayıs
2014’te Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini anmak ve artık katliama dönüşen iş
cinayetlerine dikkat çekmek için
ülke genelinde ortak etkinlikler
gerçekleştirdi…

Şimdi Biz

-Birimize bir şey olursa ne yaparız?
-Kalanlar, ölenler için şiirler yazar.

Şimdi biz,
toprağın altındayız,
molozların arasında,
makinelerde parçalandı bedenlerimiz.

Asım Bezirci - 67 yaşında (Araştırmacı, Yazar)
Nesimi Çimen - 67 yaşında (Şair,Sanatçı)
Metin Altıok - 52 yaşında (Şair,Yazar)
Asaf Koçak - 35 yaşında ( Karikatürist)
Behçet Sefa Aysan - 44 yaşında (Şair)
Edibe Sulari - 40 yaşında (Sanatçı)
Erdal Ayrancı - 35 yaşında (Şair)
Muhlis Akarsu - 45 yaşında (Ozan,Müzisyen)
Muammer Çiçek - 26 yaşında (Aktör)
Uğur Kaynar - 37 yaşında (Şair)
Hasret Gültekin - 23 yaşında (Şair, Müzisyen)
Mehmet Atay - 25 yaşında (Gazeteci)
Ahmet Özyurt – 21 yaşında (Öğrenci)
Asuman Sivri – 16 yaşında (Öğrenci)
Belkıs Çakır – 18 yaşında (Öğrenci)
Carina Cuanna – 23 yaşında (Hollandalı gazeteci)
Gülender Akça – 25 yaşında
Gülsün Karababa – 25 yaşında
Handan Metin – 20 yaşında (Öğrenci)
Huriye Özkan – 22 yaşında (Öğrenci)
İnci Türk – 22 yaşında
Koray Kaya – 12 yaşında
Menekşe Kaya – 17 yaşında (Öğrenci)
Muhibe Akarsu – 45 yaşında (Misafir)
Murat Gündüz – 22 yaşında (Öğrenci)
Nurcan Şahin – 18 yaşında (Öğrenci)
Özlem Şahin – 17 yaşında (Öğrenci)
Sait Metin – 23 yaşında (Öğrenci)
Sehergül Ateş – 30 (Öğrenci)
Serpil Çanik – 19 yaşında (Öğrenci)
Serkan Doğan – 19 yaşında (Öğrenci)
Yasemin Sivri – 17 yaşında (Öğrenci)
Yeşim Özkan – 20 yaşında (Öğrenci)

Şimdi biz,
buradan dinliyoruz
kravatlı beyefendilerin açıklamalarını.
-Onlar akşama yiyecek ne bulacağız
diye düşünmüyorlar.Meğer hukuka uygunmuş katlimiz.
Şimdi biz,
dünyanın her yerindeyiz.
Unutmadık ölürken bile birbirimize sarılmayı.
Tek bir an bile umutsuz düşünmedik.
Elimizi çekmedik bize uzanan hiçbir elden.
Şimdi biz,
Toprağın altındayız,
Molozların arasında,
Makinelerde parçalandı bedenlerimiz.

#unutMADIMAKlımda

Şimdi biz,
gülemeyeceğiz doya doya,
ağlayamayacağız hüngür hüngür,
çekildi ayaklarımız dünyanın sokaklarından.

Şimdi siz,
Buna yaşamak mı dersiniz?
İhsan Can Palta

Çelik işçileri direniş tarihi
Can Şafak; Haydarpaşa Sendikası, 1971 Cam Grevleri ve
Büyük Grev’den sonra Çelik İşçileri kitabıyla emek tarihine
ilişkin monografiler serisine yeni bir halka daha ekledi. İnatçı, sabırlı, özenli bir çalışma ile işçi sınıfı tarihinden bir kesiti
daha gün ışığına kavuşturdu, ilgililerle buluşmasını sağladı.
Sosyal Tarih Yayınları’ndan çıkan kitabında Can Şafak,
1965’den 1980’e kadar Karadeniz’in şirin bölgesi Ereğli’de
kurulu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir)’nda
içinde solun, devletin, sendikaların ve sermayenin yer aldığı uzun metrajlı bir filmde yaşananları kare kare göz önüne seriyor. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan, hiçbir detayı gözden
kaçırmadan 15 yıllık bir zaman dilimi içinde Erdemir’de ne
yaşanmışsa tekmili birden tanıklıklar ve belgeler eşliğinde
“Çelik İşçileri” kitabında yer alıyor.
Erdemir, Ereğli’nin, hatta çevre köy ve kasabalarla geniş
bir bölgenin can suyu olan, kentin ekonomik ve sosyal hayatında önemli yere sahip bir fabrika. Bu fabrikada 1965’den
1980’e kadar yaşanan sendikal örgütlenme ve hak arama
mücadelesinde başat kavramsa “Sendikal rekabet.” Fakat
Erdemir’de yaşananları sadece sendikal rekabet kavramıyla
açıklamak ya da burada olup biteni sadece “İşçileri kim temsil edecek?”, “Toplu sözleşmeyi kim imzalayacak?” kavgası
olarak anlamak doğru olmaz.
Sıradan bir yetki mücadelesi gibi gözüken sorunun arka
planında sosyal ve siyasal süreçlere yön verme, emeği kontrol altına alma, DİSK’i biçimlendirme, sendikal hareket
içinde politik güçlerin etki alanını arttırma ya da tersinden

daraltma çabaları var. Bütün bunlarla birlikte kitaptaki en
dikkat çekici nokta sendika/siyaset ilişkileri.
Film metaforundan gidecek olursak; Ereğli’de film devasa bir demir çelik fabrikasının kurulma kararıyla başlar. Kent
dışından binlerce emekçi fabrikanın inşaatında çalışmak üzere Ereğli’ye gelir. Erdemir özelinde ilk sendikal örgütlenme
de inşaat işçileri arasında gelişir.
Kitap, odağında sendikal örgütlenmenin yer aldığı bir faaliyetin, bir kentin hayatında nasıl bir değişim ve dönüşüme
yol açtığını da gayet güzel aktarıyor. Daha çok sağ partilere
oy vermiş, sağcı/muhafazakar bir kent kimliğindeki Ereğli
artan sendikal mücadeleyle paralel olarak sola yöneliyor,
solculaşıyor. Bölgede yayınlanan Sömürücüye Yumruk ve
İşçi Davası gibi sol tandanslı gazeteler de bu alanda önemli
bir işlevi yerine getiriyor. Bu yanıyla Ereğli’deki politikleşme dikkat çekici bir boyuta ulaşıyor.
Sosyal, siyasal mücadelenin ve bilinçlenmenin gelişmesi karşısında egemenlerin cephesinden önleyici tedbir olarak devreye sokulan 12 Mart da Ereğli’yi hedefe koyuyor.
Erdemir’de teknik bir arıza nedeniyle Ayşe adlı fırının patlaması da onlara aradığı fırsatı veriyor. Fabrika yöneticilerinin
teknik bir arıza olduğunu açıklamasına rağmen Sıkıyönetim
Komutanı Faik Türün’ün zorlamasıyla aralarında avukat,
gazeteci,işçi ve sendikacıların da bulunduğu bölgenin solcuları, sabotaj suçlamasıyla tutuklanarak yargılanıyor.
Kitapta tanıklıklar eşliğinde imal edilmiş bir suçun eşliğinde hücumbotlarla Ereğli sahillerine çıkarma yapan devlet

aklının güzel bir resmi de yer alıyor.
Çelik İşçileri kitabında anlatılan, işçi sınıfı tarihinde bir
birikimin, önemli bir deneyimin serüveni. Bu serüvenin kitaplaşması sadece dünde yaşananların kayıt altına alınması,
ya da bir anımsama ve anımsatma çabası olarak görülemez.
Günümüze dair sorulan sorulara cevap oluşturma niyeti ve
amacını da taşır.
Bugün işçi sınıfı hareketi dün bulunduğu noktadan daha
ileri bir aşamada bulunmadığı için işçi sınıfının tarihinde yer
alan her deneyim daha bir önem kazanıyor; geriye dönüp
bakmayı, üzerinde tartışmayı daha da gerekli kılıyor.
Çan Şafak, Çelik İşçileri kitabıyla bu gerekliliğe önemli
bir katkı yaptı. Bu değerli çalışma dünü anlayarak, bugünün
seçeneklerini yaratmak isteyenlerin bunun için emek ve çaba
harcayanların dikkatinden kaçmasın.
(Zafer Aydın, BirGün Kitap)
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Kenan Evren öldü...
12 Eylül yaşıyor “NETEKİM!.”

Geziye
Mustafa Mutlu, Aydınlık 29.05.2015
ti...

Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geç-

Neydi Gezi?
Baskıya, dayatmaya, zulme ve şiddete
isyandı; dayatmayla, zulümle ve şiddetle
bastırıldı!
Çocuklarımız öldürüldü; gözlerinden,
enselerinden, alınlarından vuruldu.
Vuran polisler kahraman ilan edilip
ödüllendirildi; çoğu yargılanmadı bile...
Yargılanıp şeklen birkaç yıl hapis cezasına çarptırılanlar ise ölen çocuklarımızın
annelerine hakaret etti...
***
Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geçti...
Neydi Gezi?
“Ben”den vazgeçip “biz” olmayı hatırlamaktı.
“Yarin yanağından gayrı, her yerde, her
şeyde” bir olabilmekti.
Neşeydi, coşkuydu, yaratıcı zekaydı.
Binlerce özgün slogan, yüzlerce şarkıydı.
“Çapulcu”ydu gezi, “ayyaş”tı.
Ve Çarşı’nın, Fener’in, Cimbom’un
belki de tarihteki ilk kucaklaşmasıydı...
Soyulmuş tuzlu hıyar satan esnafın, hıyarın adını değiştirdiği zamandı!
***
Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geçti...
Neydi Gezi?
Önce gerçekten “birkaç ağaç”tı.
Sonra, “Sen bizim derdimizi birkaç
ağaç mı sandın?” oldu.
En sonunda da tarafları “aydınlık” ve
“karanlık” olan bir savaşa dönüştü.
Sokaklardan yükselen “istifa” çağrılarıydı Gezi; “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”dı...
Ve... “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”di
elbette...
***
Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geçti...
Neydi Gezi?
Diktatör için kâbustu örneğin...
Aniden çıkılan ve gidilen yerde
terslenilen yurt dışı gezisiydi.
Yandaş esnafın eline tutuşturulan “pala” oldu sonra...
İsrail Gizli Servisi’nin devreye girmesiyle, “psikolojik savaş”a
dönüştü, “Kabataş’ta yüz kadar
yarı çıplak adam benim başörtülü
bacımı, hem de bebeğiyle birlikte
döverek üzerine affedersiniz idrarlarını yaptılar” yalanı oldu.
***

ti...

Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geç-

Neydi Gezi?
Aşktı...
Bu ülkeye, çağdaş değerlere, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe, dayanışmaya, dinler
ve kültürler arası farklılığa duyulan saygı...
Farklı forma renklerine...
Yaşama hakkına...
Doğaya...
Atatürk’e...
Duyulan aşktı!
Ülkeyi bölmek isteyenlerle, din devletine dönüştürmeye kalkışanlara atılan okkalı bir tokattı...
İşte; o yüzden bugün bazıları her ne kadar sahiplenmeye kalksa da o gün hiçbiri
yoktu aramızda!
***
Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geçti...
Neydi Gezi?
Halkın önemli bir bölümünün, siyaset
yapma hakkının sadece siyasetçilere bırakılamayacak kadar önemli olduğunu anlamasıydı.
Parklarda kurulan forumlar, konuşan,
direnen, haykıran milyonlarca insandı.
Kısacası... Gaz fişeğine kafa atan,
TOMA suyunda duş yapan, ağaçların gölgesinde şarkı söyleyip getirdikleri yiyecekleri hep birlikte yiyen, her yaştan gençti
Gezi...
Kim ne derse desin direniş hâlâ sürüyor...
Görmüyor musunuz; Berkin hâlâ vurulduğu yaşta...
Ali İsmail hâlâ koşuyor!
Ethem hâlâ gülüyor!
Ve Taksim’deki o parkta kesilmek istenen ağaçların hepsi hâlâ yerli yerinde...
Rüzgarla dans ediyor!
***
Gezi Direnişi’nin üstünden iki yıl geçti...
Neydi Gezi?
Her anı cihana değer, müthiş bir aşktı!

SERMAYE İÇİN DİKENSİZ BİR
GÜL BAHÇESİ YARATTI'
Doç. Dr. Aziz Çelik, 12 Eylül rejiminin Türkiye neoliberal ve piyasacı döünüşümün önündeki tüm engelleri kaldırdığını söyledi:
12 Eylül askeri darbesi ve Kenan Evren, 1960-80 döneminde güçlenen emek
hareketini ezerek sermaye için dikensiz
gül bahçesi yarattı.
12 Eylül darbesinin en önemli yönü
24 Ocak 1980 kararlarında ifadesini bulan
neoliberal/piyasacı dönüşümün önündeki
engelleri temizlemek oldu. Bir yandan
siyasal muhalefet ezildi öte yandan emek
hareketi.
Evren’in ilk işlerinden biri on binlerce
işçinin aylardır sürdürdüğü grevleri yasaklamak oldu. DİSK ve MİSK ve bunlara
bağlı sendikaların faaliyetleri durduruldu.
MİSK’in kayda değer üyesi yoktu. Ancak
DİSK yüz binlerce işçiyi temsil ediliyor
ve önemli grevler yürütüyordu.
15 Eylül’de DİSK, MİSK ve Hakİş’in hesapları bloke edildi. Ancak Hak-İş
kısa bir süre sonra, Şubat 1981’de tekrar
faaliyetlerine başladı. DİSK ise 1992 yılına kadar faaliyet yürütemedi.
Türk-İş’in faaliyetleri ise durdurulmadı. Dahası Türk-İş Genel Sekreteri Sadık
Şide darbe hükümetinde Sosyal Güvenlik
Bakanı oldu. Darbe DİSK’in sendikal örgütlülüğünü ezmeyi birinci vazife olarak
seçmişti.
İşçi haklarına yönelik saldırılar bunlarla sınırlı kalmadı. Özgür toplu pazarlık
düzeni de askıya alındı. Yürürlüğü dolan
toplu iş sözleşmelerinin Yüksek Hakem

Kurulu (YHK) yoluyla yenilenmesi için
yasa çıkarıldı.
12 Eylül öncesi toplu iş sözleşmeleri
ile elde edilen haklar YHK’da teker teker
budandı. İşçilerin 20 yıllık kazanımları
yok edildi.
1982 Anayasası ile çalışma hayatı tam
bir ablukaya alındı. Sendikal haklar sınırlandı ve kullanılamaz hale getirildi.
1983 yılında çıkarılan ve özü halen
korunan sendikal yasalar ile (2821 ve
2822) sendikal örgütlenmenin köküne
kibrit suyu ekildi. Sendikal barajlar, noterden üyelik, işkolu sendikacılığı ve grev
yasakları ile sendikalar kıskaca alındı.
KIDEM SINIRI GELDİ
Evren ve arkadaşları bunlarla da yetinmediler darbe sonrası ilk işlerinden biri
kıdem tazminatına sınır getirmek oldu.
Bir diğer işleri işçilerin toplu sözleşme ile kazanılmış ikramiyelerini dörtle sınırlamak oldu. Hem toplu hem de bireysel
işçi hakları budandı.
Özal’ı ekonominin başına getiren
darbeciler 24 Ocak kararlarının da uygulanmasını güvenceye aldılar. Özelleştirmeleri hızlandırılarak kamu işçilerinin
tasfiyesinin yolunu açtılar.
Nitekim dönemim işverenleri 12 Eylül olmasa 24 Ocak kararlarının uygulanamayacağını iftiharla beyan ettiler.
İşçiler bugün örgütsüzse, grev yapamıyorsa ve güvencesizse bunun en büyük
mimarlarından biri Kenan Evren’dir.
İşçilerin çok hakkını yedi.
İşçiler Evren’e haklarını helal etmeyecek.

İşçi sınıfının Gezi Parkı: Bursa volkanı
Nazım Alpman, 28.05.2015, Birgün
Bursa’da önce bir fabikada başlayan
direniş Türkiye’nin unuttuğu bir şeyi hatırlattı:
-İşçi sınıfının mücadele geleneği vardır!
12 Eylül öncesi Bursa’da metal ve
tekstil işkollarında büyük grevler, direnişler, işyeri işgalleri yaşanıyordu. Özellikle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na bağlı Maden-İş ve
Tekstil sendikaları bölgenin yıldızlarıydı!
... 2 Eylül 1980 askeri darbesinin
esas amacı bu mücadelenin kökünü kazımaktı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri
1960’lardan itiberen kapitalizmle bütünleşmeye başlamıştı. O yıllarda ANT
Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni
Doğan Özgüden “Kapitalistleşmiş subaylar” diyordu: -İşçi sınıfını yargılayamaz!.. 15-16 Haziran 1970’deki Büyük
İşçi Direnişi’nden sonra ilan edilen sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacak
işçi liderleri için...
...İşçi sınıfının Bursa Direnişi de hiç
kimsenin beklemediği anda patladı! Ne
işverenler ne sarı sendikacılar ne devlet ne hükümet ne yaygın medya... En
komik olanı da yaygın medya gazeteleri eylemin başlamasını “haber” olarak
görmediler de, işçileri birkaç kere işbaşı

yaptırdılar!
Tuhaftı tabii başlamamış(!) eylemin
bitişini müjdeli haber olarak vermek.
Bursa’da da komiklikler oldu. İşverenlerin “kucak dansçısı” haline gelmiş
yumurta sarısı sendikacılar sosyal medyadan “vatan-millet-sermaye” mesajları
attılar, katmerli rezilliklerine ilave hizmet olarak.
İşverenler de hâlâ 100 yıl önceki yerlerinde olduklarını gösterdiler. İşçilerin
sendika seçme haklarına var güçleriyle
karşı çıktılar. Sarı sendikayı koltuk altlarına alıp sözümona toplu sözleşme diye
kölelik anlaşmaları bağıtladılar.
Bu kölelik anlaşmalarına “HAYIR”
deyip greve çıkan DİSK Birleşik Metalİş’in grevini yasaklattılar hükümete...
En sonunda işçi sınıfı genlerinde
olan direniş geleneğiyle ortaya çıktı:
-Hak verilmez alınır! dediler.
İşçiler üretimden gelen güçlerini gördüler. O bölgede sınıfını kuşatan zincirin
halkaları koptu. Bir başka anlatımla:
-Bursa volkanı patladı!..
Yanardağlar böyledir on yıllarca sessizce dururlar, söndü sanılırlar... Ama bir
gün bi bakarsınız ki, ortalık Bursa oluvermiş!

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

1 Mayıs’ta Taksim meydanında olunması için nedenlerimiz var...

Bu koşullarda “Uysal Çocuk” olmak ihanettir...
Bu nedenlere bakıp "meydanda ısrar da ne demekmiş" diyebilen çıkar mı?
Taksim’de ısrar, işçinin üzerinde kurulmaya çalışılan korku imparatorluğuna, taşeron cumhuriyetine teslim olmayacağız mesajıdır.
Eğer bir ülkede yılda 706 bin kişi iş kazası yaşıyor,
bunların % 90’ı kayıt altına alınmıyorsa, iş cinayetlerinde insanlar biner biner ölüyorsa uysal çocuk olmak
ihanettir.
Eğer işe bağlı sağlık problemi yaşayanların sayısı
her gün artıyorsa, çalışanların yüzde 80’i fiziksel sağlığını, yüzde 9’u ruhsal sağlığını olumsuz etkileyecek
etmenlerle birlikte çalışıyorsa, yüzde 19'u kaza riski
ile çalışırken, yüzde 14'ü kimyasal madde, toz duman
veya zararlı gazlara muhatap kalıyorsa, her yüz çalışandan 7’si zaman baskısı ve aşırı çalışma yükünün
basıncı altında ruhsal sorunlar yaşıyorsa uysal çocuk
olmak ihanettir.
Türkiye’de resmi rakamlara göre kayıtlı taşeron işçi
sayısı 2002-2011 yılları arasında 387 binden 1 milyon
687 bine yükseldiyse, her 100 iş cinayetinden 94’ü
taşeronda yaşanıyorsa, Türkiye’de milyon ton taş kö-

1 Mayıs Meydanı

mürü üretimi başına düşen ölüm sayısı Çin’den 6 kat,
ABD’den ise 361 kat daha fazla ise uysal çocuk olmak
ihanettir.
Türkiye’de tam zamanlı bir işte çalışan bir işçinin
fazla mesailer dahil ortalama haftalık çalışma süresi,
Norveçli bir işçiden 15 saat, Avusturyalı bir işçinin 10
saat fazlaysa, 1 milyon 611 bin kişi haftada 72 saatin
üzerinde çalışıp, nefes almaya bile imkan bulamıyorsa
uysal çocuk olmak ihanettir.
Yaşadığınız ülke yıllık ücretli izin hakkının en az
olduğu ülkelerden biri ise, hasta da olsa çalıştırlıyorsa,
63 milyon kişi evden uzakta bir haftalık tatil yapamıyorsa, 41 milyon kişi iki günde bir et, tavuk ya da balık
içeren yemek yiyemiyorsa 27 milyon insan kışın yeteri
kadar ısınamıyorsa uysal çocuk olmak ihanettir.
O yüzden 1 Mayıs'ta sorun Taksim’e çıkıp çıkmamak meselesi değildir.
Sorun sokaklarda itaat etmeyenlerin, direnenlerin
var olup olmadığı sorunudur.
Çünkü tarih, teslim alınamayan sokakları yazacaktır.

Hesap verecekler!

Enver Aysever, Birgün, 29.04.2015

Nazım Alpman, Birgün, 02.05.2015

... ‘1 Mayıs’ için iktidar güzellemesi yapanlar, işçi
sınıfının tarihsel birikimini ve kavgasını görmezden gelip, ucuz bir liberal özgürlük tarifiyle kazanımları gölgelemek istediler. ‘1Mayıs’ın tatil olması ve ‘Taksim’in
işçi sınıfına açılması bir lütufmuş gibi sundular. Üstelik
bunu yuttururken gerici, yobaz bir siyasal iktidarı akla
gelmeyecek biçimde yıkayıp yağladılar. Ellerinden gelse tarihsel devrimci bilincin başlangıç noktası AKP olacaktı. Bunu söyleyenlerin yazıları ortada!
Son ‘1 Mayıs’ların tamamını görevim gereği
Taksim’de izledim. Büyük bir dirençle, tüm engellemelere karşın barikatların yıkılıp, olabilecek en geniş katılımla meydana ulaşıldığı an oradaydım. Server Tanilli
tekerlekli sandalyesiyle giriş yaptığında bir devir kapanıyor, yepyeni bir kapı açılıyordu. Hepimiz duygulu
anlar yaşadık. Darbelerden geçen, her türlü işkenceyi
gören, siyaset sahnesinden silinsin diye tüm tuzakları
aşan binler Taksim’i “1 Mayıs Meydanı” yapmayı başarmıştı. Yılların mücadelesiyle geri gelmişti Taksim.
...“Gezi Dirilişi” öncesi Taksim yine işçi sınıfına kapanmıştı. Oysa; daha bir sene önce, polissiz, TOMA’sız,
gazsız, copsuz kutlanmıştı ‘1 Mayıs’. Sorun da buydu
zaten. Bu kazanımın değerini bilen, yıllarca eziyetini
çekmiş büyük kitle kimsenin burnu kanamadan toplandı ve dağıldı. Kavga, şiddet, bölünme bekleyenler
yanıldı. Celalettin Cerrah’ların kılıç kuşanmasına gerek
kalmamıştı. Esasen ‘Haziran’ süreci de bu bilincin, kazanımın üstüne inşa oldu.
Peki neden Taksim kapandı emekçilere yeniden?
Her kentin en güzel meydanlarında kutlanır bayramlar. Kanla, terle verilen mücadelenin sonucudur ‘1
Mayıs’. Hele ki bizim ülke iyice kıvırmıştır bu hakikati
görmemek için. Nihayetinde işçiler, emekçiler var ve
hak kavgası devam ediyor. Üstelik tuhaftır, çoğu zaman işçiye, emekçiye rağmen devam ediyor bu süreç.
Genişliyor işçi sınıfı, değişiyor, büyüyor… Bizim ülkemizde “Gezi Dirilişi” ne denli büyük bir kitlenin ‘1
Mayıs’a ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Toplum tüm
renkleriyle görünmesin diye kapatılıyor meydan.
... Ne tür bir zorlama olursa olsun; bu ülkenin aydınları, işçisi, emekçisi barıştan yanadır ve tüm saldırgan
iktidarlar geride kalmış, Taksim sahiplerini bulmuştur.
Hiçbir emekçinin canının yanmadığı, artık bildiğimiz
filmin yeniden gösterime sokulamadığı bir gün diliyorum. Kim ne derse desin ‘Taksim Meydanı’nın adı ‘1
Mayıs Meydanı’ olmuştur.

İstanbul’da dün bir “1 Mayıs Klasiği” daha yaşandı. Devletin en görkemli yanı olan polis birimleri
takviyeli olarak kenti kuşattı.
Hatta buna “esir aldı” demek daha doğru olabilir.
... Bütün İstanbul’u, ulaşım sistemini felç ettiler!.. Bu başlı başına bir suçtur! Bu suç için başta İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul Emniyet Müdürü
ve onlara bu yönde emir verenler yargılanmalıdırlar!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu yönde
bir kararı bulunuyor: Taksim’de gösteri yapmak, 1
Mayıs’ı kutlamak suç değildir!
... Düşünsenize İstanbul’da Emek örgütlerine
DİSK’e, KESK’e insan haklarına aykırı biçimde 1
Mayıs’ı yasaklayan zihniyet devasa bir komediyi
sahneye koymaktan çekinmedi!
Tuvalet taşları bile altın kaplama olduğu belirtilen ultra lüks sarayda “1 Mayıs kutlaması yapıyoruz” diye ceketli kravatlı alkışlayıcı topluluğunu
kadife koltuklara oturttular. Karşılarına da her gün
konuşan RTE çıktı:
-Sevgili işçi kardeşlerim Emek ve Dayanışma
Bayramınız kutlu olsun!
“Bu memlekete 1 Mayıs lazımsa onu da biz kutlarız!” demenin bir başka versiyonu…
Ortada böylesine kaba bir hak ihlali varken,
Türkiye’nin kokuşmuş medyası her şey “normalmiş” havasında yayınlar yapmaktan utanmadı.
Taksim’e canlı yayın kürsüsü kurmuşlar. Bir de her
daim her konuda uzman birkaç kişiyi getirmişler.
Konuşturuyorlar:
-Biraz sendikaların da sorumlu olması lazım!
Önce YUH,
Sonra da TÜH!..
İşim var de olmazsa çişim geldi de ama oraya
gitme!.. Çıkıyorsan da “Bugün 1 Mayıs işçilerin bu
alana çıkması sağlanmalıydı” de…
DİSK 1 Mayıs’ı Taksim’den başka bir yerde kutlamayı kabul ederse 1977’de orada ölenlerin cesetlerine basıp üzerinden geçmiş olur.
Bunu neden anlamıyorsunuz?
Bugünler de geçecek… Tıpkı 1979’da, 1980’de
boruları ötenler gibi, şimdiki iktidarın da sonu gelecek.
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Bir ‘1 Mayıs’ yenilgisi daha...
Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet, 04.05.2015
1 Mayıs, bu yıl da AKP hükümeti için tam anlamıyla bir yenilgi oldu!
Çünkü Taksim salt bir mekân değil. 1977 saldırısı ve katliamı, hükümetin ısrarla “1 Mayıs” günü bu mekâna girişi engelleme
çabaları bu mekânı salt fiziki bir mekân olmaktan çıkardı, onu içi
doldurularak anlamlandırılmayı bekleyen bir simge düzeyine yükseltti.
...Hükümetin, Taksim Meydanı’na girişi engellemek için, aldığı yaygın önlemler, ulaşımın kapanması, İstanbul’da halkın
huzurunu bozdu, ekonomik yaşamı aksattı. 20 binden fazla polis,
TOMA’lar, tazyikli su, biber gazı, boyalı mermi, meydana girmek
isteyenlere yönelik hınçlı ve acımasız saldırı kısacası fiziki bir şiddet uyguladı.
Dahası hükümet, Taksim Meydanı’nın bir muhalefet mekânı
olarak canlanmasını engellemeye çalışırken, İstanbul’un çok daha
geniş bir alanının protesto / muhalefet mekânına dönüşmesine yol
açtı.
Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı “işçilerle buluşma” adına yaptığı konuşmada, “Siz asgari ücretin ne olduğunu biliyor musunuz”
gibi en azından garip sorular soruyor, Ferguson ve Baltimore ayaklanmalarının dünya medyasında yer almadığına ilişkin gerçekle
uyuşmayan iddialarda bulunuyor, protesto eden, haklarını arayan
işçileri işine ihanet etmekle suçlayan ifadeler kullanıyor, kısacası
simgesel bir şiddet uyguluyordu.
...1 Mayıs günü Taksim’e girmek için çabalarken, fiziki ve
simgesel şiddete göğüs gerenler, “Copu, mermiyi, gazı bilerek geldik ve bir kez daha denedik” diyebilen bir özgüveni sergilediler,
gelecekte konuşulacak anıları, deneyimleri ürettiler.
Taksim Meydanı, “1 Mayıs”ın fiziki ve simgesel mekânı olarak anlamını ve varlığını korudu. İşçi hareketi ve sosyalist hareket, bu meydana girmekteki kararlılıklarını bir kez daha sergiledi.
Hükümet 1 Mayıs olayından, diğer bir deyişle işçi hareketinden,
sosyalist hareketten, bu ikisinin bir meydanda bir araya gelmesinden, dahası Kürt hareketiyle buluşmasından, halkın iradesini bir
meydanda bir gün için bile olsa kristalize etmesinden, ne kadar
korktuğunu, uygulamaya çalıştığı acımasız, ölçüsüz fiziksel ve
simgesel şiddetle sergiledi.
Hükümetin ve güvenlik güçlerinin tüm engelleme çabalarına
karşın, hatta bunların da katkısıyla, tüm ekranları, sosyal medyayı,
ertesi gün gazeteleri dolduran, şiddet ve direniş dolu imajlarla, “1
Mayıs” simgesel olarak tüm İstanbul’u kapsayacak biçimde genişledi. Kısacası hükümet amacına ulaşamadı, “1Mayıs’ta”, bu
günün önemini anlamını anma, anımsatma ve gösterme çabalarını
engelleyemedi. Hükümet 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda bir kez
daha daha yenildi.

Direnenlerin onuru
Nazım Alpman, Birgün, 30.04.2015
Türkiye’de işler emekçiler ne zaman güçlerinin farkına varıp
da bir şey talep etseler, devlet katından hep aynı “nakarat” yükselir:
- Gerginlik yaratılıyor!
Eğer böylesi bir talep falan yoksa, devlet bu gerginlik mesajını
yayınlamak için kendisi durup dururken buna bir bahane bulur:
- Alınan son bilgilere göre gerginlik yaratılacağı tespit edilmiş
olup her türlü önlem alınacaktır!
Hangi bilgi alındı? Gerginlik konusu ne?
Kim geriyor ya da kimler gerecek?
... Devlet bu soruları duymaz. Kendi içine kapanmıştır. Vatandaşlarına karşı hangi zulmü, ne şekilde uygulayacağının ayrıntılarına girişmiştir.
... 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim’e 10 bin polis yığmışlar.
Gerekçeleri de hazır: Gerginlik yaratılıyor!
Neden böyle oluyor? Çünkü biz Taksim’de 1 Mayıs kutlamasını yasakladık!
... Üç yıl üst üste Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapıldı. Hiçbir
olay çıkmadı. Çünkü polise “saldırın” emri verilmemişti.
Taksim esnafı da bir günde bir haftalık gelir elde etmişti. Düşünsenize 1 milyon insan geliyor. Sabah, öğle, akşam yeme-içme
hizmeti veren büfeler, lokantalar, kafeler, depolarında kırıntı kalmamacasına her şeyi satıp bitiriyorlardı.
... Böylesi kitlesel gösteriler olduğunda “Benim esnafım” diye
söze başlıyor ya, zat-ı muhterem… Senin esnafını sen mahvediyorsun!
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Kalabalıklar halinde
Özlüyoruz O’nu
Birleşik Metal-İş
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“Eğitimin titiz işçisi, işçinin titiz eğitimcisi”

Ölümünün 8. yıldönümünde Süleyman hocamızı andık. Eşi Fatma
ablamız da aramızdaydı. Perdede hocamızı izledik. Genel Başkanımızın
açış konuşmasını ardından İsa Çelik'in
sunumu ve konuk konuşmaları ile devam eden toplantımız, Refik ve Şakir
hocanın mini konseri ile son buldu.

“Ben işçilerden, sizlerden, sizlerle birlikte öğrendim çok
şeyi.” dese de, işçilerin Eğitim Enstitülü Süleyman hocası,
Trakya’nın bir köyündeki öğretmenlik günlerinden İşçi Üniversitesinin sıralarına kadar heryerde, çok şey kattı hepimize.
Sendikamız eğitim uzmanı, uzun yıllar keyifle çalıştığımız hocamız Süleyman Üstün’ün bizlerde bıraktığı izleri,
kalıcı bir eserde görmek sevincimiz oldu..
50. sanat yılını kutlayan Şakir hocamıza teşekkür ediyor,
kendisinden daha nice yıllar, güzel ürünler bekliyoruz...

“İnsan Kime hizmet ettiğini bilmeli...”

Haziran ayının aramızdan
aldığı Nazım Hikmet, Orhan
Kemal ve Ahmet Arif’e...
Gece leylak ve tomurcuk kokuyor
Yaralı bir şahin olmuş yüreğim
Uy anam anam Haziranda ölmek zor
Calışmışım onbeş saat
Tükenmişim onbeş saat
Yorulmuşum, acıkmışım, uykusamışım,
Anama sövmüş patron
Sıkmışım dişlerimi
Islıkla söylemişim umutlarımı
Sıcak bir ev özlemişim,
Sıcak bir yemek,
Sıcacık bir yatakta unutturan öpücükler.
Çıkmışım bir dalgada
Vurmuşum sokaklara,
Sokak tank paleti,
Sokakta düdük sesi,
Sarı sarı yapraklarla,
Dallarda insan iskeletleri.

Bir
Garip
Orhan
Veli
101
yaşına
bastı

Vasıf Öngören'in 1970’lerde yazdığı, 35 yıl sonra İBB
şehir Tiyatrolarında yazarın kızı Aslı Öngören tarafından
tekrar sahneye konulan bir tiyatro oyunu, Zengin Mutfağı...
Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Başar Sabuncu tarafından sinemaya da uyarlanmış, Şener Şen'in usta oyunculuğuyla dönemin çelişkileri gözler önüne serilmişti..
Zengin Mutfağı, büyük işçi eylemi olan 15-16 Haziran
Olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olayları
anlatılır. Öngören’in tüm oyunları gibi emek-sermaye çatışmasıdır ana konu.. Net bir şekilde Faşizm eleştirisi içerir
oyun. Bu nedenle belki, gözardı edilmiş, unutturulmuş filmlerden biridir..
Oyunun mekanı olan zengin mutfağında aşçılık yapan
iyi niyetli Lütfü Pehlivan, sınıf bilincine sahip olmayan ve
çevresinde gelişen olaylara göre kendini konumlandırmaya
çalışan silik bir karakterdir. Oyunda Lütfü usta karakterinin
geçirdiği değişim gözler önüne serilir.

Orhan Veli kısa yaşamına rağmen şiirde
büyük yenilikler yapmış, şiire lezzet katmıştı.
Sokaktaki adamın hayatına şiiri sokarak estetiği ve dil zevkini tabandan tavana toplumun
her kesiminin duygu dünyasına yerleştirmişti.
Gelir dağılımındaki adaletsizlik, sınıfsal
çelişkiler, sosyal uçurumlar da gündemindeydi:
“Uyuşamayız yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında”
diye seslenen Orhan Veli “Ciğercinin kedisi ile sokak kedisi” adlı şiirinde toplumsal
sorunlara da ayna tutmuştu.

10 yıl oldu, koyverdun gittun bizi fırtına yürekli çocuk.
Özlemle anıyoruz...

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2015

Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan
Ekrem Adkaveyçin, Emrah Çelebi,
Cengiz Polat, Hakan Usta iş kazası geçirdi. Ergün Deniz, Burak Usta,
Mustafa Sabancı rahatsızlık geçirdi.
Çayırova Boru’dan Şaban Tekir, Kadir
Özkan, Hasan Derin, Ahmet Demirci,
Şahin Kuruş, Latif Özcan iş kazası
geçirdi. Halil Aydoğan’nın babası, Ali
Sevinç’in babası, İbrahim Şimşek’in
babası vefat etti. Sarkuysan’dan Gürsel Yamaç’ın babası, Serkan Kabay’ın
babası, Aşkın Balıkçı’nın annesi vefat
etti.
İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı
Anadolu Isuzu’dan Barış Ergün’ün
babası vefat etti. ABB Elektrik
(Dudullu)’dan Murat Dülger, Nazmi
Ersöz, Erkan Karabulut ameliyat oldu.
TABO Otomotiv’den Cemal Yazıcı’nın
babası, Muhammet Kışla’nın annesi,
Aydın Odabaşı’nın kayınvalidesi vefat
etti. Bedrettin Öz’ün çocuğu 6 aylık
doğdu sonra vefat etti. ABB Elektrik (Kartal)’dan Yusuf Öner’in annesi
vefat etti ve Serdar Karataş ameliyat
oldu. Akgün Radyatör (Tuzla)’dan Tekin Çetin’in babası, Mustafa Öztürk’ün
babası, Hasan Demir’in kayınvaldesi,
Halil Ay’ın amcası vefat etti.
İzmir Şubemize bağlı Delphi’den
Nihat Mungan’ın kayınvalidesi, Okan
Çelikok’un amcası, Engin Bağadur’un
dayısı vefat etti. Jantsa’dan Mustafa Kemal Şengül’ün babası, Zekai
Akın’ın babası, Levent Çetin’in anne
ve babası, Soner İmir vefat etti. Ergün
Hidrolik’ten Doğukan Yılmaz’ın dedesi
vefat etti. Totomak’tan Hasan Ekin’in
annesi, Engin Aktürklü’nün kayınpederi vefat etti. LİSİ-FTB’den Yavuz
Ateş’in babası vefat etti. Schneider
Elektrik (Çigli)’den Galip Akay geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Şener Aygül’ün kayınpederi, İbrahim
Eryaşar’ın babası vefat etti. HMS
Makine’dan Harun Aktürk’ün annesi
vefat etti. ZF Lemförder’den Aydoğan
Haliloğlu babası vefat etti.
Anadolu
Şubemize
bağlı
Cemaş’tan Fahri Saylam ve Hasan Toprak iş kazası geçirdi. Başöz
Enerji’den İsa Kılpelik’in annesi vefat
etti. Çimsataş’tan Ayhan Bebek, Edinç
Değer, Hüseyin Uzun’un babaları,
Mehmet Dinç’in annesi vefat etti.
Eskişehir Şubemize bağlı Mefro
Wheels’ten Burhan Yıldırım’ın babası, Musa Uslu’nun babası, Ramazan
Yıldırım’ın ağabeyi vefat etti. Zekeriya
Önder, Mehmet Aydeniz, Yunus Güzel, Ferdi Köleci, Nurullah Tan, Uğur
Aktaş, Cahit Çobanoğlu, Özgür Düvenci, Mehmet Bayram, Mustafa Kıvrak iş kazası geçirdi.
Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm’den İsa Öztunç’un babası
vefat etti. Ali Ödübek, Nedim Güler,
Fuat Gümüş iş kazası geçirdi. Baysan
Kazan’dan Tuncay Aslan’ın babası ve
kayınvalidesi, Aytekin Atlı’nın kayınpederi, Ümit Bostancı’nın kayınpederi, Nevzat Subaşı’nın kayınvalidesi,
Asım Sokur’un ablası vefat etti. Tata
Steel’den Kamil Kangal iş kazası geçirdi.

Kroman işyerinden üyemiz Ender
Aydın’ı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Gebze Şubemize bağlı Afresan’dan Adem
Burma’nın çocuğu dünyaya geldi. Bosal’dan Ali
Asker Kar evlendi, Tuncay Asler, Şener Alptekin’in
çocukları dünyaya geldi. Çayırova Boru’dan Özcan Bıçakcı, Salih AKSOY, Enver Ergin’in çocukları dünyaya geldi. Dostel’den Murat Demir, Mehmet Aktuna, Erdi Yılmaz evlendi ve Yücel Şen’in
çocuğu dünyaya geldi. Legrand’tan Nurdan Erdoğan, Elif Kayarlı, Semra Ocak evlendi. Didem
Rodop, Nurcan Yavuz, Emine Yöndemir, Dilek
Mutlu, Yeter Sönmez’in çocukları dünyaya geldi.
Sarkuysan’dan Müzellif Kemal Akçıl, Şenol Tazegül evlendi. Ömer Kapucu, Murat Yandık, Hayrani
Yüksel, Recep Uzan’un çocukları dünyaya geldi.
İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu
Isuzu’dan Yusuf Demirbaş, Fırat Uçar, Mehmet
Gözde, Uğurcan Zafer evlendi. Ahmet Yalçın’ın
kızı, Tolga Kaynak’ın oğlu, Selami Pulur’un oğlu,
Muhammet Boylu’nun oğlu dünyaya geldi. ABB
Elektrik (Dudullu)’dan Ayhan Demiryürek’in kızı
dünyaya gelmiştir. Muhammet Asmaz, Mustafa Helvacı, Murat Cömert evlendi. Mert Akışkan Gücü’nden Savaş Çoruh ve Yunus Emre
Kocatürk’ün kızları oldu. Satılmış Kara’nın 2 oğlu
sünnet oldu. ABB Elektrik (Kartal)’dan Yavuz
Akçakaya’nın oğlu, Gürsel Gül’ün oğlu, Metin
Çakır’ın kızı dünyaya geldi. Hamza Ulusoy evlendi. TABO Otomotiv’den Fatih Gemici nin kızı,
Orhan İçli nin oğlu, Fatih Keklikçi, Çağlar Efe’nin
çocukları dünyaya geldi. Ozan Gögçin ile Ayten
Gögçin evlendi. Akgün Radyatör (Gebze)’den Hüseyin Boşcu evlendi. Akgün Radyatör (Tuzla)’dan,
Erdal Ünal’ın çocuğu dünyaya geldi.
İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Mesut Altunbaş, Uğur Akyüz, Ferhat Koralay, Fırat Beytüt, Turan Aktaş evlendi. Muhammet Aldemir, Barış Ülküç, Onur Baysal, İsmet Çoban, Rahmi Çerezci,
Burak Çetin, Dinçer Endeş, Cengiz İletmiş, Murat
Kino’nun kızları, Uğur Öztürk, İbrahim Yılmaz,
Uğur Yıldız, Gökhan Gökçe’nin oğulları dünyaya geldi. Güner Özdemir’in oğlu, Yunus Ergül’ün
oğulları sünnet oldu. Lisi-FTB’den Ercan Kızıl ve

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

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) 1892-1979 yılları arasında yaşamış Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkılarda bulunmuş yönetmenimiz. 2) Muğla’nın bir ilçesi./Sancak, bayrak./Bir general rütbesi. 3) Bir Mısır Firavunu./Ölçüsü, her ülkede aynı olan. 4) Emeller, istekler./
Eskiden değirmenciye verilen ad./Ögütülmüş tahıl. 5) Saç düzeltme aracı./Kömür
türü./Afrika’da yaşayan bir antilop. 6) Takım kutusu./Bir cetvel. 7) Üst karşıtı./Makara
ya da bobine sarılmış metal nesne./Çobanların çaldığı ıslık. 8) Olumsuzluk öreki./
Muğla’nın Fethiye ilçesinde ilkçağ ken./Mısır inanışında güneş tanrısı./Duman lekesi.
9) Ankara oyun havası./İspanya’daki BASK hareketi./Rubinyumun simgesi. 10) Asya
ile Avrupa’yı ayıran sıradağ./Yunan mitolojisinde gün doğuşu tanrıçası./Efelek. 11) Bir
sorgucu melek./Zülfü önadlı müzikçimiz. 12) Sinir hastalıklarında bakan tıp dalı./İspanyolların sevinç ünlemi. 13) Marksizm’in önemli bir değer teorisi./Sebze, meyve satan. 14) Budun ön kısmında elde edilen et./Muğla’nın ilçesi./Bir nota. 15) Kazaklar’da
seçimle gelen başkan./Öğüt.

Mustafa Güler’in çocukları dünyaya geldi. Türker
Karadeniz, Ayhan Aydemir evlendi. Jantsa’dan
Tayfun Evelek, Ergin Acar, Tolga Günay, Ali Cesur, Erdal Astepe, Ali Özsoy, Mehmet Akçay evlendi. Mehmet Kara, Taner Akçay, Yaşar Çakmak,
Deniz Tekeli, Ömer Can, Hakan Kocakulak, Hasan Karadon, Uğur Şengün’ün çocukları dünyaya
geldi. Servet Parsallı, Polat Talay, Ahmet Aydın,
Ali Tülek’in çocukları sünnet oldu. Totomak’tan
Doğan Şengül, Nevzat Karataş’ın çocukları
dünyaya geldi. Selim Acar, Seydi Dağlı evlendi.
Vedat Ortacan nişanlandı. ZF Lemförder’den
Ramazan Uluç, Barış Önüral’ın çocukları dünyaya geldi. Mert Güney, Ömer Özel evlendi. Ergün Hidrolikt’ten Cevriye Gençyüz’ün kızı, Zeliha
Acarca’nın oğlu, Pelin Dedeoğlu’nun oğlu dünyaya geldi. Hüseyin Demir, Mehmet Akarsu evlendi.
Ersan Oto’dan İbrahim Huylu’nun çocuğu dünyaya geldi. İmpo Motor’dan Hüseyin Yurdakul-Sanem İbil evlendiler. HMS Makine’dan Murat Tur,
Osman Söylemez, Adem Arslan, Ünal Erdem
evlendi. Schneider Elektirik (Çiğli)’den Mahir Yasemi, Ali Ekber Bektaş’ın çocukları dünyaya geldi.
Schneider Elektirik (Manisa)’dan İbrahim Taşdere
evlendi, Mehmet Kanat’ın çocuğu sünnet oldu.
Anadolu Şubemize bağlı Cemaş’tan Sinan
Demir, Hayati Dağlı, İlhan Aktürk ve temsilcimiz
Erdinç Koç’un çocukları dünyaya geldi. Yasin Tekin, Emre Tuna, Gökçe Gökçebel, Hüseyin Metin
ve Rıdvan Ay’ın düğünleri oldu. Başöz Enerji’den
İsmail Ergül, Osman Coşkun ve Hakan Çetiner’in
kız çocuğu dünyaya geldi.
Eskişehir Şubemize bağlı Mefro Wheels’ten
Özgür Öztürk, Hasan Koç, Sonel Tokmak, Veysel
Bayır, Fatih Yılmaz, Korkmaz Narman’ın çocukları dünyaya geldi. Serkan Mutay evlendi.
Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm’den
Ahmet Aslan evlendi. Ferhat Öztürk’ün oğlu sünnet oldu. Baysan Kazan’dan Beytullah Atlı evlendi. Tata Steel’den Halit Şimşek’in kızı oldu. Mümin
Arıkan evlendi

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

Hazırlayan: Yakup Erdem
SOLDAN SAĞA:
1) “Omayra”, “Lal Masalları” gibi eserleriyle tanıdığımız şair ve yazarımız. 2)
Ekleme, ilave etme./ Diğer, başka./İskambilde papaz. 3) Çalışkan, becerikli./Kesilen hayvanların yenebilir iç organları, baş ve ayaklarına verilen genel ad. 4) Orta ve
Doğu Avrupa ile Kuzey Asya’nın büyük bölümünde yayılmış etnik grup./Akla dayanan./Krakter. 5) Bir bağlaç./Damla./Radyanın simgesi. 6) Kuran’ın 4. Suresi./Tutam,
bağlam./Ses, ün. 7) Konut./Değirmende unun inceliğini ayarlayan parça./Alışılmış,
her zamanki gibi. 8) Organizmanın ihtiyacını karşılayacak besinlerin çeşit ve miktarı./Ses ölçüm birimi. 9) “Perende” at anlamında bir emir./Yıkık, harap yer. 10) Hz.
Muhammed’in bayraklarından biri./Sahip, iye./Saraka, istihza./Eski dilde su. 11) Taş,
ağaç ya da metale şekil veren oyma ustası./İstanbul Ayvansaray’da Bizans Kulesi.
12) Romanya’nın kuzeyinde dağlık bir kütle./Yönetime el koyma./Kars yakınlarında
ören yeri. 13) Sınır nişanı./Ankara Ticaret Odası./Şişirilebilen bir çocuk oyuncağı. 14)
Trakya bölgesine verilen bir başka ad./Gönül bezeyici. 15) İtalya’da yanardağ./Ehil,
erbap./Hayır karşıtı.
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İki uzun gün...

15-16 Haziran
ruhu Bursa’da

15-16 Haziran direnişinin 45. Yılı etkinliği, son günlerde Bursa’dan başlayarak yoğunlaşan Metal işçilerinin sarı sendika esaretinden kurtulmak için verdikleri mücadelelerine
destek ve dayanışma için Bursa bölgesinde yapıldı.

Büyük bir ders,
Şanlı bir tarih
1970… Siyasi ve ekonomik belirsizlikler sürüyor…
Hükümet, alacağı ekonomik önlemlerin faturasını işçilerin sırtına yüklemek istiyor...
Karşısında bir muhalif güç var: DİSK…
3 yılda büyüyen, giderek güçlenen bir DİSK…
Çözüm buluyor hükümet.. Sendikalar kanununda,
TİS, Grev ve Lokavt Kanunu’nda değişiklikler yaparak,
DİSK’i etkisizleştirmek..
Yasa tasarısını hazırlıyorlar... Tasarıyla, işçilerin sendikalara üye olmaları güçleştiriliyor; toplu sözleşme ve
grev hakları kısıtlanıyor..
Ve daha da önemlisi, işkolunda üçte bir baraj şartı getirerek DİSK’in faaliyetlerine son vermeyi hedefliyorlar.…
Dönemin DİSK Başkan Vekili Şinasi Kaya anlatıyor..
“DİSK bu düzenlemelerin kendisine yönelik olduğunu
açık ve net olarak görüyordu. Yasa parlamentoya sunulurken, o zamanın hükümet başkanı Süleyman Demir’e
bir mektup göndererek; bu yasanın Anayasa’ya aykırı
olduğunu, Anayasal haklarımızı kullanacağımızı bildirdik.
Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı’na da durumu anlattık”

11 Haziran 1970: Yasa, Meclis’te kabul ediliyor.
12 Haziran 1970:
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, bir basın toplantısı düzenliyor. “İşçi
sınıfımız DİSK’in kapatılmasına izin vermeyecektir.” diyor.
14 Haziran 1970:
DİSK’e bağlı sendikaların yöneticileri bir araya geliyor. Yasayı protesto amacıyla, 17 Haziranda Taksim
Meydanı’nda bir miting düzenleme kararı alıyorlar.
Ve 15 Haziran 1970:
Şinasi Kaya anlatıyor..
“Toplantıda, bazı işçi temsilcileri 15 haziranda bir yürüyüş
yapma düşüncesini de dile getirmişlerdi. 15 Haziran sabahı 6 buçukta sendikanın genel merkezindeydim. Kemal
Türkler de erkenden gelmişti... Telefonlar gelmeye başladı..”

İstanbul, Gebze, İzmit.. 100 binin üzerinde işçi, fabrikaları boşaltıp meydanları dolduruyor..
İstanbul’da işçiler 3 koldan yürüyor.. Hedef Beyazıt
Meydanı..
Birinci kol, Üsküdar-Kadıköy yakasından.. vapur seferleri iptal ediliyor, işçiler karşıya geçemesin diye…

si fazlasıyla etkiledi. Aramızda para toplanıp, büfe sahibinin zararı karşılandı..

Gazeteci Atilla Özsever anlatıyor
16 Haziran günü, Kadıköy Fenerbahçe’de barikat kurduk.. Kadın işçilerin en önde yer alması dikkatimi çekmişti. Uzun bir gergin bekleyişin ardından, barikatı yarıp
yürüyüşe geçtiler.. Çalışanların sorunlarını takip eden
genç bir ordu mensubu olarak çatışma yaşanmasını istemezdim. Ama Kadıköy’de 3 kişi ölmüş ve sıkıyönetim
ilan edildi.”

İkinci kol, Şişli-Taksim-Karaköy yönünde yürüyor.
Galata ve Unkapanı köprüleri açılarak, yolları kesiliyor
ikinci kolun..
Üçüncü kol, surlar dışında, Topkapı-Edirnekapı hattında yürüyor.. Tanklarla kesilmiş yolları..
Hocamız Süleyman Üstün anlatıyor:

Kadıköy’de 3 şehit: Yaşar Yıldırım, Mustafa Baylan,
Mehmet Gıdak.
Süleyman Üstün anlatıyor.
“Aynı akşam geç vakit sıkıyönetim ilan edildi.
Sabaha karşı kapım çalındı. Asker “almaya geldik” dedi
ve doğruca Davutpaşa Kışlası’na götürüldük.
Aralarında Kemal Türkler’in, Kemal Sülker ve Şinasi
Kaya’nın da bulunduğu 22 DİSK yöneticisi ve ben tutuklandık. İfademiz alınırken de ilginç olaylar yaşandı…”

“Ben DİSK’in eğitimcisi olarak, üçüncü yürüyüş kolunda
yer almaktaydım. Surlar çevrilmiş ve işçi kararlı... Şimdi
anlatmakta zorlanıyorum, heyecanlanıyorum... Asker “yasak” dedi. “Emir aldık şehre girilmeyecek” dedi. İşçi kitlesi
bir sallandı ve birden bir kadın işçi fırladı. Nurten Bacı
(Arıcan) tırmanıyor tanka... Engel olamadı asker. Yalınayaktı Nurten Bacı, attı kendisini şehirden yana. Ve ardından tüm işçiler aştılar tankları ve yürüdüler...
O günün ardından 16 Haziran’a hazırlık yaptık. Akşam
eve geldim içimde anlatılamaz bir ferahlık duygusu var.”

Gazeteci Atilla Özsever anlatıyor
“1970 yılında, II. Zırhlı Tugay Piyade Taburunda Takım
Komutanıydım.. 15 Haziran günü, kariyerlerle Maltepe
Haymak fabrikasına doğru yola çıktık.. Yolda işçiler “Ordu-millet elele” diye bizleri alkışlıyorlardı. Askerlere bu eylemin niçin yapıldığını anlatmaya çalıştım; işçilerin haklarını aradıklarını söyledim.

16 Haziran 1970:
Daha gergin bir gün… Yürüyüşler devam ediyor..
Karikatürist Canol Kocagöz anlatıyor:
“Haymak’tan Kadıköye yürüyorduk.. Haydarpaşa Numune Hastanesinin yanında bir büfe vardı.. Büfedeki cola
afişlerine kızan işçiler, tepkilerini büfeye yönelttiler.. Zarar
gören büfenin sahibi ağlamaya başladı. Bu durum herke-

Bu olayın ardından 2 gün fabrikalar çalışmadı. Bazı
işverenler durumu fırsat bilerek, yürüyüşe katılan işçileri
işten çıkardılar.
Mahkeme sürecinde işçiler ne yaptıklarının bilincinde
olduklarını gösterdiler: “Bizim anayasal hakkımız çiğneniyordu, biz bu hakka sahip çıktık” dediler..
Şinasi Kaya anlatıyor..
“Mahkeme sürecinde, olaylarda ölenlerin üzerlerine açılan ateşle, kurşunlardan öldüğü, işçilerin hiçbir şekilde silah kullanmadıklar raporlarla ortaya kondu.... Tahliyemize
15-20 gün kala bir kızım dünyaya geldi. İşçi arkadaşlar
toplandılar hapishanede, onun ismini koydular: Özgür”

Cumhuriyet Senatosu ve Cumhurbaşkanı da yasayı
onayladı.
Fakat TİP ve daha önce yasaya onay veren CHP’li
milletvekilleri, eylemlerin ardından, Anayasa Mahkemesi ne başvurarak, bu yasanın Anayasaya aykırı olduğunu
belirttiler.
Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etti.
Ve sonuçta, parlamentonun DİSK’i kapatmaya yönelik eylemi başarıya ulaşamadı.

