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Metal işkolu sendikamızın grev mücadelesiyle birlikte 
uzun yıllar unutulmayacak bir dönüşümün ilk adımları-
na sahne olurken, ülkemiz  on üç yıllık AKP iktidarından 
sonra yeni bir dönemin başlangıcında oldukça sıkıntılı 
günler geçirmektedir.

Bizce on üç yıllık bir dönemin sona erdiğine işaret 
eden 7 Haziran’daki genel seçim sonuçlarından sonra or-
taya çıkan tablo ne yazık ki bazıları için yeterli mesajları 
vermemiş olacak ki, şimdi yeni bir seçim kararı alarak ül-
keyi ne kadar süreceği belli olmayan bir belirsizliğe doğru 
sürüklüyorlar.

Şiddet, terör ve baskının, geleceğini ülkenin gelece-
ğine bağlayan bu ülke vatandaşlarına, yani bizlere hiçbir 
fayda sağlamayacağını herkesin görmesi gerekmektedir.

Terörü lanetliyoruz, hem de sonuna kadar lanetliyo-
ruz. Ama bu  insanlarımızın ölmesini engellemiyor ne ya-
zık ki ve bizler her gün biraz daha ölüyoruz…

O zaman, yani şimdi yeni şeyler söylemek lazım di-
yor ve barışın, kardeşliğin bu ülkede hakim kılınmasını 
istiyoruz.

Unutmayalım ki şiddet ve terör en çok belirsiz ortam-
ları kollar ve böyle ortamlarda güçlenir.

Milli iradeyi ağızlarından düşürmeyenlerin işlerine 
gelmediği zaman milli iradeyi hiçe sayarcasına koca bir 
seçim sonucunu çöpe atarak “olmadı baştan” demesini ve 
beş ay sonra koskoca bir ülkeyi yeniden seçime zorlama-
sını demokrasi kuralları içinde anlamamız asla mümkün 
değildir. 

Demek ki yıllarca ağızlarından düşürmedikleri istikrar 
ve milli irade kavramlarından anladıkları kendi iktidar-
larının kayıtsız şartsız devam etmesiymiş. İktidarlarının 
bırakın tamamen elden gitmesini, küçük bir sarsıntı geçir-
mesine, iktidarlarını bir başka partiyle paylaşmaya bile en 
ufak bir demokratik tahammülleri olmadığını 7 Haziran 
seçimlerinden sonra tüm Türkiye görmüş oldu.   

Ne yazık ki bugün gelinen noktada Türkiye’de de-
mokrasi sandık ile tabut arasına sıkışmış veya zorla sı-
kıştırılmış durumdadır ve bunun dışına çıkıp gerçek bir 
demokrasiye kavuşmak bizlerin en büyük hedefi olarak 
durmaktadır.

Tohum Yeşerince…
Geçtiğimiz günlerde işkolumuzdaki gelişmelere gelir-

sek: Uzun süren, grev ve farklı eylemlerle taçlanan Metal 
Grup Toplu İş sözleşmelerinin ardından, hepimizin bildiği 
olaylar sonrası Türk Metal’den kopan fabrikalarda çalışan 
işçi arkadaşlarımız sendikamıza yönelmeye başladılar. 
Birçok işyerinin yanı sıra özellikle Renault’daki gelişme-
ler son derece ümit vericidir. 

Renault başta olmak üzere birçok fabrikada metal iş-
çileri sarı sendikadan kurtulup güçlerini sendikamız çatısı 
altında birleştirmenin mücadelesini veriyor. 

Geçtiğimiz dönem Birleşik Metal-İş üyeleri kazandı. 
Ancak şimdi hedef tüm metal işçilerinin kazanmasıdır ve 
Renault işçilerinin öncülüğünde metal işkolunda işçiler, 
elbet bir gün Birleşik Metal-İş çatısı altında mutlaka bu-
luşacaktır.

Bütün bu gelişmeler sendikamızın hedefleri doğrultu-
sunda ilerleyeceğini ve sınıf mücadelesinde yıllardır ek-
tiğimiz tohumların çok yakında birer fidana, hatta koca 
birer ağaca dönüştüğünü göreceğimizi müjdeliyor.

Bilindiği üzere özellikle sonbaharın son günlerinde 
başlayıp, tüm kış aylarında son derece çetin geçen mü-
cadelelerimiz Haziran ayının ortalarına doğru büyük bir 
başarıyla noktalandı.

Haziran ayının işçi sınıf ve dostları için olan önemli 
tarihlere tanıklık eden geleneği de böylece metal işçileri 
ve işkolu adına hiçbir zaman unutulmayacak bir başarıyla 
daha da zenginleşti.

Toplumsal olayların seyri bazen öngördüğümüzden 
çok daha farklı ve hatta bazen de öngöremediğimiz kadar 
hızlı biçimde değişebilir, gelişebilir.

DİSK’in gerçekleştirdiği 15-16 Haziran 1970 dire-
nişlerinin üzerinden geçen 40 küsur yıldan sonra yine bir 
haziran günü, toplum, Taksim Gezi Parkı’nda emekçilerle 
birlikte bu kez çok daha geniş bir kitleyle ve neredeyse 
bütün bir aya yayılan eylemlerle ayağa kalkmıştı.

Ne ilginçtir ki bu defa Bursa’dan metal işçilerinden 
başlayan isyan tüm Türkiye’ye yayılıp sınıfsal bir dire-
nişe, sendika seçme özgürlüğüne vurulan zincirlere ve 
sermayenin dayatmalarına karşı başkaldırılara sahne oldu.

Evet işçiler, emekçiler önce Renault’da sonra Tofaş’ta, 
Coşkunöz’de, Mako’da, Ototirim’de, Ford’da, Arçelik’te, 
Türk Traktör’de, Otosan’da, CMS de ve daha bir çok yer-
de hakları için üretimi durdurdular.

Sermayenin hizmetindeki işbirlikçi sarı sendikaya is-
yan bayrağını çekip fabrikalardan kovaladılar. 

İşçiler, metal işçileri işbirlikçi ve dayatmacı toplu 
sözleşme düzenine karşı, düşük ücret sistemine, sermaye 
denetiminde sahte sendikaya karşı isyan ettiler, ediyorlar.

Aslında isyanları baskı, dayatma ve kalleşçe yapılan 
satışlaradır. 

İsyanları yoksulluğa, demokratik olmayan sendikal iş-
leyişe, birilerinin kendi adına karar verip taleplerini hiçe 
saymasınadır.

Tek tip ücret politikalarıyla metal işçilerini her geçen 
gün biraz daha yoksullaştıranların en son toplu sözleşme 
dönemini bir dayatmayla oldu bittiye getirmeleri bardağı 
taşıran son damla olmuştur.

Sendikamız DİSK/Birleşik Metal-İş’in bu oyunu bo-
zan çıkışı ve işkolunda uyguladığı ancak AKP iktidarının 
yasaklarıyla sadece bir gün süren grev bile on binlerce 
metal işçisinin uyanışını sağlayan bir kıvılcım olmaya 
yetmiştir. Şimdi o kıvılcımın ateşiyle kavruluyorlar.

Bu dönemde sendikamızın özellikle işveren sendikası 
MESS’in son derece katı, dayatmacı ve ideolojik tavrını 
teşhir eden “MESS’ten ayrıl da gel” çağrılarımız, Renault, 
Tofaş, Coşkunöz, Ototrim, Ford ve daha bir çok fabrikada 
çalışan binlerce metal işçisinin “bizim hesabımız işveren-
le değil MESS iledir” söyleminde vücut bulmuştur.

Yaktığımız çoban ateşleri metal işkolun-
da karanlığı aydınlatan işaret fişekleridir 

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak AKP-MESS-
Türk Metal şeytan üçgenine karşı yaktığımız çoban ateş-
leri, başlattığımız direniş ve isyan şimdi yurdun dört bir 
yanında emek düşmanlarının yüreklerini kavuran bir yan-
gına dönüşmüştür.

Biz Birleşik Metal-İş olarak AKP hükümeti, MESS 
ve Türk Metal işbirliğiyle yasaklanan grevimize rağmen 
tam 14 işyerinin MESS’ten ayrılmasıyla birlikte iki yıllık 
sözleşmelere imza attık ve 9.78’in üzerinde zamlar aldık.

Mücadele ve grevlerimiz sonucunda MESS’ten 14 iş-
yeri istifa etti ve bu işyerlerinin en düşük zam oranı yüzde 
13 oldu. Üyelerimizin en düşük ücret artışı net 260 TL’nin 
üstünde gerçekleşti. Grup sözleşmesinin delineceğini 
2010’da göstermiştik, şimdi çok daha çarpıcı ve güçlü bi-
çimde bir kez daha gösterdik.

2010 yılında hırpaladığımız, tırmaladığımız MESS’i 
2015 yılında parçaladık. 

MESS kendi ilkelerini çiğnemek zorunda kaldı. İşyer-
lerine ekstradan dağıttığı erzakla ve 1000 TL ile işçilerin 
isyanının bastırmaya, işbirlikçisi sarı sendikayı kurtarma-
ya çalıştı.

Birleşik Metal-İş olarak bizler bu sonun başlangıcını 
hep birlikte yazdık. MESS, AKP, YHK ve sahte sendika 
tarafından metal işçisine dayatılan sözleşmeyi yırtıp attık!

Yıllardır metal işçilerini zorla topladıkları Türk Metal 
çatısı artık çökmeye yüz tutmaktadır. Sahneye koydukla-
rı orta oyununa artık metal işçileri kanmıyor. Gece yarı-
sı imzalanan sözleşmeler, bayram arifelerinde alel acele 
sonlandırılan pazarlıklar dönemi sona eriyor.

Ancak bu kaçınılmaz sonu hazırlayan bu orta oyu-
nunun baş aktörü olan MESS’in ta kendisidir. Akıllarına 
gelen her dayatmayı partneri olan Türk Metal ile birlikte 
işçileri işten çıkarma tehditleriyle bastırarak uygulamaya 
koyanlar bu defa büyük bir hayal kırıklığıyla şaşkına dön-
müştür.

Tek tip ücret politikalarıyla metal işçilerini her geçen 
gün biraz daha yoksullaştıranların, en son toplu sözleşme 
dönemini üç yıla çıkaran bir dayatmayla sözleşmeyi oldu 
bittiye getirmeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bu hain plana isyan etmek metal işçilerin en meşru, en 
demokratik hakkıdır.
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İşçilerin rotası bir kez daha, 
demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
İsyan eden, artık yeter diye ayağa kalkan, meydanları 

dolduran, üretimi durduran metal işçileri dediler ki:
1- Ücretlerde iyileştirme yapılsın.
2- İşten atılma olmasın
3- İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından ta-

nınsın
4- Sahte sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın
Ve bazı fabrikalarda bu istediklerini direnerek, müca-

dele ederek elde ettiler. 
Ne mutlu bizlere ki, MESS-Türk Metal-AKP boyun-

duruğundan kurtulmak için direnişe geçen metal işçileri-
nin biraz önce sıraladığımız talepleri sendikamız DİSK/
Birleşik Metal-İş’de sendikal anlayışımızın bir gereği ola-
rak on yıllardır uygulanmaktadır. 

Çünkü bizi bugünlere getiren, her türlü zorluğu aşma-
mızda hep kılavuzumuz olan “Demokratik sınıf ve kitle 
sendikacılığı” anlayışımız olmuştur. Bu anlayış bize tem-
silcilerimizi üyelerimizin seçtiği, farklı görüşlerin kendi-
sini açık ve özgürce ifade ettiği, toplu sözleşme taslak-
larının komitelerimizce hazırlanıp, yine görüşmelerin her 
aşamasında tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesi doğ-
rultusunda kurullarımızın görüşü alınarak karar verildiği 
bir uygulamayı emretmektedir.

Metal işkolunda üyemiz olmayan tüm işçilerin hayali 
olan, uğruna işten atılmayı göze alarak üretimi durdurduk-
ları demokratik işleyişin hemen hemen kusursuz işlediği 
bir sendikanın üyeleriyiz, temsilcileriyiz, yöneticileriyiz.

Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Unutma-
yalım ki Türk Metal üyesi işçiler, ücretlerin artmasından 
ziyade sendikalarının demokratik olmayan uygulama-
larından şikayet ediyorlar. İşverenlerinden ziyade, üyesi 
oldukları sendikalarından korkuyorlar. Ücretlerinde yapı-
lan iyileştirmelerin ardından işveren-sendika işbirliğiyle 
işlerini kaybetmekten çekiniyorlar.

Salt bu sebepten dahi sendikamız diğerlerine göre 
önemli bir fark yaratmaktadır. Bugün metal işkolunda 
ortaya çıkan ve hepimizi umutlandıran bu tablonun arka-
sında işte bu özendirici, demokratik ve mücadeleci anla-
yışımızın; özellikle son beş yılda MESS grup sözleşme-
lerinde ilmik ilmik ördüğümüz, her adımını tüm kurul ve 
toplantılarımızda derinlemesine tartıştığımız politikaları-
mızın önemli bir payı olduğunu çok iyi görmeliyiz.

Eylem ve mücadelemiz suya atılan bir taşın halkaları 
gibi bir dalga misali,  bir süre sonra gidip sermayenin fab-
rikalarına vurmaya, hatta artık dövmeye başladı.

2010 başkaldırısı, BOSH örgütlenme-
si, 2014 grevi ve direnişi ile gelen…

İşte bu dalgaları yaratan ilk taşın atıldığı dönem hepi-
nizin veya birçoğunuzun çok iyi bildiği gibi 2010-2012 
MESS grup sözleşmelerinde verdiğimiz anlamlı ve sonuç 
alıcı mücadele ile başlamıştır.

O mücadele farklı işyerlerinde grevlerle taçlandırılıp 
bezenince, işbirlikçi Türk Metal’in bayram arifesinde im-
zaladığı 5.35 lik sözleşmenin iki katına denk düşen ücret 
artışları ek protokollerle güvence altına alınmıştı. 

İşte suya atılan o taşın ilk dalgası gitti Bursa’da BOSH 
işçilerinin örgütlenmesinde vücut buldu. 4 bine yakın 
Bosh işçisi iki gün içinde sendikamıza üye oldu. O zaman 
durumu idrak edip ipin ucunun kaçacağını anlayan serma-
ye ve işbirlikçisi sendika devreye siyasi iktidarı da soka-
rak yargı kararlarıyla örgütlenmeyi işçinin elinden alıp ne 
yazık ki yeniden işverenin kucağına bıraktı.

Ama biz hedeflerimizden şaşmadık; şairin dediği gibi 
“Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamaktır asıl me-
sele.” İşte bizler teslim olmayanlardanız, olmadık.

Evet, Bursa Bosch’ta attığımız ikinci taş da suyun di-
binde, kendi yalnızlığını yaşıyordu belki ama, dibe inerken 
yarattığı dalgalar üç yıl sonra gelip Tofaş’ın, Reno’nun, 
Ford’un, Makonun, Coşkunöz’ün ve daha birçoklarının 
duvarlarını vuran, işverenleri ve MESS’i şaşkına çeviren 
tusunamiye dönüşüyordu.

Diğer yandan 2014-2016 dönemi MESS grup sözleş-
melerinde yine MESS’in dayatıp, partneri Türk Metal’in 
sessizce sineye çektiği sözleşmeye karşı kurullarımızda 
ortaya çıkan tepkiler, yaptığımız toplantılarla ilmik ilmik 
ördüğümüz bir başka mücadelenin ağlarını da ördü aslında.

Üç yıllık sözleşmeye imza atıldığını bizim 14 Ocak ta-
rihinde basına yaptığımız grev açıklamasıyla ancak bir ay 
sonra öğrenebilen metal işçileri, gümbür gümbür çıktığı-
mız ve sermayenin taşeronluğuna soyunan AKP iktidarı-
nın ancak bir gün sürmesine izin verdiği grevin ardından, 
bu işin ancak mücadeleyle olabileceğini yine sendikamı-
zın bu cesur kararlarıyla anlayabiliyorlardı.

İşte öncülük budur. Öncülük ben öncüyüm demekle 
değil, aldığınız kararlarla, kararların eksiksiz uygulanma-
sıyla ve sonuçlarıyla hayatta karşılığını bulur. Buldu mu, 
evet; gururlu muyuz, evet…

Ve şunu herkes çok iyi anlasın ve bilsin ki, sendika-
mız kurullarda aldığı kararları uygular. Kararları alırken 
kurullarını işletir. Ve birkaç kişinin keyfine veya rüyasına 
göre değil çoğunluğun kararlarına göre hareket eder. Hiç-
bir siyasi grubun, partinin veya kişinin politikalarına veya 
keyfine göre karar almaz.

Yasaklar, baskılar zaferimizi engelle-
yemedi

Burada söylediğimiz şuydu, “Grevin yasaklanma-
sından medet umanlar boşuna umutlanmasınlar çünkü o 
fabrikaları onlara dar ederiz.” demiştik. Bunu da örgütlü-
lüğümüzün yeterli olduğu her fabrikada gerçekleştirdik. 
Ve birçoğunda istediğimizi alırken, İzmir Mahle, Konya 
Mahle ve ABB işyerlerinde MESS’ten kopmaları sağla-
dık.  

Grevin bitişiyle ilgili bazı arkadaşların tereddütleri ol-
muştur, haklı da olabilirler. Ancak kimse şunu unutmasın, 
birbirine benzemeyen, ülkenin dört bir yanında üretim ya-
pan ve irili ufaklı, grev ile ilgili görüşleri de aynı olmayan 
toplam 41 fabrikadan bahsediyoruz. Bu yüzden elbette 
grevin yasaklanmasına ilişkin her türlü eylem ve etkin-
lik düşünüldü, tartışıldı ancak her fabrikanın durumu tek 
tek ele alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda ku-
rullarımızın aldığı kararlar uygulandı ve geçen zaman bu 
kararın ne kadar doğru olduğunu bizlere açıkça gösterdi.

Metal işçisi sadece işyerinde değil  
ülkedeki tüm gelişmelere sınıfsal bakıyor

Tabii ki farklı düşüncedeki arkadaşlarımızın görüş-
lerini saygıyla karşılarken şunu da belirtmeden geçmek 
olmaz: Grev hakkımızı elimizden alan AKP iktidarıyla, 
bu yasaları 30 yıldır değiştirmeyen sermaye yanlısı an-
layışlarla hesaplaşmadan, onlara gereken dersi vermeden 
bu çerçevede gelen eleştirilerin samimiyetinin su götürür 
olduğunu söylemek zorundayız. 

Yaklaşık 13 yıldır bu ülkeyi yöneten, sermayenin is-
tekleri doğrultusunda metal işçilerinin grevini yasaklama 
cüreti gösteren ve bizim dışımızda daha bir çok grevi de 
sudan bahanelerle yasaklayan, asgari ücretteki artış talep-
lerini yağmalama olarak niteleyen, emekliyi hor gören, 
köylüyü ezen AKP iktidarının, yapılacak genel seçimler 
ve ardından kurulacak hükümetler için olumsuz bir örnek 
olarak unutulmayacağını umut ediyoruz.

Bizler işçiler yani emeğiyle geçinen insanlar olarak, 1 
Kasım seçimlerinde aydınlık ve müreffeh bir gelecek adı-
na, grev yasaklamalarının olmadığı, grev hakkının önün-
deki engellerin kalktığı, sendika seçme özgürlüğünün 
gerçekleştiği, toplu sözleşme yapmak için uzun prosedür-
lere mahkum edilmediğimiz, asgari ücretin sefalet ücreti 
olmaktan çıktığı, işsizliğin, yoksulluğun sona erdiği, barı-
şın, kardeşliğin hüküm sürdüğü, ifade ve örgütlenme öz-
gürlüğünün çağdaş ülkeler seviyesinde gerçekleştiği bir 
Türkiye için elimizden geleni yapmak zorundayız.

Aksi bir durumda ne yazık ki bugüne kadar olduğu 
gibi tek tek işyerlerinde ve nispi artışlarla ama son derece 
zorlu mücadeleler vererek elde etiğimiz kazanımlarımızın 
kalıcı bir hale gelmeden, uygulanan ekonomik politikala-
ra kurban gittiğini üzülerek tekrar tekrar yaşamak zorun-
da kalabiliriz.

Kazanımlarımızın kalıcı hale gelmesi için, ülkedeki 
sosyo-ekonomik kararların emekçilerden yana değişmesi, 
yasaların işçi lehine düzenlenmesi ve demokratikleşme-
si gerektiğini görmek ve oylarımızı bu yönde kullanmak 
zorundayız.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne ka-
dar hep işçiden, emekçiden, demokrasiden, barıştan ve 
özgürlükten yana tavır aldık. 

Bizleri bugünlere taşıyan anlayışımızla, dünümüzle, 
bugünümüzle, bize miras olarak kalan tüm kazanımları-
mızla geleceği kurmak, çocuklarımıza, gelecek nesillere, 
aydınlık ve güzel bir gelecek bırakmak adına verdiğimiz 
bu yürekli ve yüce mücadelede her zaman var olacağız. 

Birleşik Metal-İş’in 2015 grevi,  
cini şişeden çıkarmıştır.

Mücadele bugün de devam ediyor. 
Birçok fabrikada metal işçileri sarı 
sendikadan ebediyen kurtulacakları 
uzun soluklu bir mücadeleyi  
sürdürüyor. 

Birleşik Metal-İş tam da burada,  
metal işçisinin arayışına  
adres olmaya devam ediyor.

Biz
Kazandık!
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Renault işçileri Birleşik Metal dedi!
35 yıllık esaret sona eriyor

Renault işçileri 
bireysel olarak değil, 

birlikte sürdürülen 
sağlıklı bir tartışma 
sürecinin ardından, 

örgütlü bir tavırla 
karar alarak sendi-
kamıza üye oldular. 

2015 yılında metal işçileri ayağa kalk-
tı. Önce Birleşik Metal-İş üyesi metal işçi-
leri MESS grup sözleşmesinde dayatılan 
toplu sözleşmeyi grevlerle yırtıp attı. 

Düşük zam, adaletsiz ücret artışı dağı-
lımı ve 3 yıllık toplu iş sözleşmesine karşı 
yürütülen mücadele önemli kazanımlarla 
sonuçlandı. 

Ardından önce Renault fabrikasında, 
sonra Bursa’daki ve diğer illerdeki fabri-
kalarda MESS’in, işbirlikçi sarı sendikay-
la imzaladığı sözleşmeye karşı on binlerce 
metal işçisi ayaklandı. 

Türk Metal, onlarca fabrikada sıfırlan-
dı.

Sarı sendikaya karşı Nisan ayında bay-
rağı açan Renault işçileri, birçok zorlukla 
baş etmeye çalıştı. 

Türk Metal’in çetelerinin fiziki saldırı-
sına pabuç bırakmadı. 

İşverenin işten çıkarma hamlesini “bi-
rimiz işten atılırsa hiçbirimiz işbaşı yap-
mıyoruz” diyerek püskürttü. 

Talepleri karşılanmayınca şalteri indir-
di. 

Şimdi bugün Renault işçileri, verdik-
leri mücadele sonucu elde ettikleri kaza-
nımları korumak, başaramadıklarını yeni 
dönemin mücadele günlerine aktarmak ve 
örgütlülüklerini yükseltmek için sendika-
mızda birleşiyor, örgütleniyor. 

Renault işçileri 35 yıllık sarı sendika 
sonlandırmasının ardından, yeni ve büyük 
bir adım atıyor. 

Renault işçileri bireysel olarak değil, birlikte sürdürülen sağlıklı 
bir tartışma sürecinin ardından, örgütlü bir tavırla karar alarak sendi-
kamıza üye oldular. Renault işçileri sendikamız çatısı altında güçle-
rini birleştirme kararını, direniş sürecinde de kullandıkları facebook 
sayfasından şöyle duyurdular:

“Değerli arkadaşlar.
Şimdi, birliğimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bundan sonrasında 

nasıl hareket edeceğimize dair tartışmalarımız belirli bir aşamaya 
geldi. UET sözcülerinden başlayarak, bölümlerde arkadaşlarımız de-
ğerlendirmeler yaptı. Renault işçileri, kendisi için en uygun çözümün 
Birleşik Metal çatısı altında birliğini sürdürmek olduğuna karar ver-
di. BUGÜN İTİBARİYLE TÜM BÖLÜMLERDE ARKADAŞLARIMIZ 
BİRLEŞİK METAL’E ÜYELİKLERİ BAŞLATTI.

Örgütlü yapımızı koruyacağız. Hatta onu daha da güçlendirece-
ğiz. Kendi temsilcilerimizi kendimizin belirleyebileceği, toplu sözleş-
me taslaklarının bizlerle birlikte hazırlanacağı, bizlerin oluru olma-
dan tek bir maddeye bile imza atılamayacağı, icazeti başkalarından 
değil doğrudan Renault işçilerinden alacak bir sendikaya, Birleşik 
Metal’e geçiyoruz.

Tüm bölümlerde arkadaşlarımız 
e-devlet üzerinden üyeliklerini hız-
landırıyor. Hayırlı olsun.”

Renault işçileri birlikte karar aldılar.
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Sendikamızın örgütlü olduğu farklı fabrikalardan üye-
lerimiz ise Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş’e üyeliğini 
coşkuyla karşılıyor. 

Özellikle sosyal medya üzerinden iletilen bu “hoşgel-
diniz” mesajları Renault işçileri için de büyük bir moral 
kaynağı oluyor.

Sendikamızda örgütlü fabrikalardan 
Renault işçilerine dayanışma selamı: 
“Hoş geldiniz”

Renault işçisinin nefret objesi T. Metal
Renault işçileri sendikal tercihlerini yapmış ol-

masına rağmen sarı sendikaya tepki bitmek bilmi-
yor. Her fırsatta pişkince yeni hamleler denemeye 
kalkan Türk Metal’in “görevlileri”, hepsinde de Re-
nault işçilerinin büyük tepkisiyle yüz yüze kalıyor. 

Geçtiğimiz günlerde sarı sendikanın bir yöneti-
cisinin fabrikada idari binaya geldiğinin duyulması 
üzerine işçiler, üç vardiyada yemekhane eylemleri, 
vardiya giriş çıkışlarında protesto gösterileri yaptı.

Renault işçilerinin büyük çoğunluğu sendikamıza 
üyeliklerini tamamladı. Ancak örgütlenme çalışmaları 
kesintisiz devam ediyor. Tüm bölümlerde (UET) eğitim 
çalışmaları başlatıldı. Vardiya çıkışlarında yapılan bu eği-
timlerle belki de Renault işçileri ilk kez gerçek bir sendi-
kal eğitimden geçmiş oluyor.

Önümüzdeki günlerde Renault işçileri için bir başka 
ilk gerçekleşecek. Sendika temsilcisi seçimleri yapılacak. 
Renault işçileri özgürce aday olup, özgürce oy kullanıp 
temsilcilerini belirleyecek. 

Çalışmaları sürdüreceğimiz yeni binamızın açılışı da 
önümüzdeki günlerde yine Renault işçilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek.

Renault’da sendikal faaliyet  
tüm hızıyla devam ediyor.

Bandırma’da Köksallar, Konya’da Petrotek ve Akın Piston 
ile İstanbul Tuzla’da Tork fabrikasında çalışan işçiler sendika-
mızda örgütlenerek, fabrikalarda toplu iş sözleşmeli düzenin 
oluşturulması için büyük bir adım attılar.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bün-
yesinde taşeron olarak çalışan Köksallar firmasında yeterli ço-
ğunluğu sağlayan sendikamıza, Bakanlık, çoğunluk tespitini 16 
Haziran 2015 tarihinde verdi. Yürütülen görüşmelerin ardından 
sağlanan mutabakatla üyelerimizin haklarını içeren bir toplu iş 
sözleşmesi için anlaşma sağlandı. İhale kapsamında 95 işçi bu-
lunuyor.

Konya’da kurulu Petrotek Sondaj Makinaları fabrikasın-
da çoğunluk tespiti haziran ayında sendikamız lehine geldi. 
Çoğunluk tespitine itiraz edilmemesi üzerine sendikamız ile 
işverenlik arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. 

Yaklaşık 40 işçinin çalıştığı Petrotek’te sözleşme süreci devam 
ediyor.

Yine Konya’da kurulu bir başka fabrika olan Akın Piston’da 
da işçiler sendikamıza üye oldular ve yasanın aradığı yeterli 
çoğunluğu sağladılar. Yaklaşık 60 işçinin çalıştığı işletmede iş-
veren sendikalaşmayı engellemek amacıyla 11 üyemizi işten 
çıkardı. Bölüm kapatmak suretiyle yapılan bu çıkışa rağmen 
mücadele devam ediyor. Çoğunluk tespitine de itiraz eden iş-
veren, süreci uzatmaya çalışıyor.

İstanbul Tuzla’da Tork Bağlantı Elemanları fabrikasında da 
sendikamız çoğunluğu sağladı. Yetki tespitine işverenin itira-
zı olmadı ve toplu sözleşme görüşmeleri başladı. İşyerinde bir 
taraftan toplu sözleşme süreci devam ederken,  diğer taraftan 
işçilerin sendikamızdan istifa etmesine yönelik girişimler de 
yaşandı. Tork’ta da mücadelemiz devam ediyor.

Hoş
gel
di

niz

Köksallar, Petrotek, Akın Piston ve Tork işçileri
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THY Teknik’te hukuksuzluk...

Mahkeme süreciyle ilgili gelişme 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

THY Teknik A.Ş.’de Çelik-İş Sendikası’nın 
çoğunluğu sağlandığına ilişkin yetki tespit 
yazısını 6356 saylı kanunun 42/2. madde-
si gereği yasal zorunluluk olmasına rağ-
men sendikamıza tebliğ etmemiştir. Çelik-
İş’in basın yoluyla, kendi lehine çoğunluk 
tespiti yapıldığına ilişkin iddiaları üzerinde 
sendikamız Bakanlığa başvurarak “bu ko-
nuda bir tespit var ise tarafımıza” tebliğ 
edilmesini talep etmiştir. 

Bu başvuruya yanıt verilmemesi ve 
dava hakkını başlatacak olan tebligatın ta-
rafımıza yapılmaması üzerine sendikamız, 
bakanlığın kendisine gönderdiğini iddia 
ettiği tebligatın barkod numarasını almış 
ve yapılan sorgulama neticesinde yetki 
tespitine ilişkin yazının sendikamıza değil 
Gebze’de alakasız bir işyerine tebliğ edil-
diğini öğrenmiştir. 

Sendikamız derhal yetki tespitine itiraz 
etmiş ve İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde 
dava açmıştır. Akabinde Bakanlık, müvek-
kilin başvurusuna verdiği cevapta Çelik-İş 

Sendikası lehine 31.07.2015 tarihinde yet-
ki belgesi verdiğini öğrenmiştir. Usulsüz 
tebligatla dava açılmasının önüne geçme-
ye çalışan bakanlığın usulsüz bir şekilde 
yetki belgesi vermesine karşı da sendi-
kamız İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde yetki 
belgesinin iptali talebiyle dava açmıştır. 

Duruşmada, talebimizin 24. İş 
Mahkemesi’nde açılan davada değerlen-
dirilebileceğini düşünen 5. İş Mahkemesi 
davanın usulden reddine karar vermiştir. 

Konu 24. İş Mahkemesi’nde görüşü-
lecek olmasına rağmen, 5. İş Mahkemesi 
hakiminin kararını doğru bulmuyoruz ve 
temyiz ediyoruz.

Yargılama süreci uzatılmaya çalışılıyor. 
24. İş Mahkemesi’nde görüşülecek dava-
nın da uzaması için çaba içindeler. Burada 
da usule ve yasaya aykırı olarak davanın 
İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’nde açıl-
ması gerektiği ileri sürülerek süreç uzatı-
lıyor. Buna da gerekli itirazlarımızı yaptık. 
Yargılama devam edecek. 

Bakanlık-Yönetim-Yandaş sendika işbirliğinde

Kirli işbirliği B-Kapısı önünde protesto edildi
DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK yöneticilerinin de katılımıyla THY Tek-

nik B kapısı önünde düzenlediğimiz basın açıklamasında, çalışanların sendika seçimi-
ne yönelik baskıyı ve Bakanlığın çoğunluk tespitiyle ilgili hukuk tanımayan tutumunu 
protesto ettik... Sendikamız yönetici, temsilci ve üyelerinin de kitlesel olarak katıldığı 
yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasını Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu  
gerçekleştirdi. 

THY Teknik AŞ’de işçi, tekniker, teknisyen, mühendis olarak çeşitli işlerde görev 
yapan yaklaşık 5500 çalışanın sendikamızda örgütlenme mücadelesi devam ediyor.

Bu yıl içinde işkolu metal olarak değiştirilen ve önceki işkolundan devam eden 
toplu iş sözleşmesi Temmuz ayı başında sona eren şirkette çalışanların sendikamıza 
üye olmalarının ardından başlayan saldırılar da aynı hızda devam ediyor.

Yandaş sendika Çelik-İş, Teknik AŞ yönetimi ve Bakanlık işbirliği ile işçilerin 
sendika seçme özgürlüklerine ve bu konudaki iradelerine çeşitli biçimde ipotek ko-
yuluyor. THY Teknik’de bu işbirliği tam bir skandala dönüşmüş durumda.

Çelik-İş’in geçersiz üyeliklerine “tamam” dendi 
Şirket yönetimi ve devlet, başından itibaren işletmede Hak-İş’e bağlı Çelik-

İş’in yetkili olmasını istiyordu. Ancak THY bünyesindeki bir başka uçak bakım/
onarım şirketi olan HABOM’a apar topar yerleştirilen Çelik-İş’i çalışanlar çok iyi 
tanıyordu. HABOM’un kapanmasının ardından THY Teknik’e geçen yaklaşık 2200 
çalışan, gerek HABOM’daki skandal toplu iş sözleşmesiyle, gerekse geçişte ken-
dilerine uygulanan ek protokolle Çelik-İş mağduru olmuşlardı. Teknik AŞ, metal 
işkoluna geçirilince hiçbiri bu sendikaya üye olmadı. 

İşte Çalışma Bakanlığı tam bu noktada devreye girdi ve HABOM’dan THY 
Teknik’e geçerken işkolu değişikliği nedeniyle Çelik-İş’ten üyelikleri düşen çalı-
şanların, THY Teknik metal işkoluna geçince bu üyelikleri yeniden aktif hale ge-
tirildi. Sadece bir tuşa dokunarak! Oysa yasal olarak hiçbiri Çelik-İş üyesi değildi.

Olmadı, yöneticiler sahaya indi!
Bu operasyon dahi Çelik-İş’e çoğunluk sağlamaya yetmedi. Baktılar olmuyor, 

şirket yöneticileri sahaya indiler. Baskılar başladı. “Bu sendikaya üye olacaksınız” 
dendi. Biri sendikamıza üye iki kişi bu süreçte işten çıkarıldı. 

Bakanlıktan “korsan yetki belgesi”
Baskılardan da sonuç alamadılar. Ve bakanlık, gerçekte sağlanamayan çoğunluk 

tespitini Çelik-İş’e yazdı. Ancak bu hukuksuzluğun itiraz sürecinde ortaya çıkaca-
ğını bildikleri için başka bir usulsüz uygulamaya imza attılar. Bu kez de Çelik-İş’e 
verilen çoğunluk tespitine sendikamızın itiraz etmesini engellemek için sendikamız 
adresine tebliğ edilmesi gereken 
çoğunluk tespitini konuyla ala-
kasız bir adrese gönderdiler. 
Böylece itiraz süresini geçirip 
dava açmamızı önlemek iste-
diler. Çelik-İş’e bu yöntemle 
“korsan yetki belgesi” yazılmış 
oldu.

Her yolu deniyorlar.
Ama sonuç alamayacaklar. 

Teknik AŞ çalışanları bu haydut-
luğa izin vermeyecek. Bundan 
eminiz. Mücadelemiz sürüyor. 
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Birlikte aldıkları kararla sendika-
mıza üye olan Enpay işçilerine karşı 
işveren, Türk Metal’i yeniden etkili 
hale getirmek için saldırılara başladı. 
Enpay işçileri bu saldırılara karşı bü-
yük bir direniş sergiledi.

İlk olarak 18 Haziran gecesi, ön-
ceki yıllarda işyerinde verilen sahur 
yemeği bu kez verilmeyince işçiler 
şalteri indirdi. Gece başlayan eylem 
ertesi gün de devam etti. 

İşçileri baskıyla, tehditle sindire-
meyeceğini anlayan işveren bu kez 
işçi çıkarma yoluna gitti. 11 Temmuz 
günü, içlerinde bir süre önce işçile-
rin sandık koyarak seçtikleri sendika 
temsilcilerinin de bulunduğu 12 işçi 
işten atıldı. 

Ramazan bayramı öncesi yapılan 
bu saldırıya karşı atılan işçiler fabrika 
önünde direnişe başladı. İçerde de iş-
çiler tepkilerini gösterdi.

Bayram dönüşü ise 14 üyemizin 
daha işten atılmasıyla işçiler “artık 

yeter” diyerek fabrikayı terk etmedi-
ler. Direniş fabrika içinde ve dışında 
devam etti. 

13 Temmuz günü fabrikanın önü-
ne gelen Türk Metal çetesi, direniş-
teki işçilere saldırdı. Saldırı, sendi-
kamız üyeleri ve direnişçi işçilerden 
gerekli yanıtı aldı. 

21 Temmuz günü tüm bu saldırı-
ları ve işten çıkarmaları kamuoyuna 
daha yüksek sesle duyurmak amacıy-
la sendikamız fabrika önünde kitlesel 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun 
yaptığı açıklamada işçilere karşı Türk 
Metal-işveren işbirliği kınandı. 

26 Temmuz günü bu kez polis 
sahneye çıktı. Fabrika içinde hak mü-
cadelesi veren işçiler emniyet güçleri 
tarafından dışarıya çıkarıldı. İlerle-
yen günlerde direniş fabrika önünde 
devam etti. Enpay işçileri bu onurlu 
direnişi 10 Ağustos tarihine kadar de-
vam ettirdi.

EGO’da yeni bir  
sendikal dönem başladı

Türk Metal sıfırlandı ve…

Çorlu’da kurulu EGO Elektrikli Aletler fabrikasında çalışan 
650 işçi, işyerinde yeni bir sendikal dönem açıyor. Metal fırtınası 
sürerken Türk Metal’i sıfırlayan EGO işçileri, şimdi yeni sendika-
ları Birleşik Metal-İş’te örgütlülüklerini güçlendiriyor. 

Gerçek sendikada gerçek temsilciler
Firesiz bir şekilde sendikamıza üye olan EGO işçileri, Haziran 

ayında yeni sendika temsilcilerini seçmişti. Sarı sendikanın toplu 
iş sözleşmesi yürürlüğü 2017 yılına kadar devam etmesine rağmen 
işçiler seçim sandıklarını koydular ve temsilcilerini belirlediler. 
Seçtikleri bu 4 temsilcinin EGO yönetimi tarafından tanınmasını 
talep ettiler.

Kararlı duruş, güçlü birlik sonuç verdi
Yönetim başlangıçta işçilerin seçtiği temsilcileri muhatap al-

mak konusunda ayak diredi. Ama EGO işçileri geri adım atmadı. 

Gün oldu vardiya girişlerinde 
hep birlikte yürüyüşler yaptı-
lar, gün oldu taleplerini yazan 
yaka kokartlarıyla, gün oldu 
sendika önlükleriyle çalıştı-
lar. Türk Metal’in tacizlerine 
ise hiç pabuç bırakmadılar. 

Fabrikanın kapısının önü-
ne, etraftan topladıkları adamlarla gelen sarı sendikanın yöneticileri 
de bu kararlı tutumla karşılaştılar. En son kapıya gelişlerinde ise 
bahçeye çıkan EGO işçileri “ya bu adamlar buradan gidecek, ya da 
biz burada bekleyeceğiz” tavrını gösterdiler.

Sonunda şirket yönetimi işçilerin kararlı tutumu karşısında de-
mokratik hakkımızı tanıdı. EGO’da işçilerin seçimle belirlediği 
sendikamızın işyeri temsilcileri, işçileri temsilen muhattap alınma-
ya başladı. 

22 Temmuz tarihinde Çorlu’da bir kapalı salonda toplanan EGO 
işçileri, Trakya Şubemiz ile Genel Yönetim Kurulu üyelerimizin katıl-
dığı bir toplantıyla gündemindeki konuları paylaştı. 

Enpay’da 
direniş

EGO işçileri eğitimde
EGO’da üyelerimiz için sendikal 

eğitimlere de başlandı. 

İlki 5-6 Eylül, ikincisi 19-20 Eylül  
ve sonuncusu 10-11 Ekim tarihlerinde 
olmak üzere tüm üyelerimiz üç grup 
halinde, sendikamızın Gönen Kemal 
Türkler Eğitim Tesisleri’ndeydi.

Bursa’da başlayan metal fırtınanın Kocaeli’nde ilk 
yankılandığı fabrikalar arasında oldu Enpay. Yaklaşık bin 
işçinin çalıştığı Enpay’da istifalar dalga dalga geldi. Kısa 
bir süre içinde işçilerin çoğu Türk Metal’den istifa etti.
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Gebze Şubemizden
26.06.2015 tarihinde ZF SACHS işçileri ve 

Opsan işçileri ziyaret edildi. Opsan işçileri sarı 
sendikanın baskılarından kurtulmak için istifa ede-
rek işyerlerini 2 gün terk etmediler. Gebze şubesi 
olarak bu eylemlerine temsilci ve işçi arkadaşla-
rımızla beraber destek olduk bu onurlu mücade-
lelerini sonuna kadar yanlarında olacağımızı ifade 
ettik. 

02.07.2015 tarihinde grev aşamasına gelen 
Bemka ve Kürüm Demir işyerlerinde, Grev Ko-
mitesi eğitimi verildi. Daha sonra yapılan toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde, komite ve temsilciler-
le hazırlamış olduğumuz taslak temsilci ve işçileri-
mizin talepleri doğrultusunda imzalandı.

03.07.2015 tarihinde Opsan komite eğitimi ve 
yeni örgütlendiğimiz Cesun işyerinde komite top-
lantısı yaparak TİS taslağını hazırlayarak işverene 
verdik. Fakat işverenin görüşmelere katılmakta 
isteksiz davranması sonucunda işyerinde yapılan 
eylemlerden sonra görüşmeler başladı. Toplu iş 
sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 

13.07.2015 tarihinde Gebze Şube Yönetimi 
olarak temsilcilerimizle birlikte Kocaeli’nde sarı 
sendikadan istifa ederek direnen ve Enpay’dan 

işten atılan 11 arkadaşımıza destek ve dayanışma 
ziyaretinde bulunduk.

Bölgemizde bulunan sarı sendikadan istifa 
ederek işyerini terk etmeyen Arçelik LG işçileri 
ziyaret edildi. Yine sendikalı olmak için Cam Ke-
ramik İş Sendikası’na üye olan Serapool işçileri 
ziyaret edildi. Direnişte olan bu işçilere bölgemiz-
de toplanan bir miktar maddi yardım yapıldı.

26.08.2015 tarihinde yapılan Gebze Şube Tem-
silciler Kurulumuzda; Türkiye işçi sınıfı tarihi ve 
metal işçilerinin son süreçte yaşanan gelişmelerle 
ilgili kurulumuza öğretim görevlisi ve gazeteci/ya-
zar Yıldırım Koç bir sunum yaptı. 

Sunumdan sonra kendi gündemiyle devam 
eden Temsilciler Kurulumuz, bölge ve genel so-
runlarımızı değerlendirerek 18.10.2015 tarihinde 
Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi Olağan 
Genel Kurulu’nun yapılacağını temsilciler kurulu-
muzda açıklanmıştır. 

24.07.2015 tarihinde Legrand işyerinde Toplu 
İş Sözleşme Komitesi toplanarak hazırlamış ol-
duğumuz taslağımızı işverene iletildi. İlk toplantı 
18.09.2015 tarihinde yapıldı.

İzmir Şubemizden

06-07 Ağustos 2015 Schne-
ider Elektrik/Çiğli-Manisa ve 
Ruba Fermuar işyerlerinde kadın 
üyelerimize yönelik Eğitim daire-
mizden Gökhan DÜREN tarafın-
dan eğitim çalışması yapıldı.

09 Ağustos 2015 Schneider 
Elektrik/Manisa İşyeri Komitesi 
ile Gökhan DÜREN hocamız ta-
rafından eğitim çalışması yapıldı.

17 Ağustos 2015 Şube tem-
silciler kurulu şube binamızda 
toplandı.

 Geleneksek Yanık Köyü Yaz Şenliği’nin 
yedincisi Sapanca’da gerçekleştirildi. Sapanca Ya-
nıkköy Çerkezler Derneğinin özel davetlisi olarak 
şenliklerine katıldık.

Sapanca Yanık Mahallesi meydanında yapılan 
şenlikte, stantlarda köy halkı tarafından hazırlanan 
yiyecek, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyala-
rın satışı da yapıldı. Köyün gençlerinden oluşan 
Kafkas ekibi katılımcılara mini bir gösteri yaptı.

Sendikamızı sosyal medyada 
 takip ediyor musunuz?

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal
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SCM 22
Remas 17
Entil 54
Bosal 91
Penta Elektrik  62
Arfesan 16
ABB Elektrik  72
Cofle 10
Kroman Çelik  18
Tabo Otomotiv  20
Yücel Boru 64
Anadolu Motor  23
Cengiz Makine  60
Schneider Enerji  14
Termo Makine  18
Sarkuysan  276
Bemka  12
Trakya Şubemize bağlı 
işyerlerinden 85 üyemiz.

Yeni örgütlendiğimiz Bursa Acel Elektrik'te toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzala-
nan sözleşme hakkında üyelerimiz, temsilcilerimiz tarafından bilgilendirildi. Acel iş-
çileri: "Bu birlik ve beraberlik her şeyin en iyisini hak ediyor. Doğru işler doğru yerde 
yapılır."

"Doğru işler doğru yerde yapılır."

Şahinkul’da sözleşme imzalandı

Üyelerimiz Gönende
Sendikamızda örgütlenip TİS imzalayan Acel işçileri: 

Sendikamızın Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Tesislerinde sezon dı-
şında, eş ve çocuklarıyla birlikte toplam 934 üyemiz, hafta sonları tatillerinde 
fırsat yaratarak doğa ile iç içe tatil yaptılar… 

Alimex Alüminyum’da sözleşme sevinci

EGO işçileri Gönen yolunda

Kadın işçiler, ekim ayının ilk haftasında Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde yapı-
lan toplantıda, metal işçisinin geleceğini tartışıyorlar...

Metal’e kadın eli değiyor...
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ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DUDULLU) 
Baştemsilci: Savaş Çakır 
Temsilci: Kerim Karakaş  
Temsilci: Koray Duman 

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PA-
ZARLAMA A.Ş. 
Baştemsilci: Erhan Demirtaş 
Temsilci: Erkan Çelik 
Temsilci: Mehmet Gülşen

REMEKS SAN. ÜRÜNLERİ ÜRETİM 
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
Baştemsilci: İrfan Çifçi

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

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (TUZLA) 
Baştemsilci: Abdulkadir Tekin 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (ELMEK-
TUZLA) 
Baştemsilci: Seyfettin Şeker  
Temsilci: Yusuf Göler 

ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN. 
VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Özcan Atmaca 
Temsilci: Feryüz Fevzi Yıldız  
Temsilci: Erol Kalender  
Temsilci: Ahmet Gülen 

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SAN. 
A.Ş. 
Baştemsilci: Adem Yalçın 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (KARTAL) 
Baştemsilci: Murat Yakuş  
Temsilci: Dilek Türen  
Temsilci: Beyhan Yağbakar 

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DİLOVASI) 
Baştemsilci: Mehmet Hamdi Eyu-
boğlu  
Temsilci: Serkan Yakışık 
Temsilci: Tanju Yavaş 

AKS OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Ahmet Eren 
Temsilci: Hüseyin Düzgün

TABO OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Rıfat Akbulut 
Temsilci: Sait Keleş 
Temsilci: Ali Kaba 

PETROTEK SONTAJ MAKİNA SAN. VE 
TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Kenan Zeytinci 

İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. 
A.Ş.(10015 sok) 
Baştemsilci: Memet Koç  
Temsilci: Nafiz Ay 
Temsilci: Ramazan Gökdemir

KÖKSALLAR GRUP DANIŞMANLIK 
LTD. ŞTİ. 
Baştemsilci: Özcan Kongur 
Temsilci: Murat Aydın  

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE 
TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Tuncay Alagöz 
Temsilci: Ünal Arıcı  
Temsilci: Harun Coşkun

TORK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. (Tenan sok.) 
Baştemsilci: Serdar Sarı   
Temsilci: Burcu Yüksel (Sevin) 

STANDARD DEPO VE RAF SİSTEM-
LERİ A.Ş. 
Baştemsilci: Engin Çağlar  
Temsilci: Piran Karaman 
Temsilci: Özgür Taşdemir 

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞAAT MAK. 
SAN. VE TİC. A.Ş 
Baştemsilci: Deniz Ilgan 
Temsilci: Bülent Dirik   
Temsilci: Mustafa Göçer 
Temsilci: Abdulazim Naneli

BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE 
TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Bozkurt Kurt 
Temsilci: Günay Atmaca 
Temsilci: Erkan Sarı

RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM 
SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Burcu Yılmazer 
Temsilci: Oğuz Nevruz 
Temsilci: Hüseyin Yılmaz

ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Ümit Bingöl 
Temsilci: Özgün Rodoplu 
Temsilci: Kamil Efecan

İZMİR SENKROMEÇ SAN. VE TİC. 
A.Ş. (10002 SOK.) 
Baştemsilci: Tekin Ak 
Temsilci: Erdem Gökkaynak 
Temsilci: Sedat Karaağaç 
Temsilci: Murat Kale

İZMİR ERSAN OTO YEDEK PARÇA 
SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Erdinç Esen

ASİL ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Baştemsilci: Osman Sütçüoğlu 
Temsilci: İsmail Kazan  
Temsilci: Zafer Çelik 
Temsilci: Volkan Altan

PENTA ELEKTRONİK TELEKOM. 
PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Sait Tural  
Temsilci: Gülden Bav  

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEM-
LERİ A.Ş. 
Baştemsilci: Fuat Durmaz 
Temsilci: Eşref Bay 
Temsilci: Erkan Geçitli

RETTİG METAL TİC. VE SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Rıfat Çevik 
Temsilci: Rıza Boz

ODS ORTADOĞU DÖKÜM SAN. VE 
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
Baştemsilci: Mehmet Turğut 
Temsilci: Fevzi Karadavut 

BAŞÖZ ENERJİ TAAHHÜT TİC. VE 
SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Sami Özcan  
Temsilci: İsmet İncedayı  
Temsilci: Metin Kırpıkoğlu

YÜCEL BORU VE PROFİL END. SAN. 
A.Ş. (HATAY) 
Baştemsilci: İbrahim Buluç  
Temsilci: Ayhan Alkan  
Temsilci: Nail Güroğlu 

YÜCEL BORU VE PROFİL END. SAN. 
A.Ş. (OSMANİYE) 
Baştemsilci: Mehmet Kazan  
Temsilci: Sadık Yıldız  
Temsilci: Ahmet Çevik

KLİSOM KLİMA SOĞUT. ISIT. MONTAJ. 
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Baştemsilci: Cesur Türk

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Yeni seçilen baştemsilci ve   
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...

68 yıldır 
Çeliğe Su veriyoruz

“Sendikamızı oluşturan sendikalardan 
ilki 1947 yılında kurulan Türkiye Demir-İş 
Sendikası’dır.  Adı, 7 Ekim 1956 tarihinde 
Türkiye Maden-İş olarak değiştirildi.

Diğeri, 12 Eylül 1963 yılında kurulan 
Otomobil-İş Sendikasıdır..

4-5 Eylül 1993 günü, Otomobil-İş ve T. 
Maden-İş, Olağanüstü Genel Kurullarını aynı 
anda topladılar. Kökler birleşti ve mücadele-
nin yeni adı Birleşik Metal İşçileri Sendikası 
oldu.”

Yıl 1963..  T. Maden-İş...
Pendik Şube Kongresinde seçimler...
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Şube Başkanı : Yılmaz Bayram 
Şube Sekreteri : Rıfat Codura 
Şube Mali Sekreteri : Seyfi Bektaş 
Şube Örgütlenme Sek. : Erdoğan Özdemir
Şube Eğitim Sekreteri : Fethi Deniz

Şube Başkanı: Ayhan Ekinci 
Şube Sekreteri: İsmail Kocaman 
Şube Örgütlenme Sek.: Gökhan Aydın 
Şube Mali Sekreteri: Osman Sütçüoğlu
Şube Eğitim Sekreteri: Zafer Çelik 

Şube Başkanı : Ali Çeltek 
Şube Sekreteri : Coşkun Yılmaz
Şube Mali Sekreteri : Cengiz Koral  
Şube Örgütlenme Sek. : Evren Aktürk
Şube Eğitim Sekreteri : Tekay Bilir 

Şube Başkanı : Hami Baltacı
Şube Sekreteri : Telat Çelik 
Şube Mali Sek.:  Hakan Küçük
Şube Örgütlenme Sek. : Mustafa Köse
Şube Eğitim Sekreteri : Merter Demirel

Demokrasi Şöleni Başladı
Şube Genel Kurulları yapılıyor

Kocaeli Şube, 13. Olağan Genel Kurul

İzmir Şube - 12. Olağan Genel Kurul

Bursa Şube - 6. Olağan Genel Kurul

İstanbul 2 nolu Şube, 5. Olağan Genel Kurul

5 Temmuz’da İstanbul 2 Nolu Şubemiz, 4 Ekim’de de Bursa, İzmir ve Kocaeli Şube-
lerimiz Şube Genel Kurullarını yaptılar.

Eskişehir ve Gebze Şubemizin Genel Kurulları 18 Ekim’de, Anadolu Şubemizin Ge-
nel Kurulu da 25 Ekimde yapılacak
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İzmir Şubede yapılan 
işyeri eğitimlerinden

Yeni kadrolar, aydınlık bir gelecek için, Sendikal eğitimlere devam

Kıbrıs’tan konuklarımız
Kemal Türkler Müzesinde

Kıbrıs'tan konuğumuz olan KTAMS Yönetim Kurulu 
Üyesi kadınlar, Sapanca tesislerimizde katıldıkları eğitimin 
ardından sendikamızı ziyaret ederek, Kemal Türkler Müze-
sini gezdiler..

30 Ağustos’ta Sapanca Eğitim Tesislerimizde Federal Mogul'dan 
üyelerimiz ile yapılan toplantıya, Genel Başkanımız da katıldı.

Sapanya Sardunya Eğitim Tesislerimizde yapılan bir Temsilci Eğitimi daha tamamlandı.

3 aylık periyotlarla yayınlanan 
dergimizin  46. sayısı da büyük 

ilgiyle karşılandı..  

Dergide yer alan makale ve  
yargıtay kararlarına internet  

sitesinden ulaşabilirsiniz.

calismatoplum.org

Çalışma ve toplum

11-12 Eylül tarihlerinde Fontana işyerinde, İSİG eğitimi 
yapıldı

Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılan eğitimler

İSİG eğitimlerinden
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Farklı iş kolları ve iş yer-
lerinden yaklaşık 30 kadın 
işçinin katıldığı “Kadın İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği Eğitimi”ni 
Birleşik Metal İş Sardunya 
Eğitim Tesisleri’nde 7-10 Ey-
lül tarihleri arasında gerçekleş-
tirdik.

İki günlük yoğun eğitimin 
ilk gününde sendikamız uz-
manı Sinem Derya Çetinkaya 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve çalışma yaşamındaki etki-
leri ile kadın istihdam biçimleri üzerine bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Çalışma yaşamındaki tüm düzenlemelerin ka-
dınların aleyhine ve toplumsal cinsiyet rolleri teme-
linde şekillendiğini ortaya koyduğumuz eğitimde, 
somut kişisel deneyimler üzerinden çalışırken ya-
şadığımız sorunları (işe girişte ve işin devamında) 
çalışma gruplarında konuştuk.

Eğitimin ilk gününün ikinci bölümünde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın kadınlar-
la ilgili olan özel düzenlemeleri üzerine bir sunum 
gerçekleştirdik, sunumun sonunda mevzuat ve yö-
netmeliklerin yetersizliğini ortaya koyup kadınların 
sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için taleplerimi-
zin neler olması gerektiğini tartıştık. 

Günün son eğitiminde kadınların sendikalarda 
örgütlenme mücadelesinin işçi sağlığı iş güvenliği 
mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği ve somut 

öneriler üzerinden neler yapılabileceği tartışıldı. 
Eğitimin 2. gününde Kocaeli Üniversitesi’nden 

Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan kadınlarıın özel olarak 
yakalanma riski taşıdığı meslek hastalıkları çalışma-
ya bağlı hastalıklar ve iş kazaları üzerine ayrıntılı bir 
sunum hazırladı.  Çalışma yaşamı ve sağlık ilişki-
sinin bir çok etkene maruz kaldığını öğrendiğimiz 
eğitimde, kişisel deneyimler üzerinden de; çalışma 
ortamı, üretim ilişkileri, toplumsal yapı, bireysel 
özellikler gibi etkenler üzerine konuştuk. 

Kadınların fizyolojik özelliklerinin meslek has-
talıkları ve iş kazalarına yakalanmada özel risk oluş-
turan durumları da ayrıntılı bir biçimde sunum eşli-
ğinde öğrendik. 

Eğitimin bitiminde sendikamız genel başkanı 
Adnan Serdaroğlu ile eğitim daire başkanı Seyfettin 
Gülengül  eğitime katılan sendika üyesi kadınlara 
eğitimi değerlendirdikten sonra katılım sertifikala-
rını dağıttılar. 

Kadın işçiler, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Eğitimini tamamladı 

Bizler Schnider Elektrik Çiğli kadın komisyon toplantılarımızı 
tüm arkadaşlarımızın katılımı ve disiplinli bir örgütlülük içerisinde 
gerçekleştiriyoruz. 

Tüm sorun ve problemleri çözüm önerileriyle birlikte ele alarak 
konuşuyor ve ilgili kişilere iletilmek üzere not alıyoruz. Bu toplan-
tılarda sorun ve öneriler bir tek kişinin değil tam bir örgütlülük içe-
risinde ortak akılla belirlenmiş olduğundan, gerek iş veren ve ilgili 
kişiler tarafından taleplerimizin kabul görmesi noktasında etkisini 
arttırmış oluyoruz... 

Bunu yaparken aynı zamanda da tüm arkadaşlarımızın kendi 
sendikasında söz ve karar sahibi olduklarının farkındalığını hatırla-
tıyor, aidiyet duygularını geliştirmiş oluyoruz..

Schneider elektrik İzmir Çiğli kadın çalışanları olarak üyesi ol-
duğumuz Disk Birleşik Metal-İş Sendikasının ayrıcalığını yaşıyoruz.

 Fabrikamızda oluşturduğumuz örgütlü kadın gücünü, örgütlü 
olduğumuz diğer tüm işyerlerine taşıyıp, DİSK/Birleşik Metal-İş 
sendikasına üye olmanın ayrıcalığını gerek kendi bölgelerindeki 
işyerlerine, gerekse iş kolumuzdaki diğer sendikalardaki emekçi 
kadın arkadaşlarımıza örnek teşkil etmeleri konusunda kadın işçiler 
arasındaki örgütlülüğü önemsiyor ve imkanlarımız dahilinde emek 
sarf etmeye çalışıyoruz.

İzmir Çiğli Schneider Elektrik örgütlü kadın çalışanları olarak, 
Tüm emekçi kadın arkadaşlarımızı DİSK/Birleşik Metal-İş Sendi-
kası çatısı altında tam bir örgütlülük içerisinde mücadele etmeye 
çağırıyoruz... 

Gülden Güneş 

Kadın üyelerimizden mesaj var
“İş kolumuzdaki sayımız az olsa da bizler sendikal örgütlülükte 
ve yaşamın her alanında kadın etkisinin gücünün farkındayız..

Bu örgütlü güç doğru yerlere kanalize edildiği takdirde  
ciddi kazanımların sağlanacağı kuşkusuzdur...”

Meslek Hastalıklarını Öğrendik 

Disk Kadın Komisyonu : “Savaş; Ölüm, Acı, Gözyaşı ve Yıkım demektir!”
Savaş, kadınlar için yaşadığı yerlerden sökülüp 

atılmak, hayatın iyice kıyısına itilmek, yoksulluk, 
yoksunluk ve göç anlamına geliyor. Savaş, evde ve 
sokakta kadına yönelik şiddetin artması anlamına 
geliyor. Savaş, işsizlik, açlık ve yoksulluk sınırın-
da yaşamak zorunda kalmak, tüm sosyal hakların 
gasp edilmesi anlamına geliyor.

Biliyoruz ki bu topraklara barış biz emekçilerin 
elleri ile gelecek. Ve barışı en çok da biz kadınlar 
inşa edecek. İşte bu yüzden sesimizi “kardeş kanı 
dursun” diyen kadınların sesine katmak için yola 
çıkıyoruz. 

DİSK Kadın Komisyonu olarak 9 günlük kuşat-
ma, ölüm ve yıkımı yaşayan Cizreli kızkardeşleri-
miz başta olmak üzere bu yıkımın tanığı ve mağ-
duru kadınlarla, çocuklarla dayanışma örgütlemek 

üzere çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hedefimiz sa-
vaşın yoksul ve yoksun bıraktığı kadın ve çocuk-
ların yaralarını bir nebze olsun sarmak, onların en 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek.

Bu amaçla DİSK Kadın Komisyonu DİSK örgütü 
çapında bir yardım kampanyası yürüterek sendika-
larımızın sunacağı katkıları bir ziyaretle Cizre’de 
çocuklara ulaştıracak, kadınlarla ve çocuklarla bir 
dayanışma buluşması gerçekleştirecek.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı 
özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa 
ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini yaşamın 
her alanında yükseltecek, yönetenlerin halkımızı 
sürükledikleri uçurumu ve ülkemize karşı işledikle-
ri suçları bulunduğumuz her alanda yüksek sesle 
haykıracağız!
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Yetki - işkolu itirazı davalarında 
Son gelişmeler

• İzmir’de kurulu bulunan FTA Ha-
vacılık ve Bağlantı Elemanları San. Tic. 
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlık tarafından 
verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali 
talebiyle işverenin açtığı dava İzmir 6. İş 
Mahkemesi’nce reddedildi. Karar işveren-
ce temyiz edildi, dosya Yaregıtay’da. 

• Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. 
A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme 
alışmaları sonucunda, Bakanlığa yetki 
tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık 
adı geçen işyerinde çoğunluğu sağlaya-
madığımıza ilişkin olumsuz yetki belgesi 
yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan 
yetki belgesinin iptali talebiyle tarafı-
mızdan dava açılmıştır. Dava İzmir 4. İş 
Mahkemesi’nde devam etmektedir. Bilir-
kişi Ar, Luna ve Mepa’nın tek şirket gibi 
değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmiş 
olup, duruşması 01.10.2015 günü yapıla-
caktır.

• Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş. işye-
rinde Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu 
sağladığımızı tespit eden yazısını düzen-
leyerek tarafımıza göndermiştir. İşveren 
bu yazının iptali talebiyle dava açmıştır. 
İzmir 13. İş Mahkemesi’nde devam eden 
davanın duruşması  21 Ekim 2015 günü 
yapılacaktır. 

• Sakarya, Hendek’teki Donghee Oto-
motiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme ça-
lışmalarının ardından yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu 
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşve-
renin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı 
dava, Sakarya 2. İş Mahkemesi’nde görül-
mektedir. Dosya bilirkişi aşamasındadır.

• Crown Bevcan Türkiye Ambalaj 
San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürüttüğü-
müz örgütlenme çalışmalarının ardından 
yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık 
sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazı-
sını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tes-
pitine karşı açtığımız dava Kocaeli 5. İş 
Mahkemesi’nde görülmekte olup 23 Ekim 
2015 günü işyerinde keşif yapılacaktır.

• Weidmann Transformatör İzolasyon 
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işyerindeki çoğun-
luk sendikası olduğumuza ilişkin olumlu 
yetki tespitine karşı dava açan işveren, da-
vasından feragat etmiştir. 

• Weidmann Transformatör İzolas-
yon San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işvereni-
nin işkolu tespiti talebi ile Gebze 3. İş 
Mahkemesi’nde açmış olduğu davada 
mahkmenin yetkisizliğine karar verilmiş 
olup yargılama Kocaeli İş Mahkemesi’nde 
devam edecektir.

• Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 
işvereni, 17.02.2014 tarihinde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki baş-
vurusunda bulunulmuştur. Bakanlık Sen-
dikamıza olumlu yetki tespiti yazısı dü-
zenleyip göndermiştir. İşveren bu tespitin 

iptali talebiyle Sakarya İş Mahkemesi’nde 
dava açmıştır. İşverenin talebi reddedil-
miştir ve karar işverence temyiz edildiğin-
den dosya Yargıtay’dadır.

• Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. 
işyeri için yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu sağla-
dığımıza ilişkin olumlu yetki tespiti yazısı 
düzenlemiştir. İşverenin Bakanlık tespiti-
nin iptali talebiyle açtığı dava lehimize bit-
miş olup karar işveren tarafından temyiz 
edilmiştir. Karar Yargıtay’ca da onanmış 
ve kesinleşmiştir.

• Kocaeli Şubeye bağlı 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 ço-
ğunluk sayıda işçinin üyeliğini gerçekleş-
tirdiğimizi tespit eden olumlu yetki yazı-
sını düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. 
İşverenin bu yetki tespitinin iptali talebiy-
le açtığı davanın duruşması 1 Ekim 2015 
günü yapılacaktır. 

• Bosch Rexroth Otomasyon San. ve 
Tic. A.Ş. işyeri ile ilgili 04.05.2012 tari-
hinde yaptığımız başvuru sonucunda da 
işyerlerinde gerekli çoğunluğu sağlaya-
madığımız iddiasıyla Bakanlıkça tarafı-
mıza olumsuz yetki belgesi gönderilmiş-
tir. Bu tespitin iptali talebiyle Bursa 4. İş 
Mahkemesi’nde açtığımız davada mahke-
me aleyhimize karar vermiştir. Dosya Yar-
gıtay tarafından bozulmuştur. Bursa 4. İş 
Mahkemesi’nde devam eden yargılamada 
14 Temmuz’da yeniden davanın reddine 
karar verilmiştir. 

• Bursa’da kurulu bulunan Şa-
hinkul Makine ve Yedek Parça San. Tic. 
A.Ş.’de örgütlenme çalışmalarının ta-
mamlanması üzerine yaptığımız başvuru 
sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı işyerinde çoğunluk sayıda iş-
çinin üyeliğini gerçekleştirdiğimizi tespit 
eden olumlu yetki yazısını düzenleye-
rek tarafımıza göndermiştir. İşverenin bu 
yetki tespitinin iptali talebiyle Bursa 2. İş 
Mahkemesi’nde açtığı davadan feragat et-
miş ve dava lehimize sonuçlanarak kesin-
leşmiştir. 

• Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mobil-
yaları Ltd. Şti. işyerinde çalışan işçilerin 
Sendikamıza üyeliklerinin ardından, Ba-
kanlığa 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 da-
vada aleyhimize karar verilmiştir. Karar 
tarafımızdan temyiz edilmiş olup Yargıtay 
tarafından itirazlarımız dikkate alınarak 
bozulmuştur. Yeniden yargılama sonrasın-
da dava lehimize sonuçlandı ve bu kez de 
işverenin temyiz ettiği dosya halen Yargı-
tay’dadır. Yine Ceha işvereni tarafından 

açılan”işletme niteliğine itiraz” davası 
Kayseri 2. İş Mahkemesi’inde görülmek-
tedir. Duruşma tarihi 01 Ekim 2015’tir.

• Konya’da kurulu bulunan Akın 
Piston San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki örgüt-
lenmenin tamamlanmasının ardından 
Bakanlık işyerinde yetkili sendika olduğu-
muza karar vermiştir. İşverenin Konya 4. 
İş Mahkemesi’nde açtığı  çoğunluk tespi-
tine itiraz davasının duruşması  12 Kasım 
2015’te yapılacaktır.

• Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş. işye-
rinde Kocaeli şubemizin yürüttüğü örgüt-
lenme çalışmalarının ardından yaptığımız 
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza 
olumsuz yetki tespiti yazısını düzenlemiş-
tir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız 
dava İstanbul 12. İş Mahkemesinde görül-
mekte olup dosya bilirkişi aşamasındadır. 
Duruşması 01 Aralık 2015’tedir.

• Tekirdağ, Çorlu’daki Vatan Kablo 
Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. işyerinde yü-
rüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının 
ardından yaptığımız başvuru sonucunda 
Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tes-
piti yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki 
tespitinin iptali istemiyle açtığı dava, Te-
kirdağ İş Mahkemesi’nde görülmektedir 
ve duruşması 26 Ekim 2015 günü yapıla-
caktır.

• Sakarya, Akyazı’daki Alimex Alü-
minyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işye-
rinde Bakanlık sendikamıza olumlu yetki 
tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin 
yetki tespitinin iptali istemiyle İstanbul 
Anadolu 17. İş Mahkemesi’nde açtığı 
davada mahkemenin yetkisizliğine karar 
verilmiştir. İşveren daha sonra davasından 
feragat etmiştir ve tebligatların tamamlan-
masının ardından dava kesinleşecektir. 

• Csun Eurasia Enerji Sistemleri San. 
ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgüt-
lenme çalışmalarının ardından yaptığımız 
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza 
olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. 
İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle 
açtığı davaya bakan İstanbul Anadolu 21. 
İş Mahkemesi, mahkemenin yetkisizliğine 
ve dosyanın yetkili mahkeme olan İstan-
bul (Çağlayan) İş Mahkemelerine gönde-
rilmesine karar vermiştir.

• Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ti-
caret Hüsnü Coşkun işyerindeki yetki 
tespitine karşı  işverenin İstanbul 15. İş 
Mahkemesi’nde dava devam etmektedir. 
Bu davanın duruşması 16.12.2015 günü 
yapılacaktır.

• Armsan Silah San. ve Tic. A.Ş. iş-
yerinde, 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 mahke-
meye gönderilmesine karar verilmiştir. Bu 

karar işveren tarafından temyiz edilmiştir. 
Karar Yargıtay tarafından işletme niteliği-
nin ve işletme merkezinin tespit edilmedi-
ği iddiasıyla bozulmuştur ve davanın du-
ruşması 12 Kasım günü yapılacaktır..

• Dinex Egzos ve Emisyon Teknoloji-
leri San. ve Tic. A.Ş.  işyerinde Türk Metal 
Sendikası lehine düzenlenen olumlu yetki 
tespitinin iptali talebiyle tarafımızdan açı-
lan dava Tekirdağ İş Mahkemesinde de-
vam etmektedir. Duruşma günü 6 Kasım 
2015’tir.

• Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd. 
Şti. işyeri için işverenin yetki tespitinin ip-
tali talebiyle İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde 
açtığı dava lehimize sonuçlandı ve işveren 
tarafından temyiz edildi. Dosya halen Yar-
gıtay’dadır.

• Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic. Ltd. 
Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme faali-
yetleri sonrasında Çalışma ve Sosyal gü-
venlik Bakanlığı’na yapılan başvurumuz 
sonucu Sendikamıza verilen olumlu yetki 
tespitinin iptali talebiyle işverenin İstanbul 
Anadolu 4. İş Mahkemesi’nde açtığı dava-
ya yetkisiz mahkemede açılması sebebiy-
le yaptığımız itiraz sonucunda, dosyanın 
yetkili mahkemeye gönderilmesine karar 
verilmiş olup işveren bu kararı temyiz 
etmiştir. Yargıtay’ın kararı onaması nede-
niyle dosya İstanbul 12. Mahkemesi’ne 
gönderilmiştir ve davanın önümüzdeki du-
ruşması 01 Aralık 2015 tarihindedir. 

• 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 bulunmuş-
tur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki 
tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Türk 
Metal’e ise olumlu yetki tespiti yazısı gön-
dermiştir. Her iki tespitin iptali talebiyle 
açtığımız davalar birleştirilmiş olup dava 
aleyhimize sonuçlanmıştır. Tarafımızdan 
temyiz edilen dosya Yargıtay’a gönderile-
cektir. 

• Eku Fren Kampana işyerinde yürü-
tülen örgütlenme faaliyetleri sonucunda 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yetki başvurusunda bulunulmuştur. Çelik 
İş Sendikası da ise aynı işyeri için Ba-
kanlığa başvuruda bulunmuştur. Bakanlık 
Sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazı-
sı düzenleyip gönderirken Çelik İş’e ise 
olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. 
Her iki tespitin iptali talebiyle açtığımız 
davalar birleştirilmiştir. İstanbul 23. İş 
Mahkemesi, davamızı reddetmiştir. Kararı 
temyiz etmemiz üzerine Yargıtay da aley-
hize karar vermiş ve dosya kesinleşmiştir. 

• Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti.. 
işyeri için Bakanlığın başvurumuz üzerine 
tarafımıza verdiği olumlu yetki tespit ya-
zısının iptali talebiyle işveren tarafından 
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Ankara Polatlı’da kurulu bulunan Ortadoğu Rulman Sana-
yi (ORS)’ta çalışan işçiler, mayıs ayında başta Renault, TO-
FAŞ ve Türk Traktör fabrikalarında eylemlerin başladığı gün-
lerde Sarı Türk Metal Sendikasından topluca istifa etmişlerdi. 
İşçiler, kendi temsilcilerini seçerek işverenle masaya oturmuş 
ve taleplerini kabul ettirmişti. 

Ancak aradan geçen zamanda işveren verdiği sözleri tut-
madığı gibi, işçilerin toplusözleşmenin yerine geçmesi için ha-
zırladığı protokolü imzalamadı. Ve kendi hazırladığı protokolü 
dayattarak kabul etmeyenlerin işten çıkarılacağını söyledi. 

Üyelikten istifa ettikleri sarı sendika ile işverene tepki gös-
teren işçiler, üretimi durdurmuş, bunun üzerine işten çıkarma-
lar yaşanmıştı. 8 Eylül’de jandarmaya ait TOMA’larla işçilerin 
ve ailelerinin üzerine basınçlı su ve gaz sıkıldı, plastik mermi 
kullandı. 

İşçiler ve ORS yönetimi arasında yapılan görüşmeler so-
nucunda protokol imzalandı ve direniş sonlandırıldı. Bu pro-
tokole göre: “İşçilerin herhangi bir sendikaya üye olma veya 
olmama hakkına saygı duyacak. Grev süreci nedeniyle işbaşı 
yapmış çalışanlara geriye dönük hiçbir yasal işlem yapmaya-
cak. Devam eden kamu davaları dışında bugüne kadar şahsi 
yapılmış suç duyurularından ve davalardan feragat edilecektir. 
İşten ayrılmış ve işe devam edenlere çalışılmayan süreler için 
ödeme yapılmayacaktır. 30 öncü işçinin işe alınmayacaktır.”

Metal direnişini başlatan ve sonuna kadar kararlı şekil-
de direnen Renault işçileri, 6 Eylül’de Bursa’dan Ankara’ya 
giderek direnişteki ORS RULMAN işçileri ile dayanışmada 
bulundular.

Arçelik LG işçileri dayanışmaya çağırıyor
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Arçelik LG 

işçileri, sarı sendikanın fabrikadan gönderilmesi, görüşmeler-
de kendi temsilcilerinin tanınması için başlattıkları mücadele 
2 Temmuz’da fabrikayı terk etmeme kararıyla bir üst boyuta 
sıçratıldı. Bunun üzerine fabrika yönetimi polis çağırarak uy-
guladığı baskıyı had safhaya çıkardı. 

Direnişin 4. gününde 5 Temmuz’da TOMA’larla fabrikayı 
kuşatan yaklaşık 700 çevik kuvvet polisi, fabrikaya girdi. 

Hak arama mücadeleleri polis zoruyla kırıldıktan sonra kı-
yıma uğrayan Arçelik LG işçilerinin direnişi fabrika önünde 
kurdukları direniş çadırında devam ediyor. 

Direnişçi işçiler, işe iade davasının görüleceği 7-8 Ekim’de 
dayanışma için bütün sınıf dostlarını Gebze Adliyesi’ne çağırıyor.

Santa Farma işçileri direnişte…

İstanbul/Topkapı ambarlarında ilaç firmalarının dağıtımı-
nı yapan ve Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Nakliyat-İş 
Sendikası’nın örgütlü olduğu Prestij Tanıtım Organizasyon 
Depolama Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti’nin yapılan ihaleyi 
kaybetmesi sonucu Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.’de ihaleyi 
sendikasız, toplu iş sözleşmesiz işçi çalıştıran Tez Trans firma-
sına verdi. İhalenin alınmasının hemen ardından da bu firma, 
16 sendikalı işçiyi işten çıkardı.

İşten atılan işçiler ve Nakliyat-İş Sendikası; işverenin sen-
dikasızlaştırma tutumunu protesto etmek için Genel Müdürlük 

önünde 7 Eylül’de bir basın açıklaması yaparak direniş çadırı 
kurdu. Bayramı da direniş çadırında karşılayan Santa Farma 
işçilerinin direnişi devam etmektedir. 

Koç’ta işten atmaya karşı: İlk ders dayanışma!
2015–2016 öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 

Koç Üniversitesi yönetimi 10’dan fazla akademisyenin işine 
hiçbir gerekçe göstermeden son verdi.

Nisan 2013’te taşeron işçilerin herhangi bir bildirim yapıl-
madan işten atılmasıyla başlayan protesto ve eylemlerle gün-
deme gelen Koç Üniversitesi’ndeki güvencesiz çalışma koşul-
ları, bu sefer akademisyenleri hedef aldı. Koç Üniversitesi’nde 
sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çıkartılan akademisyenler 
ve öğrenciler üniversitenin ilk ders günü eylemdeydi. 

Amasra’da Maden işçileri GREVDE!
Bartın’ın Amasra İlçesi ve Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kan-

dilli Beldesi’nde faaliyet gösteren HEMA Endüstri A.Ş.’ye ait 
maden ocaklarında çalışan 500 işçi, sendika ve işveren arasın-
daki toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzeri-
ne greve çıktı. 

Genel Maden İşçileri Sendikasında örgütlü işçiler, çift as-
gari ücretleri ödenmediği için 6 Temmuz 2015’te başlayarak 6 
gün boyunca direnmişlerdi. Direniş sonunda Genel Maden-İş 
ve Hattat yönetimi bir protokol imzalanmıştı. İşçilerin hakları 
olan çift asgari ücretin hem geriye dönük hem de bundan son-
rasında kesintisiz ödeneceği karara bağlanmış ve madenciler 
işbaşı yapmışlardı. O günden bugüne kadar çift askeri ücret 
ödenmesi sorununun yanında başka sorunlar da yaşayan Hat-
tat Maden şirketinde çalışan işçiler, 2 Eylül’de aynı taleplerle 
tekrar greve başladılar.

IFF işçileri sendikal hakları için direnişte…

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan IFF 
Aroma ve Esans fabrikasında çalışan işçiler, Tek Gıda-İş 
Sendikası’nda örgütlendikleri için işten atma saldırısıyla kar-
şılaştı. 8 Eylül’deki ilk işten atma saldırısının ardından fabrika 
önüne direniş çadırı kuran işçiler, çadırda 24 saat boyunca di-
renişlerini kararlılıkla sürdürüyorlar.

SeraPool işçileri direnmeye devam ediyor!
İstanbul Pendik’te bulunan SeraPool fabrikasındaki çalı-

şan işçiler, Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Cam Keramik-
İş Sendikası’nda örgütlendiler. 

Anayasal hakları olan sendikal örgütlülüğü kullandıkları 
için işten atılan işçilerin, Haziran ayında başlatmış oldukları 
direniş devam ediyor. 

Bugüne kadar direnişi kırmak ve gözdağı vermek için her 
türlü yolu deneyen SeraPool işvereni direnişteki işçiler hak-
kında; üretim ve sevkiyat yapılmasını engelledikleri, çalışan 
işçileri tehdit ettikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda 
bulundu.

Memurların grev hakkı pekişti
Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kez daha kamu görevli-

lerinin grev hakkını tescil etti. AYM’nin 18 Eylül 2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 10.6.2015 tarihli bireysel baş-
vuru kararı ile memurların sendika kararıyla işe gitmemesinin 
sendikal hak olduğu ve bu hakkı sınırlamaya yönelik en küçük 
müdahalenin dahi hak ihlali olduğu sonucuna varıldı. Böylece 
memurların grev hakkı konusunda güçlü bir içtihat oluştu.

Bu AYM’nin memurların grev hakkına ilişkin ilk kararı 
değil. AYM 4.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2013/8463 başvuru sayılı kararında da memurların grev hak-
kını tescil etmişti. AYM’nin bu iki kararı ile hiçbir tartışmaya 
yer bırakmayacak biçimde, memurların sendika kararıyla iş 
bırakabileceği (greve gidebileceği) netleşmiş oldu. 

Sendikal eylemler ve direnişler... 
İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan dava 
lehimize sonuçlanmıştır. Karar işveren ta-
rafından temyiz edilmiş olup, dosya halen 
Yargıtay’dadır. 

• Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. 
Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelik-
ler sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günü 
çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlı-
ğın 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 bulunulmuş-
tur. Mahkeme yetki itirazımızı kabul etmiş 
ve dosyanın İstanbul İş Mahkemeleri’ne 
gönderilmesine karar vermiştir. İşverenin 
temyiz ettiği karar Yargıtay tarafından ek-
sik inceleme ile karar verildiği gerekçe-
siyle bozulmuştur. Dava İstanbul Anadolu 
6. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir.  
Duruşması 08.12.2015 tarihinde yapıla-
caktır.

• Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş. 
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme ça-
lışmalarının ardından yaptığımız başvuru 
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu 
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşve-
ren yetki tespitinin iptali istemiyle açtı-
ğı dava İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde 
devam etmektedir: Dosyanın duruşması 
17.12.2015 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 açı-
lan davanın kabulüne karar verilmiş olup 
tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar 
Yargıtay tarafından bozulmuş olup yerel 
mahkemede yeniden yargılama yapılmak-
tadır. Duruşması 22.10.2015 tarihindedir.

• İzopoli işyerindeki çoğunluk tespiti-
ne itiraz eden işverenin açtığı dava İstan-
bul 16. İş Mahkemesi’nde görülmüş ve 
mahkeme davayı kabul ederek yetki tes-
pitini iptal etmiştir. Karar Yargıtay tarafın-
dan bozulmuş olup yargılama devam et-
mektedir. Davanın duruşması 01.12.2015 
tarihinde görülecektir.

• THY Teknik A.Ş.’de işkolu tespi-
tine ilişkin davaların sonuçlanması ve 
işyerinin metal işkolunda olduğunun ke-
sinleşmesi üzerine sendikamız işyerinde 
örgütlenmeye başlamıştır. Aynı süreçte 
şirket yönetimi ve hükümetin de deste-
ği ile Çelik-İş Sendikası da THY Teknik 
A.Ş.’de örgütlenmeye yönelmiştir. Çelik-
İş’in HABOM’da iken kendisine üye olan 
ancak HABOM’un THY Teknik A.Ş. ile 
birleşmesinin ardından düşürülen üyelik-
leri hukuka aykırı olarak aktif hale geti-
rilmiştir. Bu hukuksuzluklara ek olarak 
Çelik-İş Sendikası’nın yetki tespiti başvu-
rusuna ilişkin Bakanlık kararı tarafımıza 
tebliğ edilmeyerek itirazımız engellen-
miştir. Bu durumu öğrenmemiz üzerine 
İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde Çelik-İş 
lehine düzenlenen yetki tespit yazısının 
iptali istemiyle dava açılmıştır. Bakanlı-
ğın itiraz olmadığı gerekçesiyle Çelik-İş 
için yetki belgesi düzenlediğinin bildiril-
mesinin ardından da yetki belgesinin ipta-
li istemiyle İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde 
dava açılmıştır. Davalar halen devam et-
mektedir.
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Anayasa Mahkemesi (AYM) grev hakkı konusunda 
tarihi bir karara imza attı. Kristal-İş Sendikası’nın Şişe-
cam işyerlerindeki grevin hükümet tarafından ertelenmesi 
üzerine yaptığı başvuru AYM tarafından karara bağlandı. 
Mahkeme Genel Kurulu oy birliği ile grev ertelemesi-
nin hak ihlali olduğuna karar verdi. Önceki gün Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2014/12166 başvuru sayılı karar 
keyfi grev ertelemeleri konusunda verilmiş ilk Anayasa 
Mahkemesi kararı olması nedeniyle oldukça önemli. Ka-
rar grev ertelemeyi alışkanlık haline getiren hükümete ve 
bu kararlara onay veren Danıştay’a bir ders niteliğinde.

Kristal-İş Sendikası’nın Şişecam grubuna ait 10 fabri-
kada çıktığı grev Bakanlar Kurulu’nun 27 Haziran 2014 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile genel sağ-
lığı ve milli güvenliği bozucu olduğu gerekçesiyle 60 gün 
süreyle ertelenmişti. Sendika bu kararın iptali ve yürüt-
mesinin durdurulması için Danıştay’a başvurmuştu.

Danıştay 10. Dairesi ise 16 Temmuz 2014 tarihinde 
oy çokluğu ile aldığı kararda hiçbir gerekçe göstermeden 
yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetmişti. 

Türkiye’de grev ertelemesi aslında bir yasaklama 
mekanizması. Grevin ertelendiği 60 günlük sürenin so-
nunda tekrar greve çıkılamıyor. Greve çıkılabilmesi için 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verme-
si gerekiyor. Kristal-İş Sendikası’nın başvurusunda Da-
nıştay hem esas hem de usul yönünden vahim bir tutum 
izledi. Grev erteleme kararının yürütmesini durdurmaya-
rak daha önceki kararlarıyla çelişen Danıştay keyfi biçim-
de kararın tebliğini geciktirdi ve itirazı geç sonuçlandırdı.

Ancak sendika bu gecikmenin önüne geçmek ama-
cıyla Danıştay’da dava devam ederken 23 Temmuz 2014 
tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bu-
lundu. 

Bu arada, Ocak 2015’te Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
metal sektöründe uyguladığı grev de milli güvenlik gerek-
çesiyle ertelendi.

“Erteleme için yeterli gerekçe yok”
AYM grev erteleme kararını demokratik toplum dü-

zeni açısında gerekli ve ölçülü bulmadı. AYM’ye göre 
“temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunup bu hak ve öz-
gürlükleri tümüyle kullanılmaz hale getiren sınırlamalar, 
demokratik toplum düzeniyle uyum içinde sayılamaz.” 
Mahkemeye göre bir temel hak ve özgürlüğe müdahale 
meşru amaçla orantılı olmalıdır. Mahkemeye göre, milli 
güvenlik ve genel sağlık hususunda yeterli açıklamanın 
yapılmamasıyla birleştiğinde, Danıştay’ın “grevin cam 
üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiren iş yerlerini kapsa-
dığı” ifadesi, ekonomik gerekçelerin yürütmenin durdu-

rulması talebinin reddine esas alındığı algısına yol açmak-
tadır. Mahkeme “Bu nedenle grevin ertelenmesi kararına 
karşı yapılan yürürlüğün durdurulması talebinin reddine 
ilişkin Danıştay kararındaki gerekçelerin ilgili ve yeterli 
olduğu söylenmez” diyerek, Danıştay kararının dayanak-
tan yoksun olduğunu vurguladı. Mahkeme böylece eko-
nomik gerekçelere dayalı grev ertelemenin yolunu kapattı

“Ekonomik gerekçe ile grev ertelenemez”
Anayasa Mahkemesi Kristal-İş Sendikasının başvu-

rusunu yaklaşık bir yıl sonra sonuca bağladı. Karar hü-
kümete ve Danıştay’a adeta bir ders niteliğinde. AYM 
kararı hükümetin benzer grev erteme kararları almasının 
ve Danıştay’ın bu kararları tasdik etmesinin önüne geçici 
nitelikte. AYM’nin Kristal-İş kararı grev hakkının yeni-
den kullanılabilirliği konusunda çok güçlü hukuksal bir 
temel sağlıyor ve işveren, hükümet ve Danıştay işbirli-
ği ile rafa kaldırılan grev hakkını yeniden güvence altına 
alıyor. AYM grev hakkını sendika hakkının bir parçası 
olarak değerlendirdi ve sendika hakkı ile toplu pazarlık 
ve grev hakkını bir bütün olarak kabul etti. Bu çerçevede 
mahkeme grev hakkına yönelik müdahaleyi örgütlenme 
ve sendika hakkına karşı bir ihlal olarak gördü. AYM’nin 
bu yaklaşımı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları 
ile uyumludur.

Mahkeme sonuç olarak, grev erteleme kararının zorla-
yıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmadığı 
ve demokratik toplumda gerekli olmadığı sonucuna vara-
rak, Anayasa’nın 51. Maddesi’nde güvence altına alınan 
sendika hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı hükümet ve diğer 
yargı organları açısından bağlayıcı nitelikte. Bu nedenle 
bundan sonra hükümetin ekonomik gerekçelerle grev er-
telemesinin yolu kapalıdır. 

Aynı şekilde Danıştay açısından da çarpıcı bir sonuç 
ortaya çıkmıştır. Danıştay,sss gerek Kristal-İş ve gerekse 
Birleşik Metal-İş grevleriyle ilgili iptal davalarında Ana-
yasa Mahkemesi kararlarına uygun davranmak zorunda.

ILO da Mayıs ayında hükümeti haksız bul-
muştu: Grev erteleme hak ihlalidir

Uluslararası Çalışma Örgütü de hükümetin milli gü-
venliği tehdit ettiği gerekçesiyle grevi ertelemesini haksız 
bulduğunu belirtmişti. 

Grev yasaklamak
Sendikal hak ihlalidir!

Temmuz 2003:  Petrol-İş sendikasının örgütlü ol-
duğu Petlas A.Ş.’de grev, “milli güvenlik” gerekçesiyle 
yasaklandı.

Aralık 2003: Kristal-İş’in Paşabahçe’de çalışan 5 
bin işçinin grevi daha başlamadan “milli güvenlik” ge-
rekçesiyle yasaklandı.

Şubat 2004: Açtığı davayı kazanan Kristal-İş’in 
başlattığı grev, 2. kez yasaklandı.

Mart 2004: Lastik-İş’in grevi “milli güvenlik” gerek-
çesiyle yasaklandı.

Eylül 2005: T. Maden-İş’in Erdemir’de başlattığı 
grev “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı.

Haziran 2014: 5.800 Şişecam çalışanının çıktığı 
grev, 8. gününde “genel sağlığı bozucu ve milli güvenli-
ği tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklandı.

Temmuz 2014: Çüllolar ve Çayırhan kömür işletme-
lerinde alınan grev kararı, “genel sağlığı ve milli güvenli-
ği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Ocak 2015: Sendikamızın MESS dayatmalarına 
karşı başlattığı grev, daha 2. gününde “milli güvenliği 
bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Anayasa Mahkemesi, oybirliği ile tarihi bir karar verdi:

2003’ten günümüze yasaklanan grevler

Anayasa Mahkemesinin kararı,  
çok güçlü hukuksal bir temel sağlıyor ve  
işveren, hükümet ve Danıştay işbirliği ile  

rafa kaldırılan grev hakkını yeniden  
güvence altına alıyor.

MESS grevlerinin, grevlerin başlamasından 1 
gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanma-
sına ilişkin hukuki alandaki mücadelemiz devam 
ediyor. Yürütmeyi durdurma talebimizin Danıştay 
Dava Daireleri Kurulu tarafından da reddedilme-
si üzerine sandikamız, 27 Ağustos günü Anayasa 
Mahkemesi'ne başvurarak; Anayasa, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ve diğer mevzuttan kaynakla-
nan grev ve sendika hakkımızın ihlalinin tespiti ile 
maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. 

Anayasa Mahkemesine başvurduk
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İşyerlerinde de her gün kadın, çocuk, yaşlı demeden işçilere karşı bir savaş var... 

Sistemin güdüsü kar etmek olduğu sürece de-
vam edecek ve ölümlere kaza diyerek işçilerin 
bireysel hatalarına indirgenecek. Oysa işçi ölüm-
leri tamamen engellenebilir... Güvencesiz çalışma 
koşulları ile iş cinayetleri artıyor. Çünkü patronlar 
kar etmenin yanında işyerlerinde hakim kıldıkları 
keyfiyet düzeninin de sınırlanmaması için işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği önlemlerini almıyorlar...

Yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiği-
miz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile 
işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tes-
pit edebildiğimiz ve her gün güncellenen bilgiler 
ışığında 2015 yılının ilk dokuz ayında yaşanan iş 
cinayetlerinde en az 1317 işçi can vermiş oldu... 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İş Cinayetle-
ri Raporu’ndan)

İşçiler en çok tarım, inşaat ve taşımacılıkta iş-
kollarında can veriyor...

Ağustos ayı fındık mevsimiydi. Yaşamını yi-
tiren 39 emekçinin 12’si fındık işçisi ya da fındık 
bahçesi olan çiftçiydi. Yine çobandan balıkçıya ve 
domates işçisine sabahtan akşama kadar çalışan 
tarım emekçileri ulaşım, barınma vb. bir ölümcül 
sorunlar silsilesi içindeydi... 

İnşaatlarda ise büyük projelerden küçük inşa-
atlara kadar koşullar değişmiyor. Bu ay Gebze-Or-
hangazi-İzmir Otoyolu Projesi, Maltepe Turkcell 
akıllı binası, Ankara Büyükşehir Belediyesi metro 
istasyonu, Samsun SGK İl Müdürlüğü, Ankara 
Oran One Towers AVM ve tabi ki Menemen’de 
viyadük inşaatında gerçekleşen iş cinayetleri öne 
çıktı... 

Taşımacılıkta tır, kamyon, yolcu otobüsü ve 
taksi şoförleri ile motokuryeler, nakliye işinde ça-
lışanlar için ölüm ayı oldu... Konaklama, eğlence 
sektöründe ise Antalya ve Ankara’da işçi ölümleri 
yaşandı... Enerjide ise Konya Meram EDAŞ arıza 
bakımdan üç işçi can verdi...

Diğer yandan yaşanan çatışmalar-
da da işçiler kurşunlara hedef oldular.  
Ağrı’da Orhan Aslan, Muhammet Aydemir ve is-
mini öğrenemediğimiz İranlı bir işçi, Mardin’de 
Mazlum Turan, Şırnak’ta Mesut Sanlı ve Eyüp 
Ergün yaşamlarını yitirdiler...

İşçiler en çok trafik/servis kazaları, ezilme/gö-
çük, düşme ve elektrik çarpmasından dolayı can 
verdi...

İş cinayetlerinde tespit edebildiğimiz neden-
lerin başında ulaşım sorunu geliyor. İşçiler ser-
vislerle ya da kendi imkanlarıyla ulaşımdayken 
yollara savruluyorlar. Üzerlerine ağır nesneler 
düşmesi, göçük oluşması ya da makineye sıkışma 
sonucu eziliyorlar. 

Özellikle inşaatlarda çalışırken yüksekten dü-
şüyorlar. Yine son dönemde diğer nedenler olarak 
belirttiğimiz başlık içinde; ağır çalışma koşulla-
rından kalp krizi geçiriyorlar, baskı politikala-
rından, işsizlikten ya da borç kıskacından intihar 
ediyorlar... 

Ağustos ayında iş cinayetlerinde 10 çocuk ve 28 yaşlı işçi 
can verdi... 14 yaş ve altında 2 işçi, 15-17 yaş aralığında 8 işçi,

18-27 yaş aralığında 34 işçi, 8-50 yaş aralığında 77 işçi, 51 
yaş ve üstünde 28 işçi, Yaşını tespit edemediğimiz/bilmediği-
miz 9 işçi yaşamını yitirdi...

Ağustos ayında en az 158, 
Eylül’de 177 işçi yaşamını yitirdi
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… Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu olarak başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımızı, 
Ortadoğu benzeri bir çatışmanın ülkemize de taşınmak-
ta olduğu konusunda uyarmak zorundayız. Suruç'ta 33 
insanımızın öldürüldüğü katliamın ardından ülkeyi 
yönetenlerin attığı her adım, ülkeyi uçurumun eşiğine 
getirmekte, her gün biraz daha şiddet sarmalına sürük-
lemektedir.

… Bir taraftan çatışma ve savaş varken, diğer taraf-
tan da işçi ve emekçilerin ekmekleri elinden gidiyor, 
silah tekelleri ve emperyalist ülkelerin planları işliyor.

 Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de 
nasibini almış, sendika binaları basılmış, grevler ya-
saklanmış, hak mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla 
engellenmeye çalışılmıştır.

 Emekçilerin hakları yok edilmektedir!..
Bugün tanık olduğumuz fiili "yönetim şekli deği-

şikliği” ilanı işçi sınıfının yıllardır yaşadığı hukuksuz-
luğun genelleşmesidir. Ülkeyi ateşe atan siyasi iktidar, 
diğer taraftan da işçi sınıfına karşı saldırılarını sürdür-
mektedir. Anayasa Mahkemesi'nin son kararında da gö-
rüldüğü gibi işçilerin grev hakkı, Anayasa'ya aykırı bir 
biçimde gasp edilmiştir. Taşeron işçilerin kazandıkları 
mahkeme kararları hiçbir şekilde uygulanmamaktadır. 
Her gün 6-7 işçi ölürken devletin tüm imkânları işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan işverenleri 
korumak için seferber edilmiştir. Halkın tek başına yö-
netme yetkisi vermediği AKP hükümeti madenlerde iş 
cinayeti işlemeyi 5 yıl daha serbest bırakan nitelikteki 
bir düzenlemeye imza atmıştır.

Başkanlar Kurulumuz aşağıdaki kararları kamuo-
yuyla paylaşmayı zorunlu görmektedir:

• Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; bu topraklar kana 
ve gözyaşına doymuştur. 35 yıldır silahlarla çözüleme-
yeceğini gördüğümüz bu sorun, dökülen her damla kan 
ile daha da çözümsüzleşmektedir. Artık silahlar derhal 
susmalıdır! Cenazelerin gelmemesi, kardeş kanının ak-
maması için eller tetikten çekilmeli, demokratik çözüm 
zemini oluşturulmalıdır.

• Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı 
özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa 
ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini yaşamın her 
alanında yükseltecek, yönetenlerin halkımızı sürükle-
dikleri uçurumu ve ülkemize karşı işledikleri suçları 
bulunduğumuz her alanda yüksek sesle haykıracağız.

• Başkanlar Kurulumuz bu politikaların bir parçası 
olarak basına uygulanan sansür, baskı ve saldırıları ka-
bul edilmez bulur. Özgür ülke, özgür basın için halkın 
haber alma hakkı mücadelesini ve basın ifade özgür-
lüğü mücadelesini demokrasi mücadelesinin parçası 
olarak görür.

• Bu nedenle Başkanlar Kurulumuz, akıtılan kardeş 
kanının son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının 
önüne geçilmesi için, emek, barış ve demokrasi müca-
delesini yükseltmek için DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB'nin çağrısıyla bir merkezi MİTİNG'in örgütlen-
mesini acil bir görev olarak görmektedir. 

• Türkiye'nin aydınlık geleceği ve halkımızın esen-
liği için elele verip kolkola girmesi gereken kimi sen-
dikalar, "sivil toplum örgütleri” ve kurumların bu so-

rumluluklarından kaçtıklarını üzülerek görmekteyiz. 
Toplumun tüm demokratik ve muhalif kesimlerini 
"terörist” gören SARAY'ın yaptığı organizasyonlarda, 
savaştan medet uman sermaye örgütleriyle yanyana 
gelerek halka "kardeşlik” çağrısı yapılamaz. İktidardan 
bağımsız bir biçimde örgütlenmeyen, iktidara "dur” de-
meyen her türlü organizasyon, sloganı ne olursa olsun 
savaş politikalarına yandan, kenardan, köşeden destek 
sağlamaktadır.

• Türkiye'yi yönetenler kendi ikballeri için ülkeyi 
bir uçurumun eşiğine getirirken ekonomik kriz de de-
rinleşmektedir. Kurların hızlı artışı daha fazla zam ve 
işçiler için daha fazla yoksullaşma demektir. Yüksek 
döviz borcu yükü altındaki Türkiye ekonomisi alarm 
vermekte, işsizlik yükselmektedir. Sermayenin ve ikti-
darın, derinleşen krizin faturasını emeğe ödetmeye ça-
lışacakları bir sır değildir. Kriz gerekçesiyle, olası işten 
çıkarmalara, hak gasplarına ve hayat pahalılığına karşı 
emeği savunacak bir mücadele hattını bugünden örmek 
gerekmektedir.  

• İçinde bulunduğumuz tarihsel süreç, kendini halk-
tan ve emekten yana gören tüm muhalif örgütlerin önü-
ne acil görevler çıkarmıştır. Bu görevleri yerine getirme 
yükümlülüğümüzle omuzlarımızdaki ağırlığı taşırken, 
mücadele etmek durumuyla karşılaşmaktayız..

 Dün olduğu gibi bugün de, hatta dün olduğundan 
da yüksek sesle sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde 
taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.

DİSK Başkanlar Kurulu 

Sonuç Bildirgesi
15 Eylül 2015 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde toplanan DİSK Başkanlar 

Kurulu, aşağıda yer alan sorunları ve konuları görüşerek aldığı kararları kamu-
oyu ile paylaşmaktadır:

Artık sendikalı olmak çok kolay..

üye olmak için: birlesikmetal.org
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Şube Başkan ve yöneticilerine, 
temsilcilere ve ileri kadrolara verilen 
eğitimlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
bilincinin yükseltilmesi, İSG uygula-
malarının yaygınlık kazandırılması  ve 
hepsinden önemlisi  güvencesizlik ve 
taşeronluk temelli bir  birikim rejimin-
de temel bir örgütlenme ve mücadele 
alanı olarak görülmesi  perspektifinin 
yaratılması  detaylı olarak aktarılmıştır.

Çoğunlukla ciddi sorunların ve iş cinayetlerinin ya-
şandığı maden, inşaat, metal, gemi yapım, tekstil, sağlık, 
enerji ve genel hizmetlere odaklanmış bu eğitim  programı, 
sendikal alanın potansiyellerinin açığa çıkarılması  ve bir  
toplumsal denetim mekanizması işlevi görebilecek  etkin 
müdahale araçları yaratılması tartışması yapmıştır.

Sermaye birikim rejiminin karakteriyle doğrudan bağ-
lantılı olarak, önümüzdeki dönem İSG alanını doğrudan 
ilgilendiren  ücret, istihdam ve çalışma koşullarında  arta-
rak sürecek saldırılar düşünüldüğünde, ideolojik ve politik 
donanım,  bilginin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması oldukça 
önemlidir.

Bu program sadece bir eğitim 
programı değil, Kıdem Tazminatı, 
özel istihdam büroları, asgari üc-
ret ve esnekliğin bütün biçimlerine 
dönük olarak  ele alınan ve bunun 
üzerinden bölgelerde örgütlenme po-
tansiyellerini ve mücadele araçlarını 
açığa çıkarmayı da hedeflemektedir.

İkinci dönem eğitimlerin prog-
ramlarının tarihleme çalışması de-
vam etmekte olup, Ekim, Kasım ve 
Aralık ayı içinde tamamlanacaktır.

Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi
(Osmanlı’dan Günümüze)
Yıldırım Koç

Türkiye işçi sı-
nıfının geçmişini 
öğrenmenin nedeni, 
bugününü daha iyi 
kavrayabilmektir.

Eğer daha iyi bir 
dünyada yaşamak 
istiyorsak, bunu sağ-
layacak asıl gücün, 
insanca koşullarda 
geçinebilmek için 
mücadele etmekten 
başka çaresi bulun-
mayan işçi sınıfı ol-
duğunu unutmamak 
gerekir.

Tekgıda-İş Sendikası tarafından yayınlanan kitapta, 
rahat okunması amacıyla görsel malzeme de kullanıl-
mış.

..”Bu kitap, yanlızca sendikal (ve bazen siyasal) ör-
gütlenmelerin ve eylemlerin değil, işçi sınıfının başka 
kimliklerle/aidiyetlerle hareket eden diğer kesimlerinin 
de; başarıların yanı sıra yenilgilerin; cesaretin yanı sıra 
korkaklıkların; doğru kararların yanı sıra yanlış karar-
ların, aldanmaların, aldatılmaların; dayanışmanın yanı 
sıra ihanetlerin; kısa vadeli ufak hesaplar yüzünden 
uzun vadeli çıkarların fedâ edilmesinin tarihidir.”

Camın İşçileri
Paşabahçe İşçilerinin Sınıf Olma Öyküsü
M. Hakan Koçak  

“1935’te fabrika-
nın açılış töreninde 
‘bizim nesle ne mutlu 
ki fabrika sesleriy-
le gözlerimizi açmış 
bulunuyoruz,’ söz-
leriyle semtin coş-
kusunu dile getiren 
kız çocuğu artık yok. 
Semtin işsiz gençleri 
umutsuzlukla cadde-
lerde dolaşıyor. Ama 
bunlar yalnızca gözle 
görünenler. Semtin 
tüm dokusuna sinmiş 
işçi sınıfı mirası, gö-
rünmeyen ama hisse-
dilen bir güç olarak varlığını sürdürüyor...”

Hakan Koçak, bir semtin ve bir fabrikanın evrenin-
de, Türkiye işçi sınıfının oluşum ve değişim tarihini 
anlatıyor. 150 yıllık bir tarih bu: Billur Fabrika-i Hüma-
yun’undan başlıyor, 1890’lardan 1911’e faaliyet göste-
ren, işçilerinin 1908 grevlerinde yer aldığı Levi-Modi-
ano cam fabrikasından geçiyor ve Paşabahçe Şişecam 
Fabrikası’nın 70 yılı aşan tarihine bağlanıyor. 

Adını Paşabahçe semtinden alan ve semtin hayatı-
na da damgasını vuran Şişecam Fabrikası’nın işçileri, 
“1966 Grevi”yle de, Türkiye işçi sınıfı hareketinin tari-
hinde dönüm noktalarından birine imza atmıştı.

Camın İşçileri, işçi sınıfının, Türkiye tarihindeki bü-
tün evreleri nasıl, ‘hangi bilinçle’ kat ettiğini alabildiği-
ne canlı bir şekilde görmemizi sağlıyor. 

İşçilerin tek parti dönemini, DP iktidarını, 27 Mayıs’ı 
ve 1960 sonrası sola kayma sürecini nasıl yaşadıklarını, 
nasıl anlamlandırdıklarını izliyoruz tarihsel sosyolojinin 
cam küresinde. 

Hikâyenin sonunda, sendikanın zayıflaması ve 
2000’lerin başındaki kapanış var. “Bu şarkı burada bit-
mez...” dedirten bir deneyim bırakarak...

Günümüzde uluslararası göç süreçleriyle ortaya çıkan işçi sınıfının ve işçi 
hareketinin hem karşı karşıya kaldığı hem de yüzleşmek zorunda olduğu olduk-
ça önemli sorunlar bulunmaktadır.

Bir yandan savaş, siyasal baskılar ve yoksulluk neticesinde ülkelerinden göç 
etmek zorunda kalmaları, diğer yandan gittikleri ülkelerde karşılaştıkları ırkçı, 
ayrımcı, dışlayıcı toplumsal pratikler, devletlerin şiddete varan uygulamaları kar-
şısında çaresiz kalmaları ve kapitalist üretim ilişkilerinde en ağır koşulları yaşa-
mak zorunda bırakılmaları göçmenlerin yaşamlarını trajediye dönüştürmektedir.

Bunlara ek olarak işçi sınıfının göçmenlerle ilgili bu meseleleri gündem 
maddesi yapmakta pek de hevesli olmaması, hatta özellikle işsizliğin arttığı 
dönemlerde göçmen emekçileri düşmanlaştırması konunun önemini daha da 
arttırmaktadır.

Her sayısında işçi sınıfı ve hareketi açısından tartışılması gereken konuları 
ele almaya çalışan DİSK-AR’ın haliyle bu meseleye kayıtsız kalması da bek-
lenemezdi. Bu nedenle 4. Sayı’mızın konusunu “İŞÇİ SINIFI ve GÖÇ” olarak 
belirlemek ve olabildiğince geniş bir çerçeveden konuyu tartışmak istedik.

DİSK-AR Dergisi’nin 
“İşçi Sınıfı ve Göç” konulu 4. sayısı çıktı!

DİSK’in 13 bölge sürdürdüğü işçi sağlığı ve 
iş güvenliği eğitimleri devam ediyor...

Temel hedefi, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin uygulan-
masına yaygınlık kazandırmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmak olan ve 
bu çerçevede kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği anlayışıyla uygulama 
araçlarının etkin kullanılması hedefini gözeten eğitim programımız 1 Şubat 
2015 tarihinde başlamıştır.

Konfederasyonumuza bağlı 13 bölge temsilciliği kapsamında  başlayan 
eğitimlerimizin Giresun, Konya, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Trak-
ya, Çanakkale, İzmir ve Bursa eğitimleri başarıyla tamamlanmış durumda-
dır.
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Basın açıklamalarımızdan

Her yerde ve her koşulda söylüyoruz: 

• Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!
• Savaş, cinayet demektir!
• Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!
• Savaş, ekmeğimizin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir!
• Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!
• Savaş, demokrasi ve özgürlüklerin bitirilmesi demektir!
• Savaş, insan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır!
• Savaş, çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!
• Savaş, emekçi halk çocuklarının gönderildiği bir cehennem demektir!

Evet bizler artık biliyoruz ki işçilerin göz renkleri farklı olsa da gözyaşları ay-
nıdır. Bizler artık biliyoruz ki savaşlarda biz ölürüz, bizim ekmeğimiz küçülür ama 
onların makamları, servetleri, sarayları büyür. 

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunu bozacak olan, el ele vermiş, kol kola gir-
miş işçiler-emekçiler olacaktır.

Evet bu ülkeye barış emekle gelecek… Karanlıklar emek ile dağıtılacak. 
Tüm haklarımız, özgürlüklerimiz ve gerçek bir demokrasi emek ile kazanılacak!

Barış Emeği 
Barış emektir
Barışa emek verin
Barış gelecektir
Zaman ayırın
Barış mutluluktur, umuttur
Barışı koruyun
Barış için
Barikatlar kurun
Karanfillerden, güllerden
Kırçiçeklerden
Barış için şarkılar çalın
Söyleyin nice nice dillerden
Barış için şiirler yazın
Yedirenkli dizelerden
Kuşlar uçsun, kelebekler
Sular coşsun
Irmaklardan, göllerden
Denizlerden
Barış güzeldir
Güzele değer verin
Sevin, kucaklaşın, gülün
Barışı düğünleyin
Alın terinizle ışıl ışıl
Barışı gümüşleyin
Tırnaklarınızla kazıyın
Barışı dağa, taşa
Yüreklere, gönüllere,
Bilinçlere işleyin
Köy köy, kent kent,
Mahalle, cadde, sokak
Barışı ilmek ilmek
Dokuyun, örün
Öyle ki kalmasın
Barışsız hiçbir bucak
Barışı çoğaltın, yüceltin
Bağ, bahçe, koru, orman
Barış fidanları dikin
Yeşil boylansın gürden
Unutmayın barış yoksa
Sağ çıksanız da savaştan
Siz de suçlusunuz, sorumlusunuz
Silah almadıysanız bile elinize
Savaşta can verenlerden
Siz de suçlusunuz, sorumlusunuz
Çünkü barış varken, gerçekken
Yeterince emek vermediniz
Onu koruyamadınız demektir
İşte bu yüzden
Her şeyden önce
Bugün barış emeği gerektir. 

Yaşar Miraç

Nereden gelirse gelsin, her kim yaparsa yapsın terörü la-
netliyoruz!

Dağlıca’da askerlerimize yönelik yapılan hain saldırının 
acı bilançosu resmi olarak henüz ilan edilmemiş olsa da; se-
çimlerden bu yana her gün askerimizi, öğrencilerimizi, genç-
lerimizi, çocuklarımızı yani vatandaşlarımızı kaybediyoruz, 
şehit veriyoruz.

Nereden acı bir haber gelse, nereden gencecik insanların 
tabutları gelse, nerede oğlunun, eşinin, arkadaşının tabutuna 
sarılıp çaresizlik içinde gözyaşı döken insanlarımızı görsek, 
yüreklerimiz bir kez daha acı ile burkuluyor.

Güneydoğu bölgemizdeki tüm sınır ülkelerinde kan göv-
deyi götürürken ciddi bir kaos ve terör ortamı hüküm sürüyor. 
Söz konusu ülkelerdeki savaş ve iç karışıklıklar sınırlarımızı 
da aşarak birçok vatandaşımızın ölmesine, yaralanmasına yol 
açarken önemli maddi kayıplara da neden oluyor.

Terör nereden gelirse gelsin ve hangi çeşitten olursa olsun 
ne yazık ki geride çok acılar, yaralar bırakıyor.

Yüreğine evlat acısı düşen annenin, yiğidini kaybeden ba-
banın kısacası hiçbir insan canının binlerce, on binlerce oya 
değmeyeceğini bunca yıl içinde anlayamayıp, hala akan kan-
ları oya tahvil etmeye çalışanlara diyecek söz bulamıyoruz. 

Öldürmenin gerekçesi olamaz, her gün hepimizi kahreden 

ölüm haberleri kade-
rimiz de olamaz.

Yine de söyle-
yeceğiz, hatta hay-
kıracağız; dursun 
artık akan bu kan ve 
gözyaşı, yitirdiğimiz 
canlar, toprağa ver-
diğimiz evlatlarımız 
son olsun...

DİSK/Birle-
şik Metal-İş Sen-
dikası olarak, dün 
Dağlıca’da terör örgütünün yaptığı bu hain saldırıyı kınıyor, 
yaşamını yitiren askerlerimizin yakınlarına ve halkımıza baş-
sağlığı ve sabır diliyoruz.

Tarifi mümkün olmayan kederimizle ve gem vurmakta 
son derece zorlandığımız öfkemizle;

Yaşananları fırsat bilerek kaosu büyütmeye çalışanlara, 
terör ve savaş çığırtkanlarına,

Kanla beslenenlere bir kez daha “HAYIR” diyoruz! 
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI

Genel Yönetim Kurulu

“Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!” 

ARTIK YETER!...
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12 Eylül askeri darbesinin üzerin-
den 35 yıl geçti. Her türlü demokra-
tik tepkiyi baskı ve zorla sindirmeyi, 
işkenceyi/devlet terörünü kurumsal-
laştırmayı, emeği örgütsüzlüğe sü-
rüklemeyi hedefleyen 12 Eylül askeri 
darbesinin bugün 35'inci yılı. 12 Ey-
lül darbesi ile 650 bin kişi gözaltına 
alındı. 230 bin kişi yargılandı. 50 kişi 
idam edildi. 171 kişinin "işkenceden 
öldüğü” belgelendi. 

12 Eylül cuntası parlamentoyu 
feshedip, tüm yetkiyi bir avuç ge-
neralin emrine vermişti. Bugün de 
ülkemizde TBMM fiilen çalıştırılma-
makta, ülkenin geleceğini ilgilendi-
ren tüm kararlar tek bir kişi ve onun 
emrindeki devrik hükümet tarafından 
alınmaktadır. Halkın kabul etmediği, 
sandıkta reddettiği tek adam düzeni-
ni, “İster kabul edilsin ister edilme-
sin, Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir” diye ilan 
edenler, 12 Eylül 1980’de yönetime el koyduk açıklaması 
yapanların yolundan ilerlemektedir.

 12 Eylül cuntası her türlü demokratik tepkiyi baskı ve 
zorla sindirmeyi hedeflemişti. Bugün de ülkemizde “Vur 
emri” alan ve iç güvenlik yasasıyla yetkileri artan güven-
lik güçleri, her türlü barış ve demokrasi talebine karşı şid-
det uygulamaktan kaçınmazken, yüzlerce parti binasını, 
yüzlerce ev ve işyerini yakanlar, otobüsleri taşlayanlar, 
gazeteleri basanlar karşısında ortalarda görünmemekte-
dir. Bugün de ülkemizde “Emek”, “demokrasi”, “özgür-
lük”, “barış”, “adalet” konulu en sıradan basın açıklama-
larımızda karşımıza çıkan TOMA’lar , “katliam isteriz” 
sloganları atan benzin bidonlu kalabalıkların konuşma 
kürsüsü olarak kullanılmaktadır.

12 Eylül askeri darbesi öncelikle işçi sınıfına karşı 
bir sermaye saldırısıydı. 12 Eylül ile “24 Ocak Kararları” 
olarak bilinen işçi düşmanı politikalar hayata geçirildi. 12 
Eylül’den sonra “Bugüne kadar işçiler güldü, şimdi sıra 
bizde” diyerek 12 Eylül’ü alkışlayan sermaye sözcülerini 
bugün AKP iktidarı güldürüyor. İktidar kendi döneminde 
çığ gibi büyüyen taşeron sistemiyle çalışma yaşamında 
tam bir kölelik düzenini dayatıyor. Bu kölelik düzeni ne-
ticesinde işçiler ölürken “fıtrat” diyor, “kader” diyor. Çı-
kardığı yasalar ile işçi sağlığı ve güvenliği alanını da ta-

şeronlaştırıyor. 2015 yılında bugüne 
kadar 1200’ün üzerinde işçi ölürken, 
kimseden hesap sorulmuyor. İşçilerin 
ölümü “doğal ölüm” olarak kabul gö-
rüyor. İşçilerin aileleri ağlarken ser-
maye gülmeye devam ediyor.

 Bu da yetmiyor, doğamız, kent-
lerimiz sermayeye yağmalatılıyor, 
eğitimden sağlığa tüm hizmetler ser-
maye için kâr alanı haline getiriliyor. 
Daha dün Hopa’da bunun acı sonuç-
larını yaşarken devlet adına bölgeye 
giden arama kurtarma ekiplerinden 
önce çevik kuvvet oluyor. Sermaye-
nin ve iktidarın çıkarı için hepimizin 
yaşamı gözden çıkarılıyor.

 12 Eylül faşist zihniyetinin ilk 
hedeflerinden biri de DİSK oldu. 
Faaliyetleri yasaklanan, tüm mal 
varlığına el konulan DİSK’in Genel 
Başkanı’ndan işyeri temsilcisine ka-

dar binlerce üyesi gözaltına alındı. İşkence altında yüz 
günün üzerinde gözaltında kalan DİSK’lilerin yöneticile-
ri 4 yılı aşkın bir süre tutuklu kaldı. Cunta mahkemeleri 
DİSK’in kapatılmasını ve 78 yöneticisinin idamını istedi. 
DİSK üyesi İlerici Deri-İş Sendikası genel başkanı Kenan 
Budak, 25 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’un Zeytinbur-
nu semtinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

 Cunta mahkemesi DİSK ve üyesi sendikaların kapa-
tılmasına, 261 yönetici ve 3 uzmanın toplam 2053 yıl ce-
zalandırılmasına hüküm verdi. Bu karar 1991 yılında Yar-
gıtay tarafından bozuldu ve beraat kararı verildi. DİSK 
beraat etti fakat 12 yıl boyunca kapalı kaldı ve bu sayede 
sermayenin yüzünün gülmesi sağlandı.

12 Eylül ile beraber getirilen sendikalaşmayı zorlaş-
tıran işkolu barajları, bugün AKP hükümeti tarafından 
şekilsel değişikliklerle korunuyor. Sendikaların baraj al-
tında kalması için imza atılan uluslararası sözleşmeler ve 
mahkeme kararları bile uygulanmıyor. Grev hakkı aynı 
darbeciler gibi AKP iktidarınca da gasp ediliyor. Ölümü-
ne, kölece çalıştırmaya dayalı bir düzen AKP tarafından 
sürdürülüyor.

12 Eylül darbesi bu ülkendeki işçiler, emekçiler, tüm 
ezilenler için uzun bir karanlık dönemin başlangıcı idi. 

Ne unuturuz, Ne affederiz... 

Ne unutur, ne affederiz...

Darbeciler yenilecek, emek kazanacak...

• Toplamda resmi rakamlara göre 650 bin kişi göz 
altına alındı

• 1,5 milyonun üstünde vatandaş fişlendi
• 210 bin dava açıldı ve bu davalarda 230 bin kişi 

yargılandı
• 7 bin kişi için idam cezası istendi
• 517 kişiye idam cezası verildi
• 50 kişinin idam cezası infaz edildi
• 99.000 civarında vatandaş örgüt üyesi olmak su-

çundan yargılandı
• 30 bin kişi "sakıncalı" görülerek işten atıldı
• 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkartıldı
• 30 bin kişi siyasi mülteci sıfatıyla ülkeyi terk etti
• Resmi kayıtlarda 171 kişinin gözaltında işkence-

den öldüğü belgelendi
• 937 film "sakıncalı" bulunduğu için yasakla-

nırken, bir çoğu da "makaslandı"
• 23.677 derneğin faaliyetlerine son verildi, bir kıs-

mı kapatıldı
• 3.854 öğretmen mesleğinden ihraç edildi
• Üniversitelerde 120 öğretim üyesinin mesleki ha-

yatlarına son verildi
• 47 hakimin işine son verildi
• 31 gazeteci mahkum edildi
• 300 gazeteci saldırıya uğradı
• Saldırıya uğrayan gazetecilerden 3'ü vefat etti
• Gazeteler 300 gün yayın yapamadı
• Gazetelere 300'ün üstünde dava açıldı
• Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi
• Açlık grevi kararı alan 14 kişi yaşamını yitirdi.

Savaşa karşıdır bütün çocuklar 
kışın: kar altında her sabah 
tükenip erise de solgun nefesi 
yazın: göğsü sırmalı fabrikalarda 
çarkları döndürse de yoksul alevi 
savaşa karşıdır bütün çocuklar 
nice ölümlerden geçmişlerdir 
nice rüzgarlar içmişlerdir 
gelincik tarlası çocuklar.. 
     (Emek koyun çocukların adını)
...Barışı sever bütün çocuklar 
beştaş, saklambaç, elim sende 
bu yüzden anlamı aynıdır, değişmez 
barış sözcüğünün halkların dilinde.. 
     ( Barış koyun çocukların adını )

Refik Durbaş
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Metal İşkolunda
Büyük Firmalarda 
Gelir Eşitsizliği

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay 
iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazır-
ladığı sanayinin sorunları bülteninin sekizincisini 
“Metal İşkolunda Büyük Firmalarda Gelir Eşitsizli-
ği” konusuna ayırdı. 

İSO, TİSK ve TÜİK verileri kullanılarak yapılan 
araştırmada metal işkolundaki eşitsizliklere dikkat 
çekildi. Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade 
edildi:
• Mayıs ayında yükselen metal işkolunda işçi ha-

reketinin direnişi, üretimi de önemli ölçüde et-
kiledi. TÜİK verilerine göre otomotivde Mayıs 
üretimi Nisan’a göre yüzde 21 geriledi. Diğer 
ulaşım araçları alt sektöründe de Mayıs ayında 
düşüş yüzde 21’i buldu. 

• Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 178’inin 
yer aldığı metal işkolunun toplam cirodaki payı 
yüzde 42,5’u bulmuştur. Yine bu 178 metal fir-
ması, en büyük 500’ün toplam ihracatının yüz-
de 52,5’ini gerçekleştirmektedir. Metalin büyük 
178 firması, ilk 500’ün istihdam ettiği 640 bine 
yakın ücretlinin de yüzde 26,5’ini bünyelerinde 
barındırmaktadırlar. 

• Sanayinin egemeni sayılan metal işkoluna ait 
2014 verileri, brüt katma değerin dönem kârı ve 
ücret olarak paylaşılmasında oldukça büyük ada-
letsizlikler olduğunu ortaya koymaktadır. Kaba-
ca, brüt katma değerden kârın payı yüzde 40’ı 
bulurken, ücretin payı yüzde 17’de kalmaktadır. 
Büyük metal işyerlerinde sendika örgütlülüğü 
olmasına rağmen, bu fark yaşanmıştır. 

• İlk 10 arasında dönem kârının üretilen brüt kat-
ma değeri açısından ilk sırayı Ereğli Demir Çelik 
yüzde 110 ile alırken Mercedes Benz yüzde 68 
ile ikinci sırayı, İskenderun Demir çelik ise yüz-
de 51 ile üçüncü sırayı almıştır. İlk 10 firma için-
de dönem kârını brüt katma değere göre en düşük 
gösterenler Koç Grubu’na ait Arçelik (Yüzde 19) 
ile Ford Otomotiv (yüzde 14) olmuştur. 

• İskenderun D.Ç. ve Ereğli D.Ç. gruplarında üc-
retlerin brüt katma değerden en düşük payı aldık-
ları ve ilkinde yüzde 8’in ikincisinde ise yüzde 
13’ün altında bir ücret payı olduğu anlaşılmakta-
dır. Tofaş, Ford, Mercedes gibi otomotiv firmala-
rında da ücretlerin brüt katma değerden aldıkları 
paylar ortalama yüzde 15 ile 18 arasındadır. 
Makina Mühendisleri Odası’nın araştırmasının 

sonuç bölümünde ise şöyle denildi: 
“Bu bölüşüm çarpıklığı nedeniyle önce otomo-

bil fabrikalarında olmak üzere ücretliler kendilerini 
temsil eden sendikanın bölüşüm konusunda yeterin-
ce doğru politika izlemediğini düşünerek sendika-
yı protesto etmiş, ayrıca bu haklı tepkiyi anlayışla 
karşılamayan ve saygı göstermeyen işvereni de pro-
testo ederek üretimi yavaşlatmış, yer yer durdurmuş 
ve seslerini tüm Türkiye’ye hatta Avrupa’daki işçi 
örgütlerine duyurmuşlardır. Ücretlilerin mücadelesi 
demokratik kitle örgütlerince, demokrat kamuoyun-
ca da hep desteklenecektir.”

Onlar da açıklasın!

Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu 
ücret bordrosunu ve malvarlığını sendikanın facebook 
sayfasında kamuoyuna açıkladı.

 Adnan Serdaroğlu’na ödenen Haziran 2015 aylığı 
net 5389 TL. Serdaroğlu’nun brüt ücreti 4931 TL. İk-
ramiye, çocuk parası ve diğer yan ödemelerle birlikte 
kendisine 1 Temmuz 2015 günü ödenen toplam net mik-
tar, 5389 TL.

 Serdaroğlu’nun ücretine, MESS ile imzalanan toplu 
iş sözleşmesinde sendika üyeleri için alınan zammı uy-
gulanıyor.

 Birleşik Metal’in tüzüğünün 41/f maddesine göre, 
sendikacılara “bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktarı 
kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz.” Serdaroğlu’nun 
hizmet ödeneği de bu kadar. Zaten İş Kanununa göre, 
sendikacılara ödenen hizmet ödeneği kıdem tazminatı 
tavanını aşamaz.

 Adnan Serdaroğlu’nun kullandığı araç, 2012 model 
Toyota Corolla. Ederi 40 bin lira.

 SERDAROĞLU’NUN MAL VARLIĞI
 Serdaroğlu’nun malvarlığı ise üç kalemden oluşu-

yor: Kocaeli Körfez’de eşinin üzerine bir kooperatif 
dairesi (ederi 140 bin TL). Eşinin üzerine 2011 model 
Honda Jazz binek otosu (ederi 40 bin TL) ve bir adet de 
bisiklet (1000 TL).

 Adnan Serdaroğlu, sendikasından harcırah almıyor.
 Metal işkolunda en fazla işçiyi temsil eden sendika, 

Türk-İş üyesi Türk Metal.
 Türk Metal’in genel başkanı da Pevrul Kavlak.
 İnsan ister istemez Adnan Serdaroğlu’nun ücre-

ti, hizmet ödeneği ve mal varlığı ile Pevrul Kavlak’ın 
ücreti, hizmet ödeneği ve mal varlığını karşılaştırmayı 
düşünüyor.

 Pevrul Kavlak’ın net aylığı bugüne kadar açıklan-
madı. Açıklasa da öğrensek.

 Pevrul Kavlak aynı zamanda Uluslararası Avrasya 
Metal İşçileri Federasyonu’nun genel başkanı. Acaba 
buradan ne kadar aylık alıyor?

 Ayrıca bir de Türk-İş genel sekreterliğinden alınan 

aylık var.
 Pevrul Kavlak’ı Adnan Serdaroğlu’ndan ayıran çok 

önemli bir nokta, hizmet ödeneği.

 KAVLAK’IN HİZMET ÖDENEĞİ
 1962 doğumlu Pevrul Kavlak, 1992 yılında Türk 

Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi mali sekreteri seçil-
di. Bu tarihten beri aralıksız profesyonel sendikacı.

 Türk Metal’in 15. Olağan Genel Kurulu 1-2 Ağustos 
2015 günleri Ankara’da toplanıyor.

 Pevrul Kavlak ne kadar hizmet ödeneği alacak?
 Türk Metal’in tüzüğüne bakalım.
Madde 50/(e) Hizmet Teşvik Ödeneği:
 “Sendikanın merkez ve şubelerinde geçen her tür-

lü hizmet yılları için kendilerine 30 günlük ücretlerinin 
brüt tutarı net olarak hizmet ödeneği ödenir. Günlük sü-
relerine yöneticilerin federasyon dönemi dahil sendika-
nın merkez ve şubelerindeki her türlü hizmet yılı için 
ikişer gün ilave edilir. Hizmet ödeneğine esas bir günlük 
ücretin tespitinde, kendi genel kurul tarihlerindeki bir 
günlük ücrete her türlü sosyal yardımlar ve ikramiyeden 
bir günlüğe isabet eden miktarın eklenmesi ile hesapla-
nır. Vergi ve diğer kesintiler sendikaca karşılanır.”

 Pevrul Kavlak’ın bir türlü açıklanmayan brüt ücreti-
ne her türlü sosyal yardım ve ikramiye brüt olarak ekle-
necek ve bu miktar net olarak ödenecek. Vergi ve diğer 
kesintiler de sendika tarafından karşılanacak.

 Pevrul Kavlak 23 yıllık profesyonel sendikacı. Bu 
tüzük hükmüne göre, bu yıl Ağustos ayında alacağı hiz-
met ödeneği her hizmet yılı için 76 günlük giydirilmiş 
brüt ücret tutarında olacak (23x2=46 + 30 = 76).

 14. Genel Kurul 2012 Haziran’ında toplanmıştı. 
Pevrul Kavlak, 7,5 aylık giydirilmiş brüt ücreti tutarını 
net olarak alacak. Halbuki kanuna göre, hizmet ödeneği 
kıdem tazminatı tavanını aşamaz.

 Kavlak’ın hizmet ödeneği, Serdaroğlu’nun hizmet 
ödeneğinin en az 20 katı tutuyor.

 Pevrul Kavlak ücretini ve malvarlığını açıklasa da, 
onları da karşılaştırsak.

Yıldırım Koç / 18 Temmuz 2015, Aydınlık

Genel 
Başkanımızın 
maaşı 
ve mal varlığı:

 * Sendikadan aldığı ücret: Yandaki bordro-
daki  gibidir.

 * Zam yöntemi: MESS'ten işçilere alınan 
zam

 * Kıdem Tazminatı: Yasal tazminat tutarı
 * İhbar tazminatı: Yok
 * Harcırah: Almıyor...
 * Araç: 2012 Model Toyota Corolla (Ederi 

40 bin TL.)

  Malvarlığı:
  * Kocaeli Körfez'de eşinin üzerine bir koo-

peratif dairesi (Ederi 140 bin TL.)
  * Eşinin üzerine binek otomobil (2011 Mo-

del Honda Jazz. Ederi 40 bin TL.)
  * Bir adet trekking bisikleti (Tchibo marka, 

ederi bin TL.)

Makina Mühendisleri Odası  
araştırmasına göre En Büyük 500 Firma 
arasında yer alan 178 metal firmasında  

büyük bölüşüm eşitsizliği var

Katma değerden firma kârı yüzde 
40 iken ücretin payı yüzde 17
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TÜİK, “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” ile ha-
nelerin ve hanelerde yaşayanların gelirleri, yaşam koşul-
ları konularında bilgi topluyor.

Hanelerde yaşayanların verdikleri bilgilere dayalı ola-
rak, kişilere ve bölgelere göre kullanılabilir gelirin dağı-
lımı açıklanıyor.

Eylül ayında kişilerin kullanılabilir gelirlerinin, yüzde 
10’luk ve yüzde 20’lik nüfus dilimlerine göre dağılımını 
gösteren bilgiler yayınlandı.

Araştırma gösterdi ki:
-  Bu ülkede yaşayan toplam nüfusun, en fakirlerden 

oluşan yüzde 10’luk dilimindeki 7.5 milyon insan, toplam 
gelirin yüzde 2.5’unu alırken, en tepedeki 7.5 milyon in-
san gelirin yüzde 29.7’sine sahip.

-  Nüfus yüzde 20’lik dilimlere ayrıldığında en altta-
ki yüzde 20’lik gruptaki 15 milyon insan, toplam gelirin 
yüzde 6.2’sini, en varlıklı 15 milyon kişi ise toplam kulla-
nılabilir gelirin yüzde 45.9’unu paylaşıyor.

Aynı araştırmanın dün açıklanan bölümünde bölgesel 
gelir dağılımına ait bilgiler var. Açıklamada, toplam kul-
lanılabilir gelirin, bölgesel dağılımı yanında, yoksulların 
sayısı ve yoksulların bölgeler arası dağılımı yer alıyor.

Ortalama gelir 14.533 TL
Nüfusun en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubunun 

(yaklaşık 15 milyon kişinin) yıllık ortalama kullanılabilir 
geliri 4.515 TL 
iken en zengin 
yüzde 20’lik nü-
fus diliminde 15 
milyonun ortala-
ma kullanılabilir 
geliri 33.417 TL.

Kişi başına 
ortalama kulla-
nılabilir gelirde 
Ankara, Türkiye 
şampiyonu durumunda. Ankara’da kişi başı kullanılabilir 
gelir 20.446 TL. İstanbul’da 19.062 TL.

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ortalaması ise kişi başı 
7.570 TL.

 Gelir dağılımının en iyi olduğu iller Zongul-
dak, Karabük...

Gini katsayısı gelir dağılımının göstergesidir. Gini 
katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e 
yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı gösterir.

Gini katsayısı Türkiye’de 2014 yılı itibarıyla 0.391 
iken, en düşük olduğu (gelir dağılımının göreceli olarak 
düzgün olduğu) bölgeler; 0.304 ile Zonguldak, Karabük, 
Bartın ve 0.308 ileTekirdağ, Edirne, Kırklareli.

Gini katsayısının en yüksek olduğu (gelir dağılımının 
en çarpık olduğu) bölgeler ise 0.413 ileErzurum, Erzin-
can, Bayburt ve 0.412 ile Şanlıurfa, Diyarbakır. 

Yoksul sayısı 16 milyon  501 bine geriledi
2013 yılından 2014 yılına bir yılda Türkiye genelinde 

yoksul sayısı 205 bin azaldı. Nüfus artışı dikkate alınsa 
da yoksul sayısındaki azalışın yetersiz olduğu ortadadır.

Türkiye genelinde az da olsa yoksul sayısı gerilerken, 
İstanbul’da yoksul sayısı artıyor. Bir yılda İstanbul’da 
yoksul sayısı 803 binden 1 milyon 53 bine yükseldi. 
Ege’de de yoksul sayısında önemli artış oldu.

Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu gibi bölge-
lerde ise yoksul sayısında az da olsa gerileme oldu.. 

Bölgesel gelir dağılımı çarpık
Yoksulluk sınırı medyan gelire göre hesaplanıyor. 

Medyan gelir, kişi başı en düşükten en yükseğe kullanıla-
bilir gelir rakamlarının en ortasında yer alan gelir rakamı-
dır. Ortalama gelir rakamından farklıdır.

Türkiye genelinde ortalama kişi başı kullanılabilir ge-
lir 14.553 TL iken medyan gelir 11.108 TL. İstanbul’da 
ortalama gelir 19.062 TL iken, medyan gelir 14.609 TL.

Medyan gelirin bölgeler ve şehirlere göre dağılımı o 
bölgede, o şehirde yaşayanların kullanılabilir gelir farkı-
nı sergiliyor. Türkiye ortalaması 11.108 TL olan medyan 
gelirin altında geliri olan bölgeler, Güneydoğu Anadolu, 
Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Akdeniz, Orta Ana-
dolu ve Batı Karadeniz bölgeleri.

Yoksulluk sınırı İstanbul’da 6.685 TL
Türkiye’de kişi başı medyan gelir 11.108 TL. Kullanı-

labilir gelirleri bu rakamın yüzde 60’ı olan 6.665 TL’nin 
altında kalanlar (yüzde 60’lık yoksulluk tanımına göre) 
yoksul sayılıyor.

Her bölgenin (bölgeler arası gelir dağılımındaki fark-
lılık/çarpıklık nedeniyle) medyan gelir rakamı farklı. 
Medyan geliri farklı olunca yüzde 60’lık yoksulluk sınırı 
da farklı oluyor.

İstanbul’da yoksulluk sınırı 8.765 TL olduğuna göre, 
2014 yılında kişi başı kullanılabilir geliri 8.765 TL’den 
daha düşük olanlar, İstanbul’da fakir tanımına giriyor.

Ama Güneydoğu Anadolu’da medyan gelir düşük 
olduğu için, bu gelirin yüzde 60’ı da düşük. Güneydoğu 
Anadolu’da 3.622 TL’nin  altında olanlar yoksul sayılıyor.

16.5 milyon yoksul var, 
Nüfusumuzun yüzde 21.8’i yoksul
İstanbul’da yaşayanların yüzde 17.0’si, Akdeniz’de 

yaşayanların yüzde 22.1’i yoksul.
TÜİK’in medyan kişi başı kullanılabilir gelir rakamı-

na göre hesapladığı yoksulluk sınırı altında kalanların sa-
yısı 2014 yılında 16 milyon 501 bin kişi oldu. 

Bu hesaba göre nüfusun yüzde 21.8’i yoksul. 
Her bölgede toplam nüfusa göre yoksul olanların ora-

nı farklı. 
İstanbul’da yaşayanların yüzde 17.0’si yoksul iken 

Akdeniz’de yaşayanların yüzde 22.1’i, Kuzeydoğu 
Anadolu’da yaşayanların yüzde 21.1’i, Batı Anadolu’da 
yaşayanların yüzde 19.8’i yoksul.

En fazla yoksul İstanbul’da yaşıyor. Toplam 16 mil-
yon 501 bin yoksulun 2 milyon 406 bini İstanbul’da. Ak-
deniz bölgesinde 2 milyon 137 bin yoksul var. Ege, Batı 
Anadolu yoksul sayılarının yüksek olduğu bölgeler.

Türkiye’nin %22’si yoksul 
Ankara zenginlikte birinci

Güngör Uras, Milliyet, 3 Ekim 2015

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre Türkiye’de yaşayanların en fakir yüzde 
20’sinin ortalama fert geliri 4 bin 515, en zengin yüzde 20’sinin ortalama geliri 33 bin 417 lira. 

Türkiye en çok ve en uzun çalışan ülke
London College Üniversitesi'nde yapılan yeni 

bir araştırma, Türkiye'nin en çok ve uzun çalışan 
ülke olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Tür-
kiye 50 saatten fazla çalışan insanların en fazla ol-
duğu ülke. Türkiye'de insanların yüzde 43'ü hafta-
da 50 saatten fazla çalışırken, Hollanda'da bu oran 
yüzde 1'den bile daha az.

Epidemoloji profesörü Mika Kivimaki ve mes-
lektaşları Avrupa, Avustralya ve ABD'den 603 bin 
838 kadın ve erkeği 8.5 yıl takip ederek 25 çalış-
mayı analiz etti. Bunlardan biri de 7 yıl boyunca 
528 bin 908 kadın ve erkeğin inme, alkol ve fiziksel 
aktivitelerini inceleyen bir araştırmaydı.

Buna göre 41 ve 48 saat çalışanlarda inme ris-
kinin yüzde 10 iken, 49 ile 54 saat arası çalışanla-
rın inme riski yüzde 27. 55 saatten daha fazla çalı-
şanlarda ise bu risk yüzde 33'e yükseliyor.

Aynı araştırmaya göre, uzun çalışma saatleri 
yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey gibi etkenler 
hesaba katıldığında koroner kalp hastalığı riskini 
de yüzde 13 artırıyor.Ancak Araştırmacılar fiziksel 
aktivite eksikliği, yüksek alkol tüketimi ve tekrarla-
yan stresin de bu riskleri yükselttiğini söyledi.
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Orhan Murat Arıburnu hem iyi bir sinema oyuncusu hem 
de iyi bir şairdi. Bir şiirinde, “Her şey gökyüzüne doğru büyür/
Salkım söğüdün dalları müstesna/Canımız cananımız hürriyet/
Sen de büyü bizden tarafa” demişti. Özgürlüğün insandan yana 
büyümesi elbette güzeldir hele bu özgürlüğün demokrasinin te-
mel taşlarından olan sendikalardan yana büyümesi, sendikala-
rın özgür, bağımsız olması, işçilerin üye olacakları sendikaları 
hiçbir baskı olmadan seçebilmeleri bir ülkede demokrasinin 
var olup olmadığının mihenk (ölçü) taşıdır. AKP’nin iktidara 
geldiği 2002 yılından bu yana bu ülkede hem demokrasi hem 
de sendika özgürlüğü çok ciddi bir kıyıma uğramıştır. Türk-İş 
ve Hak-İş Konfederasyonlarının suskunluğu ve biat sendika-
cılığını kabullenmeleri nedeni ile sendika özgürlüğü kıyımı 
devam etmektedir

ÇALIŞMA BAKANLIĞI VE THY İŞBİRLİĞİ
HABOM şirketi çalışanları yapılan değişiklik ile metal 

işkolunda kurulu THY Teknik A.Ş.’ye kaydırılmış ve işkolu 
değişikliği nedeni ile daha önceki üyelikleri sona ermiştir. İş-
veren THY ve Bakanlık ortak bir tutum içinde Teknik A.Ş.’de 
çalışmaya başlayan işçilerin işveren ile uyum içinde çalışacak 
Hak-İş’e bağlı Çelik-İş Sendikası’na üye olmalarına çalışmak-
tadır. İşveren THY işçiye sendika seçimi için baskı yapmakta 
Bakanlıksa e-devlet yolu ile yeni üyelik başvurusu olmadığı 
halde Çelik-İş’e eski üyelikleri aktif hale getirerek Teknik A.Ş. 
çalışanlarını Çelik-İş üyesi göstermek için özel bir çaba gös-
termektedir. Bu çok açık bir suçtur ve görevini kasıtlı olarak 
doğru yapmayan, yanlı davranan Bakanlık memurlarının cezai 
sorumluluğunu gündeme getirir.

SARI SENDİKACILIK DÖNEMİ BAŞLATILMAK 
İSTENİYOR

İşverenlerin işyerlerinde sendika istemediği, zorda kaldık-
larında ise kendileri ile uyum içinde çalışacak, işçinin hakla-
rını göstermelik olarak koruyan aslında işverenin çıkarlarını 
koruyan sendika aramaya başlamışlardır. Bazı hallerde kendi-
lerine uyum sağlayacak sendikayı işverenler “gel işçileri ör-
gütle” diye davet etmekte ve o sendikalar da, hiç utanmadan, 
işverenin daveti üzerine o işyerinde üye yazımına başlayarak 
sendikacılık yaptıklarını sanmaktadırlar. Bunlar işçi hareketi-
nin yüz karası olan, zerre kadar onuru olmayan, sendikacılığa 
ihanet eden hainlerdir. Bu davranış biçimi üzülerek gözlüyo-
ruz ki, giderek yaygınlaşmakta gerek Türk-İş ve gerekse Hak-
İş üyesi sendikalar “davet üzerine sendikacılık” uygulamasını 
temel sendikacılık anlayışı olarak algılamaya başlamışlardır.

BİRLEŞİK METAL İŞKOLUNUN ONURLU SENDİ-
KASIDIR

THY ve Çalışma Bakanlığı TEKNİK A.Ş. konusunda Bir-
leşik Metal-İş Sendikası’nı düşman olarak görmektedir çünkü 
Birleşik Metal işçiyi asla satmayan onurlu bir sendikadır. İş-
yerlerine işverenlerin daveti üzerine değil işçinin özgür çağrısı 
ile gider ve asla işverenin, Çalışma Bakanlığı’nın gölgesine 
sinmez çünkü o çıkarcı kurnaz tilki değildir, sendikacılığı işçi 
haklarını aslanlar gibi koruyacak bir anlayış içindedir. Bunun 
için işveren, Bakanlık onun yetki almasını istemez ve onu en-
gellemeye çalışır. Onlar Birleşik Metal’in adam gibi sendika-
cılık yapacağını ve işçi haklarını sonuna kadar, ödün vermeden 
koruyacağını bilmektedirler. Onlara Birleşik Metal gibi dire-
nen değil önlerinde diz çökecek, işçinin emeğini satan sözleş-
melere imza atacak sendikalar gereklidir.

ÇÖZÜM REFERANDUMDUR
CHP’li milletvekili dostlara bir çağrıda bulunmak istiyo-

rum. 6356 sayılı yasanın yetki sorunu ile ilgili maddesine bir 
ekleme yapmak için bir yasa önerisini acilen gündeme getir-
melidirler. Bakanlığın verdiği yetkiye itirazın çözüm yeri yar-
gı değil işçinin oyu, işçinin tercihi yani referandum olmalıdır. 
Referandum ülkemize sarı sendikacılığın önünü kesecek tek 
yoldur. Hadi bakalım sayın milletvekilleri. Özgür sendikacılık 
için bir tuğla koymanın zamanıdır. Yasama görevini böyle bir 
yasa tasarısı ile taçlandıran vekilleri işçiler asla unutmayacak-
tır.

Hamaset değil feraset lazım ‘Davet üzerine sendikacılık’ 
dönemi başlıyorAziz Çelik, 17.09.2015, Birgün

Türkiye’nin 7 Haziran sonrası sürüklendiği şid-
det sarmalı ve iç savaş tehlikesine karşı barış tale-
binin amasız fakatsız ve güçlü bir biçimde yüksel-
tilmesine ihtiyaç var. Birleştirici ve sağduyulu bir 
tutumla yapılacak büyük barış eylemleri şiddetin, 
terörün, iç savaş tehlikesinin ve linç ikliminin sona 
ermesine ve barışın yeniden tesis edilmesine ciddi 
katkı sağlayabilir. Yaşanan akıl tutulmasından çık-
mamızı sağlayabilir.

Ancak Türkiye öylesine kutuplaştırıldı ki sü-
rüklendiğimiz cehennem çukuruna karşı kapsayıcı 
ve sarsıcı bir barış yürüyüşü bile yapılamıyor. Her 
gün gencecik insanlar kör bir şiddet girdabında can 
veriyor. Ortada hamasi nutuklar ve cenazelerde boy 
gösteren ruhsuz çelenklerden başka bir şey yok.

Hemen itiraz gelecektir: Bugün Ankara’da bir 
yürüyüş var! Evet, bugün HAK-İŞ, MEMUR-SEN, 
MÜSİAD, KAMU-SEN, TBB, TEMAD, TESK, 
TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRKONFED, TÜR-
MOB, TÜSİAD ve TZOB “Teröre hayır, kardeşliğe 
evet” ve “bayrağını al da gel” sloganlarıyla bir yü-
rüyüş düzenliyor. Peki bu yürüyüş barışın tesis edil-
mesine ve kanın durmasına hizmet eder mi?

Samimi, sağduyulu, kapsayıcı ve amasız-fakat-
sız barış eylemlerine ihtiyaç var. Gerilimi yükselt-
meyen, tersine düşüren, toplumun sinir uçlarını ka-
şımayan, tersine yatıştıran bir akla ihtiyaç var. Oysa 
bugünkü yürüyüşün çağrı metninde tek bir “barış” 
ifadesi yok. Silahların susması talebi yok. Ateşkes 
çağrısı yok. Peki barış nasıl tesis edilecek?

Hamasetle ve içi boş sloganlarla şiddet durmaz, 
barış gelmez. Dahası “6 Haziran’da akmayan kan, 
8 Haziran’dan itibaren niye akıyor” sorusunu sor-
madan hiç olmaz. Barış yürüyüşü devlet aklıyla ve 
hükümet yedeğinde olmaz.

Bugünkü yürüyüş çağrısını yapan örgütlerin 
çoğu geçmişte çok sayıda hükümet ve devlet gü-
dümlü eyleme imza attı. TOBB, TESK, TİSK ve 
TÜRK-İŞ 28 Şubat döneminde “beşli çete” içinde, 
Genelkurmay mahfillerinde hazırlanan operasyon-
larda rol aldı. HAK-İŞ ve MEMUR-SEN son yıl-
larda hükümet güdümlü çok sayıda kampanyanın 
içinde yer aldı. Çok talihsiz roller oynadılar. Ciddi 
inandırıcılık ve kapsayıcılık sorunları var.

Bugünkü organizasyonu yapanlar inandırıcı de-
ğil. Şu sorulara cevapları yoktur: Suriye’nin ateşe 

atılmasına ve bölünmesine karşı yürüdünüz mü? 
Savaşı ülkenin içine getiren maceracı dış politika-
ya karşı sesiniz çıktı mı? Reyhanlı ve Suruç katli-
amlarının ardından yürüdünüz mü? İşçiler sırf Kürt 
oldukları için linç edilirken tepki verdiniz mi? “6 
Haziran’da kan yoktu, ölüm yoktu, 8 Haziran’da 
niye var” diye sordunuz mu? Ve de iş cinayetlerine 
karşı yürüdünüz, yeri göğü inlettiniz mi?

Sadece inandırıcılık değil, kapsayıcılık sorunları 
da var. Sermaye örgütleriyle aynı masaya oturttuğu-
nuzda kapsayıcı olmuyorsunuz. 1990’lardan 2010’a 
Türkiye’de Demokrasi ve Emek Platformları vardı. 
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, KAMU-SEN, KESK, 
MEMUR-SEN, TMMOB, TTB bu platformların 
üyesiydi. Kapsayıcılık budur. Bu platform işçi hak-
ları ve ülke meseleleri konusunda etkili eylemlere 
imza atmıştı. Irak işgaline karşı “Savaşa hayır” diye-
rek sokağa çıkmıştı. Yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı 
kampanya yapmıştı. Sahi, ne oldu o platforma?

Hükümetin eleştirilmesinden rahatsız olanlar 
Tekel direnişi sonrası Emek Platformunu dağıt-
tı. DİSK’i, KESK’i, TMMOB’u dışlayıp ardından 
TOBB, MÜSİAD, TİSK ve TESK ile bir araya gel-
diler. Marifet, sermaye örgütleri ile birlikte yürümek 
değil. Bu kadar kritik bir dönemde barış için ayrım-
sız bütün emek örgütleri bir araya gelemiyorsa o yü-
rüyüş barışı getirmeye yetmez. Barış için güçlü me-
saj, sermaye örgütlerinin kuyruğuna takılarak değil, 
bütün emek örgütlerinin yan yana durmasıyla verilir.

Protokol ve göstermelik eylemlere, ruhsuz çe-
lenklere, hamasi nutuklara değil; samimi, kapsayıcı 
bir iradeye ihtiyaç var. Kürt silahlı hareketini derhal 
silahları susturmaya ve ateşkes ilan etmeye; hükü-
meti 6 Haziran koşullarına ve çözüm sürecine geri 
dönmeye zorlayacak inandırıcı bir barış sesine ih-
tiyaç var.

Bir büyük barış yürüyüşüne, bir büyük barış 
duruşuna ihtiyaç var. Savaşa, şiddete, teröre ve linç 
girişimlerine amasız-fakatsız hayır diyen, silahların 
derhal ve koşulsuz susmasını isteyen, hamaset yap-
mayan, tansiyonu düşüren bir barış iradesine ihtiyaç 
var. Ayrımsız bütün emek örgütleri, henüz vakit var-
ken elinizi taşın altına koyun. Barıştan daha kıymetli 
ve öncelikli bir mesele yok. Ve barış için hamasete 
değil ferasete ihtiyaç var.

Engin Ünsal, 12.07.2015, Aydınlık

Modern köleler...
Dünyada 1.1 milyar tarım işçisi var. Bunların 450 

milyonu mevsimlik tarım işçisi.. Bu işçilerin yüzde 
60’ından fazlası yoksulluk sınırının altında. Yüzde 
80’inin sosyal güvencesi yok. Yüzde 70’i tarlalarda 
çocukları ile birlikte çalışıyor. 15-49 yaş arası mev-
simlik kadın tarım işçilerin yüzde 90’ı ilkokulu bi-
tirmemiş. Bu gruptaki kadınların yarısı evde doğum 
yapıyor. Yine bu gruptaki kadınların yüzde 44’ünün 
yeterli tetanoz aşısı yok. Mevsimlik tarım işçilerinin 
üçte ikisi temiz içme suyundan yoksun...

Gelelim Türkiye’ye. 6.5 milyon tarım işgücü var 
ve bunun yaklaşık yarısı mevsimlik tarım işçisi. Her 
iki mevsimlik işçiden biri doğduğu andan itibaren 
mevsimlik tarım için seyahat ediyor. Yaklaşık yüzde 
60’ının geliri ulusal yoksulluk sınırının altında. 10 
kişiden biri nüfusa kayıtlı değil. Yarısı ergen yaşta 
anne oluyor. Anne ölümü riski on, bebek ölüm riski 
5 kat fazla. Kız çocukların dörtte biri okul ile tanış-
mıyor... 

Kısacası çağımızın modern köleleri diye de ta-

nımlayabiliriz onları.. Sofralarımıza giren her tarım 
ürününde onların alın teri, onların emeği ve ne yazık 
ki onların kanı var. Asma yaprağında, elmada, fın-
dıkta... 

Sadece bir kaza olduğunda, çoğu kadın ve çocuk-
lardan oluşan bu işçileri taşıyan bir kamyon devrilip 
ölü bedenler yollara saçıldığında gündeme gelen; o 
kazadaki ölü sayısı oranında haber kanallarında, ga-
zete sayfalarında haber olabilen insanlar onlar. 

... Haftanın 7 günü 11 saat çalışıyorlar. Ve yüzde 
65’i borç yükü altında. Üstelik borçlarının önemli 
kısmı tefecilere... Kapitalist sistemin dişlileri ara-
sında. Günlük yevmiyeleri 35 ile 45 lira arasında 
değişiyor, bunun yüzde 10’u birçok yerde dayıba-
şı diye adlandırılan aracıya veriliyor. Son yıllarda 
yevmiyelerinin Suriye’den gelen göçmenlerin işe 
alınmasıyla daha düştüğünü söylüyorlar. Çalıştıkları 
bölgelerde yerel halkın gözünde “potansiyel suçlu” 
olarak değerlendirmeleri ise cabası... 

Özlem Yüzak, 15.07.2015, Cumhuriyet
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı 

4 kişilik bir ai-
lenin sağlıklı bir 
biçimde alması 
gereken kalori 
miktarı üzerin-
den hesaplanan 
beslenme kalıbı 
dikkate alınarak 
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir 
aile için açlık sınırı 1360, insanca yaşam sınırı ise 
4434 TL olarak gerçekleşti. 

İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus 
yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla in-
sanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını 
da veriyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari 
ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşa-
ması mümkün değil. 

Asgari Ücret 

1 Temmuz 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında

Brüt: 1.273,50 TL. 

Net:      910,43 TL.

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 Eylül 2015 tarihinden itibaren         3.828,37 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

Eylül 2015 TÜFE

Bir önceki aya göre:  %   0,89
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   6,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   7,95
Oniki aylık ortalamalara göre:  %   7,80

Eylül 2015 Yİ-ÜFE

Bir önceki aya göre:    %    1,53
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %    7,81
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %    6,92
Oniki aylık ortalamalara göre: %    5,92

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araş-
tırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü 
AnketiHaziran2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi:

1) Resmi işsizlik oranı yüzde 9,6 ile geçtiğimiz yılın0,5 
puan üzerinde gerçekleşti. Tarımdışı işsizlik oranı ise % 11,7 
oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi için bu oran % 11,1 sevi-
yesindeydi. Resmi işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 
226bin kişilik artış göstererek2 milyon 880 bine ulaştı. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları ise Haziran 2014 döne-
minden bu yana yüzde 10’un altına inmiş değil. Haziran 2015 
dönemi için bu değer yüzde 10,4 seviyesinde.   Haziran 2015 
dönemi için işsiz sayısı Haziran 2012 dönemine göre yaklaşık % 
50 artmış durumunda. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 
935bindi. Türkiye ekonomisi 3 yılda 945 bin yeni işsiz yarattı. 
Haziran 2015 dönemindeki işsiz sayısı 2009 krizindekiHaziran 
döneminden sonra en yüksek işsizliğin olduğu Haziran dönemi 
oldu.

2) Haziran 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 16,3, işsiz sayısı da 5 milyon 296 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 299 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki payı ise 
% 19,3olarak gerçekleşti.   

3) Kadınlar içinresmi işsizlik oranıbir önceki yılın aynı dö-
nemine göre 0,7 puan artarak % 11,6 olarak gerçekleşti.Kadın-
larda geniş tanımlı işsizlik oranı ise % 23,3oldu.Kadınlar için ta-
rım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre0,7 
puan artarak %16,4 olarak gerçekleşti.

4) Geçtiğimiz yılın haziran döneminden bu yana toplam 675 
bin kişilik istihdam yaratılırken bunun yüzde 81’i hizmet sektö-
ründeki istihdam artışından kaynaklandı. Buna karşın sanayideki 
istihdam artışı 48 bin kişide kaldı. Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış istihdam verilerine göre ise geçtiğimiz aya göre istihdam sa-
nayide 24, inşaat sektöründe 14 bin kişi azaldı. Hizmet ve tarım 
sektörü azalışı dengeledi.

5) Geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar toplam 
işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu. Toplam işsizlerin 
yüzde 31’i yani 896 bini geçici işlerde çalışıp iş bittiği için işsiz 
kalanlardır. Yeni işsizler(1-2 aydır iş arayanların) arasındageçici 
bir işte çalışıp, iş bittiği için işsiz kalanların sayısı 472 bindir.

6) Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısı bir önceki 
senenin aynı dönemine göre98 bin kişi arttı. Bu veri işsiz or-
dusuna 98bin yeni üniversite mezununun katıldığını gösteriyor. 
Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 648 bin kişi. Yükse-
köğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde 10,5 ile ortalamanın 
üstünde.

Yükseköğretim mezunu kadınlar için ise tablo daha da kötü. 
Üniversiteli kadın işsizliğibir önceki yılın aynı dönemine göre 
1,2 puan artarak yüzde 15,4 seviyesine yükselmiş durumda. Bu 
oran yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 
7,4’ün iki katından fazla.Yükseköğretim mezunu kadın işsizlerin 
sayısıgeçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 71 bin kişi arttı. Buna 
göre yeni işsizlerin yüzde 31,4’ünü yani yaklaşık 3’te 1’ini üni-
versite mezunu kadınlar oluşturdu.

7) Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı res-
mi genç işsizlik oranı olan % 17,7 rakamının 8,5 puan üzerinde 
%27,2 seviyesinde gerçekleşti. 

Genç kadınlar işsizlik sorununu en ağır bir biçimde yaşayan 
kesimi oluşturdu. Genç kadınlardaişsiz sayısı 102 bin kişi arttı. 
İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,9 puan artışla 
yüzde 21,8’e ulaştı. Genç kadınlar için geniş tanımlı işsizlik ora-
nı yüzde 34,1 oldu. Genç kadınlar için tarım dışı resmi işsizlik 
oranı ise yüzde 28,5 ile çok yüksek düzeylerde gerçekleşti.

8)  TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket 
soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri dinamik 
sorgulamadan çıkartmıştır. Geçici çalışanların sayısındaki geli-
şim istihdamın niteliği açısından son derece önemli bir değiş-
kendir. Bu verinin web sitesinde ve dinamik sorgulamadaartık 
paylaşılmaması, daha önce kolayca ulaşılan bir bilgiye ulaşmak 
için bürokratik süreçlere başvurulması zorunluluğugetirilmesi-
büyük bir eksikliktir.

 Sonuç
TÜİK İşgücü Anketi Haziran2015 dönemi verilerine göre 

işsizlik hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike sin-
yalleri vermeye devam etmektedir. Bu tehlike gençler, kadınlar, 
geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. Gelecek dönem 
açısından uzun çalışma süreleri, düşük ücret dayatması, taşe-
ronluk, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması temelinde şe-
killenen istihdam politikaları terk edilmezse güvencesiz-geçici 
çalışanların, eğitimli işgücünün ve kadınların istihdamda yaşa-
dığı problemlerin ve istihdam alanındaki krizinsüreceği görül-
mektedir.

Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok 
daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyas-
landığında haftalık çalışma sürelerindeki fark 12 saati bulmakta-
dır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmak-
tadır. 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 si-
yasal anlayış kaybetmiştir. Ancak bu yenilginin üzeri iç çatışma-
lar güçlendirilerekörtülmüştür. İşçi sınıfının birliğini hedef alan 
savaş politikaları ile işçilerin, işsizlerin, emeklilerin kısacası ge-
niş halk kitlelerinin sorunları görünmez kılınmak istenmektedir. 
1 Kasım seçimlerine böyle bir iklimde gidilmektedir. Bu nedenle 
toplumun temel meselelerini öne çıkarmak kritik bir öneme sa-
hiptir.

İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, üc-
retleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı emeğin ta-
leplerini 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 işsiz-
liğin “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 sa-
ate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate 
düşürülmelidir.

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

malıdır.
4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sen-

dikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kul-
lanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

5. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekil-

de yeniden ele alınmalıdır.
7. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması 

için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son veril-
meli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın 
ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden 
alınmalıdır.

Ekonomi 3 yılda 1 milyona 
yakın yeni işsiz yarattı
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Hindistan’da Maruti Suzuki fabrikası  
işçilerinin barışçıl eylemine yönelik şiddet

Hindistan’daki Maruti Suzuki fabrikasında, şirketin sadece 
kadrolu çalışanlarını kapsayan ve geçici işçilere yönelik her-
hangi bir iyileştirme getirmeyen bir sözleşme imzalanmasının 
ardından, şirketin geçici işçileri Manesar fabrikasının önünde 
bir eylem düzenleyerek seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak 
diğer işçilerle eşit koşullar isteyen yaklaşık 3 000 kişilik eylem-
polis şiddeti ile karşılandı. Çok sayıda işçi yaralanarak, gözal-
tına alındı, gözaltına alınan işçiler daha sonra kefaletle serbest 
bırakıldı. 

Finlandiya’da, hükümetin toplu sözleşme  
hakkına yönelik saldırılarına karşı  
işçiler eylemde

Finlandiya’nın üç büyük işçi sendikaları konfederasyonu 
SAK, STTK ve AKAVA, Hükümet’in toplu sözleşme ile gü-
vence altına alınmış haklarına yönelik saldırıları içeren bir yasa 
tasarısı hazırlaması üzerine Finlandiya’da son yıllarda görülen 
en büyük eylemlerden birini gerçekleştirdiler. Eğer Hükümet’in 
yeni yasa önerisi geçerse, işçilerin toplu sözleşme ile güvence 
altına alınan, fazla mesai ödemelerinde kesintiye gidilmesi, ma-
zeret izinlerinde ilk günün ücretsiz olması, Pazar günü çalışan 
işçilere ayrıca ödeme yapılması gibi bazı hakların kaybedilmesi 
ile sonuçlanacak. 

Brezilya’da Volkswagen ve Mercedes 
Benz fabrikalarındaki grevlerin ardından 
işten çıkarılan 1550 işçi geri alındı. 

Brezilya’da Volkswagen’ın Taubate fabrikasında 50 işçi-
nin ve Mercedes Benz’in Sao Bernardo do Campo fabrikasın-
da 1500 işçinin işten çıkarılmasının ardından, iki fabrikada da 

örgütlü olan CNM-CUT sendikası bu işyerlerinde greve gitti. 
Volkswagen’da 17 Ağustos’da başlayan grevin ardından, 28 
Ağustos’da şirket işten çıkarılan işçileri geri almaya kabul etti. 
Mercedes Benz’de ise 24 Ağustos’da başlayan grev, yine şirke-
tin işten çıkarılan tüm işçileri geri almayı kabul etmesiyle 31 
Ağustos’da son buldu. 

ABD’de çelik işçileri daha adil bir toplu 
sözleşme için eylemde 

ABD’de Arcelor Mit-
tal ile USW (Birleşik Çelik 
İşçileri Sendikası) arasında 
süren toplu sözleşme gö-
rüşmeleri sırasında Arcelor 
Mittal’in masayı terk etmesi 
ve aynı zamanda ABD’nin 
en büyük çelik şirketi olan 
US Steel ile süren görüş-
meler sırasında ise, şirketin 
ücretlerde kesinti ve yeni 
işçilerle, eski işçiler arasın-
da farklı bir ücret sistemi 
uygulanması önerisi üzerine, tüm ülkedeki 30 000 çelik işçisi 
dayanışma amacıyla eyleme geçtiler. 

Samsung’a işçi haklarına  
saygı göstermesi için uluslararası çağrı

Yeni kurulan küresel ada-
let ve insan hakları ağı adına, 
Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey 
ve Güney Amerika’dan çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu, 
Samsung CEO’su Kwon oh 
hyun’a bir mektup göndere-
rek, özellikle çeşitli ülkeler-
deki Samsung çalışanlarının 
maruz kaldıkları, zehirli kim-
yasallar ve diğer işçi sağlığı 
önlemleri ile ilgili harekete 
geçmesi çağrısında bulundu-
lar.

Irak’da işçilerin mücadelesinin  
ardından iş kanunu değiştirildi

Yaklaşık 10 yıldır 
süren, Ulusal ve Ulus-
lararası kampanyanın 
ardından, 17 Ağustos’da 
Irak Hükümeti, grev ve 
toplu sözleşme hakkını 
tanıyan, çocuk işçiliğini 
yasaklayan, işyerinde ayrımcılık ve cinsel tacize yönelik önleyi-
ci hükümler içeren yeni bir iş kanununu yasalaştırdı. Yeni yasa 
aynı zamanda, hamilelik ve doğum izni, taşeron işçilerin hakları 
ve göçmen işçilere yönelik ayrımcılığın engellenmesi konula-
rında da hükümler içeriyor. 

Honda Meksika’da yıllardır süren  
mücadelenin ardından serbest sendika 
seçimleri yapıldı. 

Dünya’nın dördüncü büyük otomobil ihracatçısı olan Honda 
Meksika fabrikasında, şirketin yıllardır bağımsız STUHM sen-
dikasını tanımamasının ardından, süren eylemlerin ve Uluslar 
arası baskının sonucunda, yıllar sonra işyerinde işçilerin sen-
dika tercihlerini ortaya koymaları için sendika seçimi yapıla-
cak. Industriall Küresel 
Sendikası ise seçim-
lerin serbest ve adilçe 
gerçekleşmesi için hem 
Honda şirketine hem de 
Meksika Hükümeti’ne 
çağrıda bulundu. 

Sendikamızın şikayeti üzerine 
Koç Grubu, Birleşmiş 
Milletler’in Gündemine 
Taşındı 

Koç Holdinge bağlı, Ford, Türk Traktör, 
Tofaş ve Arçelik-LG gibi işyerlerindeki iş-
ten çıkarmalar ve sendika özgürlüğü ihlalleri 
ile ilgili Koç Grubunun da imzacısı olduğu 
Birleşmiş Milletler Global Compact ofisine, 
sendikamız şikayette bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yı-
lında başlatılan ve Dünya çapında aralarında 
Koç Holdingin de yer aldığı 1400 şirketin 
imzacısı olduğu Global Compact anlaşma-
sına göre, şirketler faaliyetlerinde 10 temel 
prensibi hayata geçirmeyi taahhüt ediyorlar, 
bu prensipler arasında, insan haklarına, işçi-
lerin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına 
saygı gibi maddeler de var.

Metal fırtına sürecinde Koç grubu şirket-
lerinde çok sayıda işçinin işten çıkarılması 
üzerine, Birleşik Metal İş sendikası konuyu 
Birleşmiş Milletler Global Compact ofisinin 
gündemine taşıyarak, Koç Grubunun verdi-
ği taahhütlere uyması ve  Ford Otosan, Türk 
Traktör, Arçelik-LG ve Tofaş gibi firmalarda 
temel haklarını kullandıkları için işten atılan 
işçilerin geri alınması için müdahil olması 
çağrısında bulundu. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, 
Birleşmiş Milletler Global Compact Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve IndustriALL Küresel 
Sendikası Genel Sekreteri Jyrki Raina, Koç 
Holding’e karşı yapılan şikayetin takipçisi 
olacaklarını belirterek, 

“Birleşmiş Milletler Global Compact’ın 
bir Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bu önemli 
girişimin üyesi olan her bir şirketin Global 
Compact’da belirtilen 10 Prensibin tamamı-
na uyması gerektiğini düşünüyorum. Benim 
ilgim özellikle, işçi haklarının korunmasına 
yönelik prensiplerle ilgili. Prensip Üç, ör-
gütlenme özgürlüğü ile ilgili ve üye şirketleri 
çalışanlarının istedikleri herhangi bir sendi-
kaya özgürce üye olmaları yönündeki temel 
haklarına saygı göstermeye davet ediyor. Bu 
temel prensiple uyumsuzluk gösterilmesi, 
şirketlerin diğer alanlarda gösterecekleri iyi 
performansı da anlamsızlaştıracaktır.” diye 
ekledi. 

Şikayetin ardından Birleşmiş Milletler 
Global Compact ofisi, Koç Holding’le ileti-
şime geçerek, iddialara 60 gün içinde cevap 
vermesini istedi. 
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Kaos var, kardeş kanı akıyor, 
sırası mı işçi hakkının!

Dr. Murat Özveri
Ne zaman “kaos var”, “kardeş kanı akıyor” denil-

se, peşinden işçiler için baskı dönemleri geldi. Önce 
örgütlenme hakkı, ifade özgürlüğü sınırlandırıldı, o 
güne kadar işçilerin binbir bedelle elde ettiği hakları 
ellerinden alındı. Bir süre sonra, baskı dönemi sözüm 
ona sona erip kan durunca, örgütlenme hakkı yeniden 
verilmiş gibi yapıldı ama işçilerin elinden alınan hak-
lar asla geri verilmedi.

1971’de “Kaos var” dediler, 12 Mart 1971 askeri 
darbesi gerçekleşti; önce işçi hakları “Sırası mı şim-
di?” diye biçildi.

Çünkü 12 Mart’ta gelinen günlerde sendikalaşma 
hızla artıyor, kamu sektöründen özel sektöre yayı-
lıyordu. İlk kez sosyalistler Meclise 15 milletvekili 
ile girmiş, Mecliste işçi hakları, sosyal güvenlik, sö-
mürü konuşulur olmuştu. İşçiler, memurlar, haklarını 
grev yaparak, işyerlerini işgal ederek, miting düzen-
leyerek alıyordu.

Devrin Başbakanı Demirel, “Bu anayasa ile ülke 
yönetilemiyor, bize bol geldi”, devrin Genelkurmay 
Başkanı Memduh Tağmaç, “Sosyal uyanış ekonomik 
gelişmeyi aştı” dediler. Darbe sonrası değiştirilen 
Anayasa maddeleri ile Anayasada var olan temel hak 
ve özgürlükler kısıtlandı, başka birçok hak gibi me-
murların sendikalaşma hakkı böylece ortadan kaldı-
rıldı.

KAOSTA HERKES KAYBEDİYOR, İŞVE-
RENLER HARİÇ!

12 Eylül’e gelinen günlerde “Kaos var” dediler, 
“Kardeş kanı akıyor” dediler, yine darbe yapıldı. 
Önce grevler yasaklandı, toplu iş sözleşmeleri askıya 
alındı, sendikalar kapatıldı.

Oysa TÜSİAD, TİSK gibi işveren örgütleri kendi 
önerdikleri, iç talebi kısan, ücretleri düşüren, ihracata 
dayalı ekonomi modeli getirecek hükümet kararları 
için açık açık “12 Eylül darbesi olmasaydı 24 Ocak 
Kararları’nı uygulayamazdık” dediler.  

Her iki darbeyi yapanlar da, dökülen kardeş ka-
nından, Anayasanın bol gelmesinden, kurulamayan 
hükümetlerden, seçilmeyen cumhurbaşkanından söz 
ederek darbelerini meşrulaştırdılar.

12 Mart’ta da, 12 Eylül’de de darbe zemini, kan 
dökülerek hazırlandı. 11 Eylül 1980’de sokaklar kan 
gölüydü. Her gün kahve taramalar, ev baskınları, 
kurşunlamalarla insanlar öldürülüyordu. Toplum, 
akan kan dursun, can güvenliği sağlansın da ne olur-
sa olsun kıvamına getirilmişti.

HER DARBEYLE DÜŞEN, BİR DAHA YÜK-
SELEMEYEN İŞÇİ ÜCRETLERİ

11 Eylül 1980’de akan kan, 12 Eylül 1980’de 
bıçakla kesilmiş gibi durdu. 11 Eylül’de akan kanı, 
12 Eylül’de bıçakla keser gibi kesen otoritenin 11 
Eylül’de akan kandaki payı sorgulanmadı. Siyasi 
partiler uzun yılları alan süreçte tekrar örgütlendiler, 
güçlendiler ama işçilerin elinden alınan örgütlenme 
hakkı alındığı haliyle kaldı. İşçinin geliri bile eski 
haline gelemedi.

1978’de işçinin yüz lira olan ücreti, 1983’e gelin-
diğinde 59.2 liraya düştü.

Darbe sonrasında sadece işçi, köylü ücretleri ge-
rilemedi, genel olarak gelir dağılımı bozuldu, yok-
sulluk arttı.

1978 yılında nüfusun en yoksul yüzde 40’lık 
diliminin milli gelirden aldığı pay yüzde 10.1 iken, 
1983’te bu oran yüzde 9.5’e geriledi. Aynı dönemde 
en zengin yüzde 20’lik kesimin milli gelirden aldığı 
pay yüzde 54.7’den, yüzde 56’ya yükseldi.

Gelir dağılımında yaşanan fark artarak, bugün bir 

uçurum olarak karşımızda çıktı: 2013 yılında nüfu-
sun en zengin yüzde 20’si gelirin yüzde 46.6’sını alır-
ken, en fakir yüzde 20 toplam gelirin sadece yüzde 
4.9’unu aldı.

2013 yılı itibarıyla en zengin ve en fakir yüz-
de 20’lik dilimler arasındaki fark, yüzde 40.5 oldu. 
Yani, en zengin yüzde 20’lik dilim içerisinde yer 
alan bireyler, en fakir yüzde 20’lik dilim içerisinde 
yer alanlara göre milli gelirden yüzde 40.5 daha faz-
la pay aldılar. Bu rakamlarla Türkiye OECD üyesi 
34 ülke arasında, gelir dağılımı arasındaki farkın en 
yüksek olduğu 31. ülke konumuna geldi.

2015 KAOSUYLA İŞÇİDEN DAHA NE ALI-
NACAK?

7 Haziran 2015’te bu ülkede bir seçim yapıldı. 
Seçim sonuçları Cumhurbaşkanı tarafından istenilen 
siyasi sistemi kurmaya elverişli sonuçlar vermedi.

Anayasa Hukuku Profesörü, AK Parti Milletve-
kili Burhan Kuzu, “Ya istikrar ya kaos dedim. Millet 
kaosu seçti” dedi.

“Kaos” dediği ise partisinin tek başına iktidara 
gelememesiydi.

8 Haziran’da kan yeniden akmaya başladı.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu altını çizdi, 

“2014 yılının 10 Ağustosu’nda Cumhurbaşkanı yeri-
ne başkan seçmiş olsaydık Türkiye bugün bu kaosu 
yaşamayacaktı” dedi.

Cumhurbaşkanı, Dağlıca baskınından sonra canlı 
yayında noktayı koydu: “Eğer 400 milletvekilini ala-
bilecek veya bir Anayasayı inşa edecek sayıyı bir si-
yasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok daha 
farklı olurdu… Her şeyden önce Yeni Türkiye adımı-
nı atmak için böyle bir şey çok çok iyi olurdu” dedi.

Yine “Kaos var” diyorlar.
Yine kardeş kanı akıtılıyor.
Barış süreci, basın özgürlüğü, adil yargılanma vs. 

hak getire ama yaşadığımız yıllarda tanık olduğumuz 
ve değişmeyen gerçek yine karşımızda: İşçi hakları 
yine “Sırası mı şimdi?” listesinde... Konuşamıyoruz 
bile.

2015’te kanın tekrar akıtılmaya başlamasıyla bir-
likte, sendika seçme özgürlüğünü kullanmak isteyen 
metal işçilerini, direnişlerini ve sonrasında yüzlerce 
işçinin işten atılmasını konuşamaz olduk.

TÜİK’in 3 milyon olarak açıkladığı, DİSK’in 6 
milyon dediği işsiz sayısını konuşamaz olduk.

Haftalık ortalama çalışma süresi 53 saate ulaştı. 
İş yasasının çalışma sürelerini sınırlandıran hüküm-
leri, fiilen yürürlükten kaldırıldı. Konuşamıyoruz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi rakamlarına 
göre bu yılın ilk sekiz ayında 1138 işçi iş cinayet-
lerinde öldü, konuşamıyoruz. 2012 yılının ağustos 
ayında iş kazası adı altında iş cinayetlerinde en az 
71 işçi yaşamını yitirmişken, 2013 yılının ağustos 
ayında bu sayı en az 129 işçi, 2014 yılının ağustos 
ayında en az 160 işçi, 2015 yılının ağustos ayında ise 
bu rakam en az 158 oldu. Konuşamıyoruz.

Bu durum devletin konuya dair hiçbir gerçekçi 
politikasının olmadığını göstermesine karşın, artık 
gündeme dahi gelmez oldu.

Bizi can derdine düşürdükleri, bizi kurtarıcı bek-
ler hale getirdikleri her zaman, özgürlüklerimizi, 
haklarımızı ellerimizden aldılar. Yoksullaştırsalar da 
yaşıyor olmamıza şükreder bir hale getirdiler.

IndustriALL Küresel Sendikasının 14-16 Eylül 2015 
tarihlerinde Viyana’da düzenlediği Birinci Dünya Kadın 
Konferansı’nda, her kıtadan 300 kadar kadın, kadınların tem-
silinden  kadına yönelik şiddete kadar uzanan çeşitli konuları 
tartışmak üzere bir araya geldi.

Güvencesiz çalışmaya karşı mücadele IndustriALL’un 
en önemli kampanyalarından biridir.  Kadına yönelik şidde-
te son verilmesi ve kadın işçiler için analığın korunmasının 
sağlanması, bu kampanyanın bir parçasıdır. Gebe kadınlar 
işlerini kaybetmekten korkuyorlar ve gebeliklerini saklamak 
için düşük bile yaptıkları oluyor. Kadınlar kıt kanaat geçin-
mek için uzun süreler, bazan günde 10-12 saat çalışıyorlar. 
Abartılmış verimlilik hedefleri kadınların hastalanmasına yol 
açıyor. Geçimlerini sağlayacak bir ücret almaları kadınların 
yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Konferansın kabul ettiği Eşitlik Bildirgesi’nde bunlar ve 
diğer konular yer aldı. Tartışmalar sonucu varılan sonuçlar 
Bildirge’ye şöyle yansıdı:

Kadın Sağlığı:
• Kadınların ve erkeklerin sağlık sorunları farklıdır 
• Güvencesiz çalışma kadınların sağlığına zarar veriyor 
• Stres ve  sağlık üzerindeki psikososyal etkileri konusu-

na daha fazla ilgi göstermek gerekiyor
• HIV/AIDS konusu üzerinde hâlâ çalışmak gerekiyor
Analığın Korunması:
• Analığın Korunması konusundaki 183 sayılı ILO  söz-

leşmesinin onaylanması için çalışma yapılmalı 
• Toplu sözleşme görüşmelerinde, ücretli doğum izni, ge-

belik boyunca daha hafif bir işe nakil, gebelik testi ya-
pılmaması ve işin korunması dahil, analığın korunması 
konusu ele alınmalı 

• Toplum analığın korunması konusunda sorumluluk üst-
lenmeli 

• Babalar sorumluluk üstlenmeli
• Her tür ailenin dikkate alınması gerekiyor
Şiddet:
• IndustriALL şiddete karşı sürekli bir kampanya yürüte-

cek 
• Şiddete karşı sosyal medyada kampanya yürütülmeli 
• Toplu sözleşmelerde şiddete karşı hükümler yer alması 

konusu müzakere edilmeli 
• Şiddet konusu ağlarda gündeme alınmalı
• 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Son Verilmesi İçin 

Uluslararası Gün olarak kutlanmalı
Sürdürülebilirlik:
• Yeni endüstriyel yapılar – kol ve kafa emeği arasındaki 

sınırlar silikleşiyor 
• Kayıtiçi ve kayıtdışı çalışma arasındaki sınırlar silikleşi-

yor
• Erkek egemen sektörlerde kadınlara ağırlık verilmelidir
• Gençler örgütlenmelidir 
• İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Gün olan 7 Ekim’de 

eylemler yapılmalıdır
• Kadınları gözeten toplumsal politikalar için kampanya 

yürütülmelidir
• Klişe yargılara karşı mücadele edilmelidir
• Geçim ücreti ve daha iyi bir yaşam kalitesi müzakere 

konusu edilmelidir 
• 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü 
kutlanmalıdır

• Kadınların ör-
gütsel yapıların 
yönetimindeki 
rolleri güçlendi-
rilmelidir.

Industriall Küresel Sendikası 

Kadın Konferansı 
Yapıldı
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YUNUS GİBİ 
Kıran vurdu memleketi
Zalimler hakan olmuştur
Yedikleri yoksul eti
İçtikleri kan olmuştur.

Kula kulluk etmeyenin
Vicdanını satmayanın
Haram lokma yutmayanın
Mekânı zindan olmuştur.

Yalan dolan yazıp çizen
Kudretliye övgü düzen
Dün dinsizim diye gezen
Bugün Müslüman olmuştur.

Emeksiz zengin olanın
Kitapsız bilgin olanın
Sermayesi din olanın
Rehberi şeytan olmuştur.

Haramisi, soyguncusu
Uğursuzu, vurguncusu
Cellat ruhlusu, soysuzu
Bakan, sadrazam olmuştur. 

Korkan varsa konuşmaya
Anlam yükleyip susmaya
Gerek kalmadı korkmaya
Çünkü korkulan olmuştur. 

Sesime kulak ver gülüm
Tutsaklığa yeğdir ölüm
Nerde varsa böyle zulüm
Çaresi isyan olmuştur.

     Ataol Behramoğlu

25 Eylül, 2012’de 
kaybettiğimiz Ne-
şet Ertaş’ın ölüm 
yıldönümü.. Büyük 
ozana selam 
olsun...

Çok zalımlar gördük bize zulmeden
Onlar gitti biz burdayız başkanım
Payidar olmamış hiç bir zulumat
Onlar söndü biz handayız başkanım.

Ne baltalar daldı ormanımıza
Ne mandalar girdi harmanımıza
Ne engeller kondu kervanımıza
Onlar bitti biz yoldayız başkanım.

Gelip de tarlaya dalsalar bile
Ekinlerimizi yolsalar bile
Fidanlarımızı kırsalar bile
Her baharda açılırız başkanım.

Kabalaşıyorlar fırsat bulunca
Paldır küldür konağımıza dolunca
Dedeleri de böyle geldi zulumca
Onlar yolcu biz hancıyız başkanım.

Ezik ozan derki, tutmaz mayası
Elbet kırılacak zulmun aynası
Dolacaktır kiracını kirası
Biz meranın sahibiyiz başkanım.

Sayın Adnan Serdaroğlu’nun şahsında 
Birleşik Metal üyelerine, grevlerinin erte-
lenmesine üzüntülerimi belirtiyorum.

Ezik Ozan (Mehmet Salman)
ekmek kavgası

Sendikamız’da 1995-1997 yılları 
arasında Mali Daire Başkanlığı yapmış 

olan,  Erdemir örgütlenmesindeki çabalarını 
unutmayacağımız 

Hasan Bayrak
aramızdan ayrıldı. Ailesine ve 

yakınlarına başsağlığı diliyoruz...

Eski Nasaş işyeri baştemsilcimiz ve 
Sendikamız eski Örgütlenme Daire Müdürü

Mahmut Uyanık’ı
kaybettik... Ailesine, dost ve 

yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz...

facebook.com/BirlesikMetal

Sosyal Medya’da takip ediyor musunuz?

twitter.com/BirlesikMetal



Birleşik Metal-İş
Ekim 201529

www.birlesikmetal.org

Eşinin yanına uğurladık

Sendikamız Onursal Genel Başkanı, DİSK’in kuru-
cu genel başkanı Kemal Türkler’in sevgili eşi, KETEV 
Genel Başkanı, işçi sınıfının Sabahat ablası Sabahat 
Türkler’i son yolculuğuna uğurladık.

25 Temmuz’da hayata gözlerini kapatan Sabahat 
Abla için 27 Temmuz’da DİSK önünde bir tören düzen-
lendi.

“Alnına son öpücüğü DİSK adına kondurdum” dedi 
kızı Nilgün Türkler Soydan.. Her zaman, her mücade-
lemizde yanımızda olduğunu anlattı Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu..

Ve Metal işçileri omuzladı tabutunu... Karanfillerle 
yolcu ettik Sabahat ablamızı sevgili eşi Kemal Türkler’in 
yanına.

Cenaze töreninde DİSK ve DİSK üyesi sendikaların 
yöneticileri, DİSK’li işçiler, milletvekilleri, siyasi parti-
lerden, emek ve meslek örgütlerinden, demokratik kitle 
örgütlerinden temsilciler, sanat ve bilim dünyasından 
dostlarımız ve çok sayıda basın emekçisi yer aldı.

İşçilerin omuzlarında taşınarak Şişli Camii’ne getirlen Sabahat Türkler’in naaşı,  
cenaze namazının ardından Topkapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sabahat Ablamız  
işçi sınıfının mücadelesinde 
yaşayacak…

Ailesi, dostları, mücadele 
arkadaşları, işçiler, gençler..
Katledilişinin 35. yılında,  
Kemal Türkler’in mezarı  
başındaydık...
DİSK’in ve T.Maden-İş’in  
unutulmaz başkanını,  
mücadelemizde yaşatıyoruz...

Nilgün Türkler, direnişçi işçilerle beraberdi

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, annesinin ölümünün yedinci  
gününde Enpay işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Sabahat Ablamızın adı, Sapanca Eğitim Tesislerimizde yaptırdığımız bu  
güzel çeşmede yaşamaya devam edecek. 

Gazetemizde yer alan haberlere ilişkin daha fazla fotoğraf, internet sitemizde.
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Fikret Otyam’ı  
uğurladık...

Ressam, gazeteci-yazar Fikret Ot-
yam 89 yaşında hayata gözlerini yum-
du. Bu toprakların birikimine inanan, 
Anadolu insanının, Anadolu kadınının 
gözlerinin içine bakan, acıyı, umudu, 
yaşadığımız  gerçekliği sanatı ile tu-
vale kilim gibi dokuyan bir çınardı 
Fikret Otyam. Fırçasında ve kalemin-
de de Anadolu vardı, objektifinde de 
Anadolu...

 "Türkülerin boyu kilometre ki-
lometre, ölümün boyu bir karış” der 
Nazım Hikmet bir şiirinde. Otyam 
için ölümün boyu bir karış, tuvallerin, 
kelimelerin boyu kilometre kilometre.

Şeyma ablamızı özlüyoruz...

11 Eylül 2013’de aramızdan ayrılmıştı. Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış avukatımız, hoca-
mız, ablamız Av. Şeyma Tümer ‘i özlüyoruz.  

2010 yılı 11 Eylülünde yitirdiğimiz,  eski Genel Baş-
kanımız, mücadele arkadaşımız Kamil Kinkır’ın anısı, 
işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor.

 Ölüm yenemez kimilerini... Otyam ölümün yenemeyeceği 
bir isimdir.

 Bu toprakların yetiştirdiği değerli sanatçımızı yitirmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sa-
bırlar diliyoruz.

Kamil Başkan
mücadelemizde yaşıyor

İşçi sınıfı mücadelesinde ve DİSK tarihinde önemli bir yere sahip herbiri...  
Dostları ve mücadele arkadaşları olarak, saygıyla andık yitirdiklerimizi...

DİSK kurucularından, Gıda-
İş Sendikası ve DİSK eski Ge-
nel Başkanı, 10 Ağustos 2006 
tarihinde yitirdiğimiz Kemal 
Nebioğlu ölümünün 9. yıldönü-
münde…

12 Eylül’ün karınlık günle-
rinde 25 Temmuz 1981’de sırtın-
dan vurularak öldürülen DİSK’e 
bağlı Deri-İş Sendikası Genel 
Başkanı Kenan Budak katledili-
şinin 36. yıldönümünde… 

DİSK Genel Başkan Vekili 
ve Genel-İş Sendikamızın Ge-
nel Başkanı İsmail Hakkı Önal 
aramızdan ayrılışının 13. yılın-
da, 24 Temmuz 2012 tarihin-
de… 

DİSK Genel Başkan Veki-
li ve Sosyal-İş Sendikası Ge-
nel Başkanı Özcan Kesgeç, 19 
Temmuz 2012 tarihinde aramız-
dan ayrılışının 8. yılında…

DİSK Başkan Yardımcısı ve 
Genel-İş Sendikası Genel Baş-
kanı 27 Temmuz 2007 tarihinde 
kaybettiğimiz Mahmut Seren, 
ölümünün 8. yıldönümünde, 
anıldılar…
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu Isuzu’dan 
Murat Demircioğlu, Tuncay Savaş, Hüseyin Kerem Ay-
güler, Gökhan Korkmaz, Erkan Güntekin, Hayri Çelik, 
Hasan Kaynar, Refik Sarısoy, Çetin Yılmaz, Yusuf Şen, 
Murat Kesgin, Erkan Balaman, Dursun Taş, Taner Talac, 
Musa Yılmaz, Aykut Azaklı, Selami Pulur, Taner Özen, 
Ayhan Demir, Yunus Akkoz, Şafak Yılmaz’ın çocukla-
rı dünyaya geldi. Soner Ülker, Samet Aydoğan, Furkan 
Şimşek, Barış Akyüz, Bayram Yavuz, Ümit Türkkal, Ah-
met Eke, Ahmet Konukçu, Ahmet Esen, Uğur Kurt, Salih 
Serdar, Sinan Hisar, İhsan Delikanlı, Engin Açık, Taner 
Atik, Abdullah Baş, Ender Kara, Ergin Ören, Fatih Özel 
evlendi. ABB elektrik/Dilovası’ndan Ümit tokmak’ın Ece 
adında kızı, Şükrü kurt’un İbrahim adında oğlu oldu. Ufuk 
Odabaşı, Burak Güneş, Murat Akın, Semih Erkmen ev-
lendi. ABB Elektrik Dudullu’dan Muhammet Yılmaz ev-
lendi. Mert Akışkan’dan Temsilcimiz Bülent Kayapınar’ın, 
üyemiz Savaş Çoruh’un çocuğu oldu. Satılmış Kara’nın 
oğlu sünnet oldu. Hakan Tarim, Yunus Aytun, Cenk Saygı 
evlendi. ABB Elektrik/Kartal’dan Uğuray Önçel, Ersin Yıl-
maz, Yakup Batı, Mehmet Oğuz Göbet evlendi, Serkan 
Güneş’in oğlu oldu. Tabo Otomotiv’den Yılmaz Keymez 
ve Canan Ataş evlendi. Emre Akbay ve Hatice Güven ev-
lendi. Asım Buz`un çocuğu oldu, Zafer Güleç’in çocuğu 
oldu. AKS Otomotiv’den Fazile Yurtsever evlendi, İbrahim 
Aksoy evlendi. Sebahattin Şahin’in çocuğu sünnet oldu.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji/Ankara’dan İz-
zet Özkan, Ferhat Özmen, Sedat Yünlü’nün kız çocukları 
oldu ve Mehmet Yazan’ın erkek çocuğu oldu. Yücelboru/
Osmaniye’den Mustafa Şaştım evlendi. Mustafa Ünsal, 
Yüksel Genç, Mustafa İpek Erten, Hüseyin Bozkurt, Ali 
Ocak, Ferhat Lale, Hakan Divlim’in çocukları oldu. Çe-
maş/Kırşehir’den Emre Tuna, Yasin Tekin evlendi, Emre 
Mert’in çocuğu oldu. Klisom Klima/Ankara’dan Emrah 
Yıldırım’ın erkek çocuğu oldu. Çimsataş/Mersin’den 
Osman Aydın, Hüseyin Çolak, Serkan Kesen, Tamer 
Kuren’in erkek çocukları oldu. İsmail Yıldırım, Osman Kır-
sakal, Mustafa Yalçı, Mehmet Emer Bolat’ın kız çocukları 
oldu. İbrahim İhsan Sayın, Mustafa Başpınar, Fikri Timu-
çin Yaralı evlendi. 

Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti’den Tunahan Ak 
evlendi. Bayram Akkuş’un çocuğu sünnet oldu. Çokyaşar 
Halat’dan Serkan Bilgiç ve İlhan Key’in çocukları dünya 
geldi. 

Eskişehir Şubemize bağlı Hapalki’den Serkan Yener, 
Gökhan Tintin evlendi. Bülent Can’ın oğlu sünnet oldu. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Yener Nerman, Gök-
han Topaç, Ozan Özdemir, Serkan Erdilek, İlker Yaman, 
Halil Yetim, Can Kökemen, Ümit Bakırcı, İsmail Yapar, Ali 
Çamlılar, Mehmet Akif Özmen, Mustafa Kodaş, Hasan Yıl-
maz evlendi. Öner Kızıl, Serkan Orhan, Volkan Çaldıran, 
Doğan Alkış, Ercan Bilgin, Mustafa Eyigör, Zekiye Ata’nın 
erkek, Orhan Sefa Akan, Halil Esen, Dursun Balta, Meh-
met Kurt, Seyit Salçı, Orhan Çelikok, Kurtuluş Tamet’in 
kız çocukları dünyaya geldi. Anıl Ekinci, Ali Sarıtaş, Zeki 
Ergün, Ulaş Gözüdok, Gökhan Öncel, Kemalettin Tanay, 
Savaş Akçay’ın çocukları sünnet oldu. Totomak’tın Aydın 
Belet, Ömer Uzel, Talip Şahin’in çocukları dünyaya gel-
di. Ferdi Güzel, Vedat Ortacan, Hüseyin Yıldız, İlker Balli 
evlendi. Ergun Hidrolik’ten Nergiz Balkar’ın oğlu, Turhan 
Yamaç’ın kızı dünyaya geldi. Tolga Ölmezler, Mustafa 
Güler, Uğur Uğurlu evlendi. Meral Dolu, Nisa Gölveren, 
Tuncer Yusuf Arpacı’nın çocukları sünnet oldu. Ersan 
Oto’dan Süleyman Efe ve Sefa Yargı’nın çocukları dünya-
ya geldi. İmpo Motor’dan Ramazan Efe ile İrem Kalender 
evlendiler. Ahmet Yayan, Hüseyin Karagül, Zafer Duru ev-
lendi. HMS Makine’dan Halil Özçeliktaş, Ufuk Derviş, Ka-
sım Taylan, Hasan Karakoyun, Ünal Erdem evlendi. Se-
lami Gün, Güngör Evrensel ve Adem Süzük’ın çocukları 
dünyaya geldi. Schneider Elektirik/Manisa’dan Sezai Yıl-
maz, Erhan Yavuz, Ekrem Aykan evlendi. Sinan Önder’in 
çocuğu dünyaya geldi. İzmir Senkromeç’ten Tekin Ak, 
Kasım Hakverdi evlendi. Polkima’dan İdris Tetik, Erman 
Akkuş, Ramazan Ateş, Eyüp Akdemir, Ümit Yeşilay ev-
lendi. Sakin Kına, Ramazan Şimşek, Esra Yıldız, Yalçın 
İncedere’nin çocukları dünyaya geldi. Ruba Fermuar’dan 
Ahmet Gümüş, Nilay Baykallar, Emine Kuramaz, Halil 
İbrahim Eker kızları dünyaya geldi. Burcu Yılmazer, Hü-
seyin Yılmaz’ın çocukları sünnet oldu. Titan Asia’dan Ali 
Asar evlendi, Emin Çelik’in çocuğu dünyaya geldi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Ali Yalçın’ın annesi, Aykut Azaklı’nın 
babası, Bayram Kaplan’ın annesi, Recep 
Yuca’nın babası, Ümit Savaş’ın babası vefat 
etti. ABB Elektrik Dudullu’dan, Ümit Karaca 
ameliyat oldu. Koray Duman’ın eli kırıldı. ABB 
Elektrik Kartal’dan, Mustafa Açıkgöz’ün ağa-
beyi vefaat etti. Emre Cansever amaliyat oldu. 
Akgün Radyatör/Gebze’den Temsilcimiz Hayati 
Yalçın iş kazası geçirdi. Erol Aşçı’nın dedesi ve-
fat etti. Tabo Otomotiv’den Harun Yeter’in An-
nesi vefat etti.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji/
Ankara’dan Metin Kırpıkoğlu’nun yiğeni, Erdal 
Özyiğit’in amcası, Özcan Yürükçü’nün annesi, 
Recai Gider’in babaannesi, Mehmet Yazan ve 
Hamza Yazan’ın annenesi vefat etti. Çemaş/
Kırşehir’den İbrahim Demirta’ın kardeşi, Erdal 
Bostancı’nın annesi, Baki Demir’in abisi vefat 
etti. Çimsataş/Mersin’den Erdinç Dayer, Eşref 
Kocagöz, Ayhan Bebek ve Hüseyin Uzun’un 
babaları Mehmet Dik’in annesi, Tuncay Sarı’nın 
kardeşi vefat etti. 

Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti’den 
Naim Aktürk’ün babası, Baysan Kazan’dan Ra-
fet Kaya’nın kayınvalidesi vefat etti.

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Mustafa 
Küçük’ün annesi, Ahmet İlaslan’ın babası, Cen-
giz İletmiş’in kayınpederi, Abdülhalim Daş’ın 
babası, Mehmet Yağız’ın kayınpederi, Engin 
İslamoğlu’nun kayınvalidesi vefat etti. Ergun 
Hidrolik’ten Gülruh Dağgülü’nün babası, Hüse-
yin Demir’in kayınpederi vefat etti. Adnan Can 
Tirak ameliyat oldu. FCMP TR Metal’den İs-
mail Önsal’ın babası vefat etti. İmpo Motor’dan 
Hüseyin Göksel’in Abisi vefat etti. İzmir 
Senkromeç’ten Tolga Çakmak’ın babası vefat 
etti. Polkima’dan Yüksel Yetkin’in babası vefat 
etti. LİSİ-FTB’den Basri Özgür’ün annesi ve-
fat etti. Eren Balata’dan Abdullah Kırlangıç’ın 
babası, Sebahattin Akbulak ve Veli Akbulak’ın 
babası vefat etti. Mehmet Engeç ameliyat oldu.

SOLDAN SAĞA: 
1) Nazım Hikmet’in “Mutluluğun resmini yapabilir misin?” diye sorduğu ressamı-

mız./Bir tarım aracı. 2) Ölen bir kimseden kalan her şey./İspirto ocağı. 3) “Geri”nin kar-
şıtı./Amonyağın çeşitli metal oksitlerle birleşmesi sonucunda oluşan bileşiklere verilen 
ad. 4) Faiz getiriş kazanan./Avrupa’da bir başkent. 5) Beyaz/Atatürkçü./Kesintilerden 
sonra kalan. 6) Erişkin, olgun, bilgili, kültürlü (dişil)…/Et, balık ya da sebzeden oluşan 
ve hamura sarılar fırında pişirilen yiyecek. 7) Paylama, azarlama./Çin müziğine özgü 
bir tür flüt./Hasta, sakat./Bir haber ajanısının kısa yazılışı. 8) Eski bir tür Türk sazı./
Çift gövdeli deniz teknesi. 9) Bir tarafa yatırma, eğme./Küçük mağara./Ufak, küçük, 
sevimli. 10) Palmiya kakadusu da denilen bir kuş./Sahip, iye. 11) O yer./Rey./Çok taneli 
meyve./Bir öğretim kurumu. 12) Nikel’in simgesi./Kötü bir işte yardımcılar./İri, gürbüz, 
kucak çocuğu. 13) Deniz filinin dişlerinden yapılan tebhi./Cet. 14) Akıl./Başlıca içece-
ğimiz./Sıcak bir parçanın ansızın su içine daldırılmasıyla elde edilen çatlak cam türü. 
15) “Susuz Yaz”, “Kuyu” filmleriyle anımsadığımız sinema yönetmenimiz./Bir çoğul eki.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Shakespeare’nin beş perdelik bir draması./Kemiklerin toparlak ucu. 2) Beşiğe 

konan yatak./Amerika’nın tropikal cormanlarında yaşyan bir maymun cinsi. 3) Cen-
net bahçesi./Bir gemide üst güverteden daha yukarıda olan yarım güverteler./Oyun-
da, topun kale tarafından dışarı çıkması. 4) Hemen ardından hemencik./Bir nota./Zırt, 
ters, karşıt. 5) İki şıkkın vargısı aynı olan tasım, dilemma./Antalya yakınlarında bir ada. 
6) Bir soru sözü./Diyarbakır’a verilen bir başka ad./Avuç içi./Tavlada üç. 7) Felsefe-
de çözümleyici./Kanı durdurulamayn damar. 8) Bütünlemeye kalmak./Cinsezl güç-
süzlük, puluçluk. 9) Hitit mitolojisinde dağ tanrısı./Emerekyum’un simgesi./Rusça’da 
evet./Dingil. 10) Etyopya’da bir ırmak./Bazı yiyecekleri uzun süre korumak için hazır-
lanan tuzlu su./Mısır inanışında Güneş tanrısı. 11) Bir tutumda direnme, ayak direme./
Yeşilırmak’ın Antik Çağdaki adı./Kumaş ya da kağıda süs olarak yapılan benek. 12) 
Doğru, düzgün, mükemmel./Küçük fıçıcı keserine verilen bir başka ad. 13) Gözdeki ağ 
tabakak./Nikel’in simgesi./Primitif. 14) Binek hayvanı./Denizcilikte, düzgün, onat anla-
mında kullanılan sözcük./Uzun olmayan./Lantan’ın simgesi. 15) Afyon’da Atatürk’ün 
Büyük Taarruzu yönettiği yer./Katı, hoşgörüsüz kimse ya da tutum.

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

acil şifalar dileriz.

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



İşyeri Ziyaretlerinden

AR METAL LEGRAND

ARPERAM

KÜRÜM DEMİR

SCHNEİDER

BEMKA

PENTA

ARFESAN

ALSTOM

ARPEK

YÜCEL BORU

ÇAYIROVA BORU

CENGİZ MAKİNA

KROMAN ÇUBUK

SARKUYSAN

KROMAN

MAKİNA TAKIM

DOSTEL

FONTANA

BOSAL


