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DEMOKRASİ ŞÖLENİ YAPILDI
Emekçiler üzerinde saldırıların yoğunlaştığı, her şeyin teslim alınmaya çalışıldığı bu süreçte; 26-27 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da toplanan 19. Merkez
Genel Kurulu’nda yeni mücadele politikalarının belirlendiği başarılı bir çalışma
yürütüldü.
Delegelerimizin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuğun da katıldığı
Genel Kurulumuzda, sendikal hareket ve metal işçilerinin mücadelesi üzerine
tartışmalar yürütüldü ve geçmiş dört yılın değerlendirmesi ile birlikte gelecek
döneme ilişkin kararlar alındı.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar hep işçiden, emekçiden,
demokrasiden ve özgürlükten yana tavır aldık.
Anlayışımızla, dünümüzle, bugünümüzle, bize miras olarak kalan tüm kazanımlarımızla geleceği kurmak, çocuklarımıza, gelecek nesillere aydınlık ve
güzel bir dünya bırakmak adına yürekli bir mücadele verdik.
Dün olduğu gibi bundan sonrada metal işçilerinin mücadelesinde öncü neferi olacağız!

Birçok bakımdan ama en çok da metal
sektöründeki gelişmeler adına tarihe tanıklık ettiğimiz dört yıllık bir dönemi geride
bıraktık.
Geride bıraktığımız bu dört yıl bizler
için öğretici olduğu kadar birçok ibret verici tecrübeyi de yaşamamızı sağladı.
Dostu da düşmanı da bu son derece zorlu geçen dört yılda daha iyi tanıdık.
Nehirler gibi yatağımızı derinleştirerek
sürdürdük mücadeleyi, zor ve keskin virajları döndük, darboğazlardan geçtik, ateşi ve
ihaneti gördük…
Kim sınıfın yanında, kim değil çok daha
iyi anlaşılır hale geldi.
Maskeler düştü, sahte yaldızlar döküldü. Gerçekler gözler önüne serildi…
“Ders almasını bilen için hayat en güzel
öğretmendir” derler.
Hayatın içindeyseniz, mücadele ediyorsanız ve ilkeleriniz varsa, her uyandığınız
gün yeni şeyler öğrenmek için sizi coşkuyla
karşılar.
Bizler bir yandan öğrenirken aynı zamanda öğretmek de zorunda olan bireyler
olarak varlığımız devam ettikçe güzel günler, güneşli günler hep bizi bekler…

Yürüyoruz ve yürümeye
devam edeceğiz
Birer nefer olarak soluk alıp verdiğimiz
bu örgütte, Sendikamız çatısı altında verdiğimiz mücadeleyi ve yükselttiğimiz bayrağı
düşürmeden daha yükseklere taşımaya çalışan tüm yöneticilerimizi, temsilcilerimizi,
üyelerimizi ve tüm kadrolarımızı kutluyoruz.
Sevinci ve kederi hep birlikte yaşadık,
başarı ve zaferi de hep birlikte kutlayacağız.
Çünkü şairin dediği gibi “acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı”.
Bizler acılarla yoğrulup sevinçlerle olgunlaşanlardanız.
Yani asla şımarmadan, anlık kazanımlarla yetinmeden kararlı adımlarla yola devam edenlerdeniz.

Sendikamız açısından geçtiğimiz dört
yılda yüzde 32 büyüme gerçekleştirdik ve
özellikle sermayeye karşı önemli kazanımlar elde ettik.
Yine bu dönemi, eğitimlere katılan 13
bin 102 üye ile parlak bir eğitim performansı göstererek kapattık.
Demokratik işleyişin ve aynı zamanda kurumsal bir sendika olmanın ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte
gördük, anladık.
Faaliyetlerimizden hiç birini, diğerinin
önüne koymadan aynı ciddiyet, kararlılık
ve özveri ile yürütmeye özen gösterdik.
Faaliyetlerimizin omurgasını oluşturan
üç önemli başlık olan Örgütlenme, TİS ve
Eğitimde 2011-2015 çalışma dönemini,
1980 sonrasının en büyük başarılarının elde
edilmesi nedeniyle “sendikamızın altın dönemi” olarak adlandırmamızın hiç de abartılı olmayacağını düşünüyorum.
Zira örgütlenmede ulaştığımız aidatlı
üye sayısı 1980 sonrasının gerçekleşen en
yüksek rakamı olarak görünürken, diğer
yandan eğitimlere13 bin üyemizin katılması da yine 80 sonrasının rekorudur.
Bu eğitimlerde umut fidanları yetiştirdik binlerce.
Eğitimlerimizin sadece bir nicelikten
ibaret olmayıp niteliksel bir sıçramaya da
işaret ettiğinin en büyük göstergesi ise,
2010-2012 ama özellikle 2014-2016 Metal
Grup Toplu İş Sözleşmelerinde temsilci ve
üyelerimizin göstermiş olduğu bilinçle bezenmiş müthiş kararlılıktır.
İşyerindeki karanlık ruh ikizi gibi bir
uygulama olan Faşizm ve Kapitalizm çemberini çatırdatarak, 5 Mayıs sabahında işbirlikçi sendikaya bağlanan zincirin en önemli
halkalarından birini kırarak, mücadeleye
yepyeni bir çehre kazandıran Renault işçileri ile; Trakya’da sendikamıza katılarak
aynı kararlılıkla mücadeleyi sürdüren yürekli EGO işçilerinin mücadelesini saygıyla
selamlıyoruz.
Bugün saflarımızda mücadele etme kararlılığı gösteren 4 bini aşkın Renault işçisinin sarı sendika- MESS zincirine karşı baş-

Genel Kurulumuzun giriş salonunda bu döneme ilişkin önemli eylemlerin, örgütlenmelerin ve grev sürecinin
fotoğrafları ile basında sendikamız küpürlerinden oluşan kolajlar sergilendi..
4 yıl boyunca yayınlanmış olan Homurcuk mizah ekimizin sergisi de büyük ilgi gördü..
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Genel Kurulumuz sunumlarla başladı.
Sendikal mücadele tarihinde yitirdiklerimizi andık;
“Güzel günler gelmez bize,
biz güzel günlere yürümedikçe” başlıklı fotoğraf gösterisini; Sendikamızın tarihini ve son dönemin eylem
ve mücadelesini yansıtan
“Terinin Aktığı Toprağa Düşenlere” filmini izledik.
lattığı büyük mücadelenin en önemli adımlarından
birini de, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız
Bursa 5 Mayıs Şubesi ile attık.
İşçi arkadaşlarımızla birlikte süreci ilmik ilmik
örerek ilerliyoruz. Kararlıyız ve kazanacağız.
Aşama aşama gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle önümüzdeki zorlu günlere çok daha örgütlü
ve bilinçli olarak hazırlıyoruz OYAK-RENAULT
emekçisi üyelerimizi.
Onlar bize güvenerek yola çıktılar; biz de onlara
güveniyor ve bu zorlu ancak bir o kadar da onurlu
mücadeleyi hep birlikte tamamına erdireceğimize
tüm kalbimizle inanıyoruz.

Metal Sektöründe Sonun Başlangıcı
Gelelim sonun başlangıcına…
Yani Metal sektörünü harekete geçiren işaret
fişeğine…
Evet, toplumsal olayların seyri bazen bizlerin
öngörüsünden çok daha farklı ve hatta bazen de
öngöremediğimiz kadar hızlı biçimde değişebilir,
gelişebilir.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak metal işkolunda tüm taşları yerinden oynatan ilk hamlemiz
herkesin çok iyi bildiği gibi BOSH örgütlenmesi
ile başlamıştır.
Binlerce Bosh işçisinin sendikamıza yönelmesi
sadece sarı sendikayı değil başta MESS olmak üzere tüm sermayedarları ürkütünce, zaten aleyhimize
olan yasalara bile taklalar attırarak yetkiyi defalarca Yargıtay’dan dönmesi sonrasında cebren ve hile
ile malum sendikaya verdiler.
Ancak ne yaparlarsa yapsınlar yüreklerine
DİSK/Birleşik Metal-İş’in korkusu çoktan düşmüştü bir kere ve artık enselerinde hissettikleri nefesimiz nedeniyle hepimizin çok iyi bildiği yöntemlerle sözleşme yapmaları o kadar kolay olmayacaktı.
2014-2016 Metal grup sözleşmelerinin devam
ettiği günlerde sarı sendikaya hükümet eliyle verilen yetki sonrasında, BOSCH’da, MESS ile imzalanan işkolu sözleşmesinin üzerinde zamlar getiren
bir anlaşma yapılmak zorunda kalındı.
Merkez TİS Komisyonumuzda alınan grev
kararını 14 Ocak itibariyle açıkladığımızda, yani
işbirlikçilerin tiyatro sahnesini yırttığımızda, an
itibariyle MESS in ve işbirlikçisi Türk Metal’in
yüreğine bir korku mesajı daha düşmüş oluyordu.
Sarı sendikanın zorunlu üyeleri üç yıllık bir
sözleşmeye imza atıldığını da bizim grev açıklamamızla birlikte öğrenmiş oluyorlardı.
Sermaye derhal karşı hamlesini yaptı ve yasada
yer alan grev oylamasını bazı işyerlerinde uygulamaya koydu.
Alstom ile başlayan ve Schneider, Isuzu, Çayırova Boru, Yücel Boru, Dostel, Kroman ve Sarkuysan ile devam eden grev oylamaları sonucunda

örgütlenmiş umut, baskıları boğdu ve üyelerimiz
ezici bir çoğunlukla “evet”i bir tokat gibi çarptılar
sendikalarının kararını sorgulayanların yüzlerine.
Binlerce üyemizle ve dostlarımızla birlikte büyük bir coşkuyla çıktığımız grev, aynı zamanda
1980 sonrası metal işkolunda bir sendikanın diğer
sendikaların imzaladığı sözleşmeye rağmen tek başına çıktığı ilk grev olarak da tarihe geçmiştir.
Daha grevin ilk saatlerinde grevden önce
MESS’ten ayrıldığını ilan eden İzmir Delphi fabrikasına, Alstom, Bekaert, Schneider ve Dostel işyerleri de katılıyor ve MESS’in işbirlikçi, dayatmacı
politikaları daha ilk günden çatırdamaya başlıyordu.
Evet 29 Ocak 2015 Metal işçileri grev pankartları önünde yakılan ateşte umut demledi çay gibi
sıcak.
Bu tarih, bilinsin ki işbirlikçi düzenin yıkıldığı
gün olarak kayıtlara geçmiştir.
Ancak bu kararlı duruşun sonuçlarının bu işbirlikçiler için daha kötü bir sonuçlar yaratmasını
önleyen AKP hükümeti olmuştur.
Askeri cunta döneminden kalan yasa maddesini
devreye sokarak grevimizi yasaklayan AKP hükümeti böylece bir kez daha sermayenin ve MESS’in
imdadına yetişiyor, onları düştükleri zor durumdan
kurtarmaya çalışıyordu.
Ancak bizim için mücadele bitmemişti. Tüm
bunlara meydan okuyup sairin dediği gibi kitap ile,
iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile
tüm zorlukları göğüsledik.
Danıştay’da açtığımız dava, ardından işyerlerindeki çeşitli eylemlerle verdiğimiz mücadelelersonucu kazanımlar geldi. Mahle ve ABB işyerleri
de MESS ten ayrıldılar, ardından MESS üyeliği
devam eden fabrikalarda ise grup sözleşmesinin
üzerinde ücret zamları, toplu ödemeler ve sosyal
yardımlar kazanıldı.
Tüm kozlarını oynamasına, hükümeti devreye
sokmasına rağmen MESS ve yandaşı Türk Metal
bir kez daha bozguna uğradılar.
5 Mayıs sabahı Bursa’da özgürlük cellatları
çullanmak isteseler de işçilerin üstüne, Renault işçileri öncülüğünde başlayan metal fırtına bir anda
ülkemizin bir çok bölgesine ulaşıyor işyerlerini kasıp kavurmaya başlıyordu.
Birleşik Metal-iş sendikası olarak bizler bu sonun başlangıcını hep birlikte yazdık.
Yıllardır uygulanan bu hain plana isyan etmek
metal işçilerinin en meşru, en demokratik hakkıdır.
Onlar şimdi tercihlerini demokratik sınıf ve
kitle sendikacılığı doğrultusunda kullanarak dost
düşman herkese metal işçilerinin kararlılığını göstermekteler.
Ne mutlu onlara, ne mutlu metal işçilerine.
Ne mutlu alnında güneşi taşıyan onurlu işçilere
Saraylar saltanatlar sizinse sokaklar fabrikalar
bizimdir diyerek, özgürlüğe tırnak geçirenlere.

Genel Kurulda işçi tiyatrosu

Tiyatro Akis oyuncuları, greve çıkmış bir işçinin evinden, yüreğinden
çağlayan ses oldular..
Sahneledikleri işçi tiyatrosu, büyük
beğeni ile izlendi.
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İşçi Sınıfına ve Sendikal Harekete
Saldırılar Bitmedi
Mutluluğu paylaşmayı biliriz ve severiz, ama acılara
ortak olmayı da biliriz.
İşkolumuzda AKP hükümetinin bizlere dayattığı grev
yasağı elbette Türkiye deki ilk grev yasağı değildir.
Geride bıraktığımız dönemde cam işkolunda da ne yazık ki aynı uygulamayla karşılaştı şişe cam işçileri ve işverenlerin dayattığı sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı.
Hava-İş sendikası hava yollarında çıktığı grev nedeniyle yine hükümetinin grev yasağıyla değilse de çeşitli
grev kırıcı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
Bununla yetinmeyen siyasi iktidar, Hava-İş sendikasına karşı yürüttüğü operasyonu genel kurullarına da taşıyarak bir muhalif sendikayı daha yönetim bazında bertaraf
etmiş oldu.
Yine, gıda işkolundaki Çay-Kur işletmelerinde kendilerine yakın durmayan ve işyerinde yetkili olan sendika
yerine yandaşı bir sendikayı getirmek için çeşitli oyunlar
oynadılar.
Bunu başaramayınca binlerce mevsimlik işçiyi gününden önce işbaşı yaptırarak sendikanın çıktığı grevi
kırdılar.
13 yıllık iktidarı boyunca 7 grevi erteleyen AKP iktidarı, akıl, izan, adalet, hakkaniyet ölçülerini yitirmiş bir
siyasi iktidar olarak işçilerin ruhunda kara lekeler olarak
tarihe geçecektir.
Evet, bugün tüm kurumlarda olduğu gibi sendikalara
yönelik kendileştirme operasyonlarını da sürdürerek ülkeyi muhalefetsiz bırakma çalışmalarını sendikal alana da
taşımış oldular.
Şimdilerde şunu söylüyorlar: Bu ülkenin ve AKP’nin
başlıca sorunlarından biri muhalefetsizlik.
Gerçekte her alanda muhalefeti bitiren kendileridir.
Muhalif gazeteler, televizyonlar ya kapatılıyor ya ekonomik olarak etkisizleştirilerek el değiştirmeye zorlanıyor.
Muhalif olmayı sürdüren gazeteciler çeşitli bahanelerle yukardan gelen emirlerle hapse atılıyor. İşletmeler
basılıyor, sendikalar zapt ediliyor, gazeteci, asker, polis,
memur, avukat ve öğrenciler tutuklanıyor, yargılanıyor.
Türkiye’yi koca bir hapishaneye çevirdiler. Gazetecilerden ordu mensuplarına, başta çarşı grubu olmak üzere
taraftar gruplarından üniversite hocalarına, sendikacılara
kadar hakkında dava açılmayan meslek grubu, toplumsal
kesim kalmadı.
Diğer yandan bu hapsin dışında kalanlar ise ölümü
her an ilan edilecek bir ferman gibi boynunda asılı dolaşır
hale getirildi. Çalışırken ölmek, evinde yolunu gözleyen
çocuğun yüreğine kor ateşi düşürmek yani iş cinayetlerinde yaşamını yitirmek, yani alınterini akıttığı toprağa
ecelsiz düşmek…
Evet, devletin en yetkili kişisi tarafından işin fıtratı
olarak ilan edildikten sonra, bu ülkenin yoksul vatandaş-

Teşekkür plaketleri

larına da ölmek düşer elbet.
Çok çalışan az kazanan Türkiyeli işçiler, ne yazık ki çalışırken cinayete en
çok kurban giden işçiler olarak da Avrupa
ülkelerindeki sınıfdaşları arasında birinci, dünyada ise üçüncü durumdadır.
Geçtiğimiz dört yıllık dönemde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı
5160’tır.
Bizlere en acı ve zor gelen de insanlarımızın başına gelen bu felaketi sayılarla
ifade etmek zorunda kalmaktır. Kapitalizmin çarkı son yıllarda işçi kanıyla dönmeye başladı.
İş cinayetlerine maruz kalanlar ise kimliksiz karıncalar gibi istatistik malzemesi olmak dışında dikkate alınmıyorlar. Üretim alanları, inşaatlar hatta yollar üzerine kurulan ölüm sayacının numaratörü her gün tak tak atmayı
sürdürüyor.
Biz Sendika olarak İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz dönem önemli atılımlar yaparak kurumsallaşma adına ve eğitimler düzeyinde belli bir mesafe
katettik.
Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Gelecek dönem için
daha organize olmaya yönelik planlarımız var.
Bu konuda eksiklerimizi gidererek üyelerimizin ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılayacak bir çalışmayı gerçekleştireceğiz.

Ölüm Adın Kalleş Olsun
Çalışırken ölümlerde dünyada üçüncü sırada yer alan
bu ülkenin vatandaşları için aslında ölüm her yer de kol
geziyor. Yolda, Askerde, okulda, mitingde bir serseri kurşun, yolunu şaşıran bir sürücü, hain bir saldırı, toprağa
gizlenen bir bomba canlar alıyor acımasızca.
Artık insanlarımız evlerinden çıkarken helalleşir oldular.
Bu ülkenin kadınları Özgecan’ları her gün birer birer
öldürülüyor. Başta yakın akrabaları olmak üzere kendisini
çok sevdiği için öldürdüğünü söyleyen caniler tarafından.
Evet, Çatışmayı ve terörü bir yaşam biçimi haline getiren anlayışlar ne yazık ki ülkeyi bir kan gölüne çevirmekten geri durmuyor. Terör ırk, din, yaş, cinsiyet, gözetmeksizin vuruyor, öldürüyor, sakat bırakıyor.
Ocaklar sönüyor, evlatlar yetim, analar- babalar evlat
acısıyla yanıyor.
Evlatlarının mezarını artık kalbinde taşıyan Beyaz tülbentli anaların gözlerindeki ışıltı karartılıyor.
Henüz daha ölümün ne olduğunu bilmeyen çocukların
bayraklı tabut yanındaki fotoğrafları iç burkuyor, yürek
dağlıyor.
Bize düşen, terörü nereden, kimden ve hangi amaçla
gelirse gelsin lanetlemektir.
Yeniden aday olmayacaklarını açıklayan
M.Selçuk Göktaş ve Erdoğan Özer’e bugüne
kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür
plaketi verildi.
Ayrıca son dört yılda üye sayısını en fazla
arttıran ve büyüyen şube olarak, İzmir Şube
Başkanı Ali Çeltek’e bir plaket verildi.

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, yerli
ve yabancı konukları,
basın mensuplarını ve
delegeleri selamlayarak başladığı açış konuşmasında dört yılı
değerlendirdi, gündemdeki konulara değindi,
gelecek döneme ilişkin
hedefleri ortaya koydu.
İnadına yaşamak, ama korkmadan yaşamak, yaşama
tutunmaktan, gündelik hayatımızdan vazgeçmeden ısrarla ve inadına barış için mücadele etmektir.
Barıştan korkanlar emekçiler değil, insan kanıyla
beslenmeyi alışkanlık haline getiren iktidar hırsıyla gözü
dönmüş, içine devlet kaçmış bir avuç insandır.
78 milyonluk bu ülke elbette teröre teslim olmayacaktır.
Türkiye’ye barış, kardeşlik ve demokratik bir düzen
işçi sınıfıyla gelecektir.
İçine devlet kaçmış insanların bir kez daha teşhiri için
bir konuya dikkat çekmek gerekir;1 Mayıs 2010, 2011 ve
2012 kolluk güçlerinin müdahale etmediği ve yüz binlerce emekçinin katıldığı görkemli kutlamalar olarak hafızalarımızdadır.Bırakın tek bir kişinin burnunun kanamasını
kimsenin kılına bile zarar gelmeden tam bir şenlik havası
içinde yaşanmıştır.
İşte muktediri rahatsız eden de budur.
Barış ve kardeşlik içinde geçen bu üç yılın ardından
birden bire ve inşaat bahaneleriyle Taksim, 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmış, ertesi yıl ise sebep bir anda güvenlik olarak açıklanmıştır.

Güvenlik Sadece Sermaye İçin
Gelişmeler açıkça ve çok net olarak göstermiştir ki,
bu ülkede iktidarın aslında güvenliğini sağladığı tek şey
sermayenin güvenliğidir.
Bu ülkede çalışanların iş güvencesi mi var?
Özgürce sendikalaşma hakkı var mı?
Sadece sendikamıza üyesi oldukları için son dört yılda işten çıkarılan işçiler için açtığımız 1953 işe iade davası olduğunu belirtirsek, bu sorunun yanıtını da vermiş
oluruz.
Sendikamızın hukuk dairesi ve bölge avukatlarımız
mesaisinin büyük bölümü işten atılma ve işveren itirazlarının mahkemelerde kovalamasıyla geçiyor.
Çalışanların, ücretlerini alamadığı veya kıdem tazminatının ödenmediği durumlarda parasını alabilme güvencesi var mı?
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Bunun da cevabını bizler biliyoruz; Yıllarca sürecek davalar sonucu ancak tahsil edilebilen ve bu yüzden de işverenlerin son derece
rahat davrandıklarını hepimiz yaşayarak görüyoruz.
Çalışma bakanlığının raporlarına göre çalışanların % 40’ının sigortasız çalıştırıldığı ülkemizde, yasaların zorunlu kıldığı koşulların
bile gerçekleşmediği bir güvencesizlik ortamının olduğu açıkça ortadadır.
Bu durumda geriye kalan ve bu ülkeyi yönetenlerin teminat altına
aldığı tek şeyin kendi iktidarlarıyla, sermayenin güvenliğinden başka
bir şey olmadığını açıkça görürüz.
Yasaklanan grevimiz ve diğer grevler de bunun en somut göstergesidir.
Yasak deyince akla ister istemez sendikalar ve toplu sözleşme yasası geliyor.
Son süreçte yasa değişse de, ancak yasakların yasadaki sıra numarası değişti.
İşyeri barajları, işkolu barajları, zorunlu arabulucular, uzun sürece
yayılan sözleşme prosedürleri, işkollarındaki grev yasakları, hükümetin grev yasaklama yetkisi, aslında hem sendikal örgütlenme hem de
sözleşme yapma hakkı önündeki askeri dönemden kalma yasak ve engellerin aynen devam ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Bu konuda tek cümle şu olabilir; sendikalar için hukuk cephesinde
yeni bir şey yok.
Yani bunun bizler için anlamı şudur: Zorlu mücadeleye aynen devam.

Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle divan oluşturuldu:
Divan Başkanı: Mehmet Karaca
Başkan Yardımcısı: Metin Ebetürk
Başkan Yardımcısı: Nilgün Soydan
Yazman: Salih Çiçek
Yazman: Burcu Yılmazer

Yoksulluk Gelir Adaletsizliği ve
İşsizlik Kader Olamaz
Geçtiğimiz günlerde 58. Hükümet eylem programını açıkladı.
Şimdi gündemde asgari ücret var.
Ama diğer yandan da kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin üç ay içinde tamamlanmasından
söz ediliyor.
Bir de bunun üzerine işe yeni giren genç işçilerin sigorta primlerinin bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması vaadini eklediğinizde tablo
çok net olarak ortaya çıkmaktadır; sermayeye yeni
tavizler gelecek.
Bir kere şunu herkes çok iyi bilmelidir ki asgari
ücretin 1117TL’ ye çıkması bir lütuf değil, tam tersine geç kalmış ve eksik ilan edilmiş bir uygulama
olacaktır.
Ve aynı zamanda asgari ücretin yükselmesiyle
1117 TL ve üzeri ücretlerin de yeniden tanzimine
de ihtiyaç vardır.
Şu anda geçerli olan asgari ücret 300 Euro
ile Romanya, Slovenya gibi ekonomik açıdan
Avrupa’nın üçüncü liginde yer alan ülkelerle aynı
seviyededir.
Oysa ekonominin büyüklüğü söz konusu olduğunda bırakın Avrupa’yı dünyada 17. sırada olmaktan büyük gurur duyduklarını her fırsatta yinelediklerini hepimiz biliyoruz.
Ancak şimdi bu konuda gerek hükümet çevrelerinde ama daha çok da sermaye çevreleri tarafından
bu yükün kaldırılamayacağı veya bedelinin paylaşılması gerektiği feryatları yükselmektedir.
Açıklanan hükümet eylem programına baktığımızda da gidişat, bir diyet ödetme çabasını açıkça
ortaya koymaktadır.
Sermayenin sürekli olarak dillendirdiği “yükümüzü hafifletin” talebi yüzsüzce devam ediyor.
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Oysa hepimiz biliyoruz ki bu ülkede yükü çeken
işçiler, köylüler, çiftçiler yani kısacası emekçilerdir.
Büyüme çalışanların sırtında yükselmektedir.
Vergi yükünün bordro mahkumları tarafından
karşılandığını artık herkes biliyor.
Ayrıca en adaletsiz vergi toplama yöntemi olarak bilinen dolaylı vergi oranının Avrupa’da ortalama yüzde 27 iken, Türkiye’de yüzde 69 gibi rekor
bir orana ulaşması da az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığının en çarpıcı göstergesidir.
Gelir dağılımındaki çarpıklıkta ise aynı iş cinayetlerinde olduğu gibi Dünyada üçüncü, Avrupa’da
birinciyiz.
En alt gelir grubuyla en zengin gelir grubu arasındaki uçurum 15 katına çıkmıştır.
OECD ülkelerinde ise bu fark ortalama 9 katı
kadardır.
Bu rakamların ortaya koyduğu gerçekler apaçık
ortadayken kimse yükten, bedelden bahsedip süreçten nemalanmaya kalkmasın.
Bu bahanelerle, işçi sınıfının 80 yıllık kazanımı
olan kıdem tazminatlarımıza kimse göz dikmeye
kalkmasın.
Güvencesiz işçileri bahane ederek kıdem tazminatının fon adı altında hiç edilmesine niyetlenmesinler.
Eğer güvencesiz ve sigortasız çalışanlar umurlarındaysa sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırsınlar,
Ayrıca amaç gerçekten işçilerin mağdur olmasını engellemek ise, İş Yasasında yapılacak birkaç
küçük düzenlemeyle tüm işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanabilir.
Kıdeme Devlet güvencesi getirilebilir.
Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki niyet başka.
Onların kötü niyetlerini biliyor ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz.
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Konuk konuşmacılar

Konuk konuşmacılar delegeleri selamlayarak, Genel Kurulumuza başarılar dilediler:

Diğer konfederasyonları da buradan uyarıyoruz; gizli kapaklı pazarlıklara girmeden, bugüne kadarki kazanımlarımızı kurtaralım, sonradan gelenler de başının çaresine baksın yaklaşımıyla vereceğiniz her
taviz, işçi sınıfına karşı yapılmış bir ihanet olacaktır, ihanetin bedeli
de ağır olacaktır.
***
Türkiye’yi Çin, Vietnam,Tayland gibi tam bir ucuz emek cenneti
haline getirip resmen yabancı sermayeye peşkeş çekmek istiyorlar.
Güvencesiz, sendikasız, karın tokluğuna çalışmaya razı edilen, sermayenin kölesi olarak çalışmaya mahkum bir işçi sınıfı oluşturmak
istiyor.
Bu nedenle önümüzdeki dönem bizim için son derece çetin mücadelelere sahne olacaktır.
Kısa zamanda yeni bir mücadele hattını örmek için hazırlıklarımızı
yapmak zorundayız.

Kani Beko: “Önümüzde gerçekten sıcak gündem bizi bekliyor. Yürüyüşlerde
mitinglerde birlikte olacağız, kıdem tazminatlarını leş kargalarına yedirmeyeceğiz.”
Lami Özgen: “Metal işçilerinin yeni bir
bilinçle, sarı sendikaların imzaladıkları toplu sözleşmeleri fiili şekilde yok sayıp, kendi
taleplerini öne çıkaran anlayışla, biz kamu
emekçileri için de önemli bir örnek olduğunu belirtmek istiyorum.”
Kemal Özkan: “143 ülkeden 50 milyonu aşkın işçinin selamını getirmekten
mutluluk duyuyorum. Birleşik Metal-İş sendikası ezberi ve oyunu bozar. Bizim mücadelemizle yenidünyayı meydana getirmek
mümkün.”
Yakup Akkaya: “Uzun yıllardır böyle canlı enerji dolu bir kongre görmemiştim. Birlik olursak örgütlenirsek birbirimize sahip çıkarsak kurtulabiliriz.”
Hasan Felek: “Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikası Federasyonu adına saygıyla
selamlıyorum. Direnenler her zaman kazanacaktır. Savaşın değil barışın hüküm süreceği bir dünya için hep birlikte direnelim.”
Süleyman Çelebi: “Birleşik Metal-İş kurumsal kimliğini, mücadeleci yapısını
koruyarak devam etmektedir. Ben de bu mücadelede beraber olmaktan büyük
onur duyuyorum. Ben işçiyim, işçi kalacağım. Tecrübelerimden ne zaman yararlanmak isterseniz emrinizde olacağım. “
Halit Erdem: “Sendikalar politikalarını, tek bir siyasi görüş ve ideolojiye
bağlı olmadan, demokratik bir işleyişle ve tüm siyasi düşünceden işçilerin
görüşlerinin alınmasıyla oluşturduğu takdirde, tüm partileri etkileyecek bir güce
sahip olur.”
Serhan Bolluk, “Metal işçilerinin direnişlerine yakından tanık oldum. Bu bir
işaret fişeği gibi oldu. Metal sektörü önemli bir iş koludur. Sendikanız da bunu
sırtlamış durumda. Bursa’da o ışığı gördüm ben, başarılar diliyorum.”
Ahmet Kaptan, “Kıbrıs’tan sevgiler saygılar. Sizin gibi kıymetli yiğit insanları
gördükçe dertleşmek istiyorum. AKP’den sadece siz çekmiyorsunuz. AKP’nin
dayatmalarıyla her türlü konuda zor durumda kalıyoruz.”
Levent Dölek, “Metal baharı diye adlandırılan metal işçilerinin direnişini hatırlatmak istiyorum. Bu mücadeleyi hep beraber başaracağız.”
Belçika ABVV Metall Sendikasından Francois Bierbaut, “Size sendikamdan
selam getirdim. Mücadelemize hep birlikte
devam edelim. Dayanışmayla”
Belçika MWB Sendikasından Benoit
Gerits, “Bizim için Birleşik Metal İş Sendikası önemlidir. Ortak faaliyetlerimiz var.
Kol kola mücadeleye devam etmek istiyoruz. Yan yana gelirsek kazanabileceğimizi
biliyoruz, dayanışmayla...”

Heryerde Demokrasi istiyoruz
Bizim en önemli sorunlarımızdan biri de çalışma sürelerinin fazla
olmasıdır.
OECD ülkeleri arasında haftalık 45 saat gözükse de fazla mesai ile
haftalık 52 saati bulan çalışmayla en uzun çalışma süresi Türkiye’de
gerçekleşmektedir.
Türkiye’deki işçiler, Avrupa’daki işçilerin tamamından daha uzun
bir süreyi işyerinde geçirmek suretiyle çok çalışıp az kazananlar listesinde başı çekmektedir.
Biz MESS’e verdiğimiz tekliflerde dikkate alınmasa da bu talebimizi çokça dile getirmekteyiz.
Bu konu aynı zamanda Türkiye’de artık kronik hale gelen işsizlik
meselesiyle de yakından ilgilidir.
Büyümenin % 4 ilan edildiği bir dönemde bile resmi rakamlar itibariyle % 10 ları aşan ekonomik alanda lüzumsuz ilan edilen işsizlerin
oranı krizdeki ülkeleri aratmıyor.
Artık Ülkemizde de işsizliği azaltmak için bazı sosyal önlemlerin
alınma zamanı gelmiştir.
Aslında gelişmelere baktığımızda ortaya çıkan çok çarpıcı bir de
durum var: Bir ülke de zenginlik artabilir, zenginlerimiz çoğalabilir
-zira her sene yeni işadamımız dünya zenginler kulübüne katılıyorülke ekonomisi büyüyebilir, üretim artabilir, ancak esas olanın bu büyümeden kimin ne kadar pay alabildiğidir.
Bu da ancak bir sınıflar mücadelesinin sonucuyla belirlenir. Sermaye ister istemez kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda hareket etmekte,
iktidarda hangi siyasal parti olursa olsun etkisi altına alıp, taleplerinin
gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Burada önemli olan bizim ne yaptığımız, işçiler olarak nasıl bir
tavır aldığımızdır.
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Delegeler Kürsüde

Gerek sendikal gerekse siyasal anlamda işçi sınıfı
olarak gerekli müdahaleyi yapmaz, yasaların lehimize
değişmesinden tutun da, ekonomik kararların emekçilerin ortak çıkarları doğrultusunda alınmasına kadar
sürece katkı sunmazsak, geriye gitmemiz kaçınılmaz
olur.
İşte bu nedenle demokratik bir düzene en çok bizim ihtiyacımız var.
Sermayedarlar, askeri cunta dönemlerinde olduğu
gibi sivil otoriter dönemlerde de birikimlerini çoğaltıp
ücretleri baskılamak suretiyle maliyetleri düşürüp karları artırmaktadır.
Biz buna benzer örneklerin Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde de gerçekleştiğine şahit olduk.
Demokrasi bizim gibi ekonomik piramidin en altlarında kalan emekçilerin nefes almasını sağlayan ve
sisteme müdahil olma imkanını tanıyan rejimdir.
Bütün bu konuşmalarımızın, düşüncelerimizin
meydanlarda vücut bulması, medya organlarında yer
alması, örgütlenme özgürlüğünün gelişmesi, düşünce
ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması,
istediklerimizi elde etmemiz için imkan tanınması demektir.
Milli gelir dediğimiz pastadan pay alabilmemiz
için önce o pastanın başına gidebilmemiz, yani oraya
varan engellerin ortadan kaldırılması gerekir.
İşte demokratik düzen o pastanın başına gidebilmemizi sağlar. Sonrası bizim gücümüze kalır.
Ancak sermayenin talepleri ve baskıları doğrultusunda hareket eden siyasi iktidar, kendi yerini sağlamlaştırmak ve bu talepleri karşılamak adına attığı
her adımla, çıkardığı her yasayla, aldığı her önlemle
demokrasiyi zedelemekte bizim yolumuzu kesmeye
çalışmaktadır.
İşte bu nedenle bugünlere devreden kimi kazanımların ortadan kaldırılması karşısında emekçilerden en
ufak bir tepki gelmesini istemiyorlar.
Demokratik olmayan yeni yasal düzenlemeleri ve
cezai yaptırımları artırırlarken, Hukuk ile zorbalığın
sınırlarını yeniden belirleyerek ideolojik anlamda da
beyin yıkamaya çalışıyorlar.
Kapitalist tarihin ilkel birikim sürecini gaddarca
işletiyorlar

Bunun için özelleştirmeleri, piyasacılığı, liberalizmi yüceltiyorlar. Yalanı gücün elinde dilleştiriyorlar.
Sosyal devletin emekçiler için önemli olan kazanımlarını hafızalardan kazımak istiyorlar.
Yine bunun için bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar, 1 Mayısları coşkuyla ve kitlesel olarak kutlamamıza engel oluyorlar, gezi gibi parkları yasaklıyor, kimilerinin kabusu, kimilerininse umudu olan bu
parklarda, toplumu kutuplaştıran yalanlarada başvurarak meydanlarda biraraya gelmemize izin vermiyorlar.
Şimdide demokrasinin en önemli teminatlarından
biri olan parlamenter sistemi bir kişinin sultası haline
dönüştürerek bir çok yönden zedelenmiş ve yara almış
olan ve besmeleyle soydukları ülkemizin ağır aksak
ta olsa işleyen demokratik düzenini başkanlık sistemi
adı altında topyekun rafa kaldırmaya çalışıyorlar.
Evet, yeni ve sivil bir anayasa, asker tarafından
dikte edilen 82 anayasasının çıktığı ilk günden bu
yana bizim ortak talebimiz olmuştur.
Ancak bu anayasanın yasakçı hallerinden yararlanıp meydanı boş bularak iktidarın tadını alanlar, şimdi
tek taraflı bir başka baskıcı süreci başlatmanın illebet
ikidarda kalmanın hazırlıklarını yapmaktadırlar.
Aslında lafı hiç gevelemenin anlamı yok; bizim
taleplerimiz çok net ve açıktır.
Yeni Anayasa, yasakları değil tam tersine özgürlükleri güvence altına almalıdır.
Bu nedenle bizler; yalın,yasakçı değil özgürlükçü,
bireyin haklarını koruyan ama bireyci olmayan, yani
toplumcu, Cumhuriyetin kazandırdıklarına sahip çıkan ve onun değerlerini koruyan, tek kişinin keyfiyetini değil parlamenter sistemi öngören, çoğulcu, eşitlikçi, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve hukukun üstünlüğüne
bağlı, sosyal devlet ilkesini benimseyen, çağdaş, demokratik bir anayasa talep ediyoruz.
Tek adamlığı, çoğunluğun azınlık üzerindeki tahakkümünü, hak alma ve arama araçlarının kullanımını ve adaleti ancak çağdaş, demokratik ve toplumcu
bir anayasa ile sağlayabiliriz.
Çünkü biz zulüm edene alet olmadığımız gibi zulüm edene de boyun eğmeyenlerdeniz. Yeni Anayasamız da böyle olmalıdır.

Kürsüde Coşku!...

EGO işçileri adına söz alarak Genel Kurulumuzu selamlayan Hilal Bayraktar, sarı sendikadan kurtulma
sürecini anlattı, mücadelenin hala devam ettiğini söyledi...
Coşkulu sloganlar eşliğinde salona giren Renault işçileri adına Genel Kurulumuzu selamlayan Birol
Serbest “İstediklerini yapsınlar ne olursa olsun, biz Birleşik Metal-İş’te devam edeceğiz. Bir dahaki kongrenin Bursa’da yapılmasını dileyerek kongreye başarılar diliyoruz” dedi.

Hüseyin Koruk, Tabip Yavuz, Ozan İncedere, Fethi Şenol
Güler, Deniz Kalem, Ali Çeltek,
Ümit Aslaner, Telat Çelik, Erkan
Çelik, Lütfü Erdoğan söz aldılar.
Merkez Denetleme Kurulu
raporu, ek rapor ve yeminli mali
müşavir raporu; ardından da
Merkez Disiplin Kurulu raporu
okundu, oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
Tüzük Tadil Komisyonunun
önerilerinin de oybirliği ile kabulünün ardından, Kararlar Komisyonunun hazırladığı rapordaki
kararlar, ayrı ayrı genel kurula
okundu. Kararlar tek tek oylandı
ve oybirliğiyle kabul edildi.

7

8

Birleşik Metal-İş
Ocak 2016

Kapitalizm Dünyayı Bir Cehenneme
Çevirdi
Dünyanın daha öncesinde görülmemiş boyutlarda askerileştirilmesine ve uluslararası hukukun bariz biçimde
ihlal edilmesine paralel olarak kapitalizm kendi kriziyle
birlikte, gerilimleri ve savaşları da tırmandırıyor.
Kapitalist krizinin sonucu olarak dünyanın güçlü
merkezleri arasındaki çatışmalar ve rekabet derinlemesine yoğunlaşmış, sermaye ve emek arasındaki çelişkiler
keskinleşmiştir.
Bunlara paralel olarak ekonomik kriz, ulusların kendi arasındaki güçler dengesinde yeniden düzenlemeler
yapılmasına, yeni ittifakların biçimlenmesine ve aynı
zamanda savaş ve gerilim odaklarının bir kez daha alevlenmesine yol açmıştır.
Türkiye ne yazık ki son yıllarda, uluslararası güçlerin
istekleri doğrultusunda dış politikadaki değişiklikler ve
izlenen yanlış politikalar sonucunda giderek bu savaşın
içine çekilmektedir.
Hemen hemen tüm komşularımızla kavgalı olmaktan
öte neredeyse bir savaş hali içindeyiz.
Sermayenin aç gözlülüğüyle güç oyunlarına alet olanlar, ülkemizi bir anda sıcak savaşın eşiğine kadar getirmişlerdir.
Bir ülkenin, üstelik komşu bir ülkenin içişlerine karışarak iç savaşı kışkırtmanın bedelini önce 2 buçuk milyon
Suriyeli göçmen, ardından üç yaşında mülteci bir bebeğin
deniz kıyısındaki yüzükoyun yatan ve herkesin yüzüne
tokat gibi çarpan cesedi ile ödenmiştir.
Ardından da AB ile yapılan ucuz pazarlıklar neticesinde Türkiye’ye ödemek zorunda bırakılan yüklü bir hesap kalmıştır.
Bu gün ise Türkiye, mülteciler için, ölümden kaçan
insanların ölümü göze alarak kaçtığı ülke olmuştur.
Biz emekçiler olarak, metal işçileri olarak bu kirli
savaşa alet olmayacağız. Birilerinin pazar kavgasının ve
iktidar hırsının figüranları olarak bu oyuna gelmeyeceğiz.
Terörde de savaşta da kaybedenin emekçiler olacağını
tarih bizlere fazlasıyla öğretti.
Şair diyor ki “anlamak, gideni ve gelmekte olanı”
Bizler de anlamaya çalışıyoruz…
Anlamak zorundayız, ortaya çıkarmak için yalanı.
Kapitalist dünyada çok karmaşık ve alabildiğine değişken bir süreç yaşandığına hep birlikte şahit oluyoruz.
Tüm bu kargaşa ve kaosun nedeni elbette kapitalizmin
bitmek bilmeyen, ardı ardına patlayan krizleridir.
Sonuçta ne yazık ki dünyada gelir dağılımı ve paylaşım daha da bozuluyor ve halklar yoksullaşıyor.
Bizler yıllardan beri tekrar tekrar dile getiriyoruz; piyasa düzenlenmezse kendini çevreleyen toplumu ve doğayı yok eder. Sermaye, karşılaştığı her şeyi metalaştırıyor,
daha fazla canlı emek tüketerek daha fazla kâr üretmeye
çalışıyor, yoğunlaşarak genişleme eğilimi gösteriyor.
OECD ve Dünya Bankası raporlarına baktığımızda
ortaya çıkan acı gerçek şudur: Toplam servetin yüzde
85’i, dünya nüfusunun yüzde 8 ini oluşturan bir avuç sermaye sahibinin elinde toplanırken geriye kalan milyarlarca insan toplam gelirin yüzde 3’ü ile yetinmek durumunda kalmaktadır.
Ancak çok iyi biliyoruz ki, “Her şey karşıtını içinde
barındırır.”
Kapitalizm bu haliyle her geçen gün öfkeyi büyütü-

yor, kendisine bağlanan umutları ağır ağır yok ediyor ve
kendi mezar kazıcılarını da giderek çoğaltıyor.
Neden olduğu yoksulluk,yol açtığı savaşlar ve yarattığı istikrarsızlık insanlık için sömürüsüz bir dünya talebinin güncelliğini ve gerekliliğini daha açık bir biçimde
ortaya çıkartıyor.
Dünyanın birçok yerinde işçi sınıfı siyaset sahnesine
damgasını vurmaya başlıyor ve sosyal siyaset yeniden
hatırlanmaya başlıyor. Burada ilk akla gelen elbette kapitalizmin en güçlü alternatifini yaratacak olan işçi sınıfının
sahne almasıdır.
1864 yılında kurulan 1. Enternasyonal’in açılışında
sarf edilen sözlerden bir alıntıyı burada dile getirmek
istiyorum: Bu sözlerin bizler için bugün de rehberimiz
olacak kadar güncel ve bir o kadar da öğretici olduğunu
düşünüyorum:
“İşçi sınıfı kendini ulusal politikaların dar alanına
hapsetmemelidir… İşçiler uluslararası politikanın tüm
sırlarını bilmelidir.
Hükümetlerin diplomatik davranışlarını izlemeli,
gerektiğinde ellerindeki tüm güçlerini kullanarak onlara
karşı direnmelidir.
Uluslararası ilişkilerde görülen soygun, talan ve üç
kağıtlara göz yumma durumuna artık bir son vermenin
zamanı gelmiştir”
Bizler, emekçiler ve sendikalar olarak 160 yıllık birikim ve deneyimimizi bugün hep birlikte kullanmalı ve
öykümüzü yeniden yazmalıyız.
Tarihsel olarak işçi sınıfının genetik kodlarında bu
mücadele yöntemleri vardır. Yeter ki bizler bunu harekete geçirecek inanç ve kararlılığı hep birlikte gösterelim.

Güzel Günler İşçilerle Gelecek
Biz demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının ilkeleri doğrultusunda işçi sınıfının ortak çıkarları için bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdürmek, her türlü hazırlığımızı yapmak, kendimizi ve sendikamızı daha da geliştirmek, eksik yanlarımızı gidermek
için, gereken her türlü çabayı göstermek zorundayız.
Örgütlenmede her dönem biraz daha geliştirdiğimiz
büyümeyi daha ilerilere taşımak, metal işkolunda daha
etkin ve güçlü bir sendika olmak adına birincil görevimizdir.
Her şubemiz genel merkezden aldığı güç ve destekle, koordineli bir biçimde işyeri ve üye sayısını artırmayı
önüne görev olarak koymalıdır.
Diğer yandan, Renault’daki arkadaşlarımızın örgütlenmelerinin, genel merkezimiz tarafından ve bölgedeki
şubelerimizle ortak biçimde başarıyla sonlandırılmasının
ardından, 2017’deki Grup sözleşmeleri metal işkolundaki
gidişatı önemli ölçüde etkileyecektir.
İşyerlerinde giderek bir baskı ve dayatmaya dönüşen
performans uygulamalarının keyfi ve işçiyi makineleştiren, sendikayı dışarda bırakan bir yaklaşımla ele alınmasına karşı gösterdiğimiz tavır bellidir.
Her zaman gündemimizde olan bu konuyu önümüzdeki dönem daha profesyonel ve teknik bir yaklaşımla ele
alarak kurumsallaşma adına yaptığımız hazırlıklar devam
etmektedir.
Bir sendikanın geleceği vereceği eğitime bağlıdır bilinciyle, eğitimlerimiz her zaman olduğu gibi katılım ve
içerik olarak daha da zenginleşerek devam edecektir.
Eğitim her zamanki gibi en iddialı olduğumuz konular arasında yer
alıyor.
Küreselleşmenin etkileri ve çerçeve sözleşmelerinin çokça yapılmaya başlanması uluslararası alana
özel bir başlıkla yaklaşmamızı gerektiriyor.
İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasının önemli katkılarından
azami biçimde yararlanmak için
ilişkilerimizi geliştirmek her dönem
hedeflerimiz arasında yer almıştır.

Önümüzdeki dönemde de Uluslararası ilişkilerimizi
daha da geliştirerek tüm ülke sendikalarıyla her konuda
ortak çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz.
Mali dairemiz yapısal olarak son zamanların en güçlü haline getirilmiştir. Üyelerimizin aidatlarını kutsal bir
emanet olarak görüyor ve tüm parasal işleyişimizi şeffaf
ve denetlemeye açık bir şekilde ve olabildiğince mücadeleye dönük alt yapımızı güçlendirerek sürdürüyoruz.
Üyelerimizin gerek şubelerimizde gerekse sosyal hayatlarında sendikalarıyla daha kolay ve uygun ortamlarda
buluşmaları adına geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiğimiz
tesisleşme çalışmalarımız da bizler için ciddi bir kazanım
olmuştur.
Gönen yenilenerek üyelerimizin ziyaretlerine açılırken, bu dönem kazandırdığımız Sapanca tesislerimizin de
başta eğitimler olmak üzere sendikamıza önemli katkıları
olduğuna ve olacağına inanıyoruz.
Gebze ve İzmir şubelerimizin ayrıca Düzce temsilciliğimizin ise tamamen yeni ve ihtiyaçları karşılayacak
düzeyde binalara kavuştuğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
İhtiyaçlar doğrultusunda diğer şubelerimiz için de gelecek dönemde yeni şube binalarını sendikamıza kazandıracağız.
Hukuksal mücadelemiz yine Avukat arkadaşlarımız
tarafından ve gerçek bir işçi Avukatlığı anlayışıyla sürdürülecektir.
Basın yayın çalışmalarımız her zaman olduğu gibi
emekçilerin, yalan bombardımanlarına karşı doğru bilgiye ulaşımı ve üyelerimizin sorgulama yeteneklerinin
geliştirilmesi anlayışıyla devam edecektir.

İlkelerimizle ve Mücadelemizle Aydınlık Geleceğe Yürüyoruz
Mücadeleyle yoğrulmuş, kazanımlarımızla taçlanmış
bir dört yılı geride bırakırken elbette gelecek adına yapacaklarımız için de son derece heyecanlıyız.
Bu heyecan bizleri ayakta tutuyor ve geleceğe taşıyor.
“Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe” demiş işçi B.
Gelecek güzel günlere yürümemiz için gerek şubelerimizde gerekse genel merkez düzeyinde yeni ve genç
arkadaşlarımızın aramıza katılması bizleri ayrıca umutlandırıyor. Sendikamızı geleceğe taşıyacak yeni kadrolar
adına şimdiden heyecanlı ve umutluyuz.
Ancak unutulmaması gereken, sendikamızı bugünlere getiren gücün sendikal anlayış ve ilkelerimiz olduğu
gerçeğidir.
Genel Başkanı öldürülen, on yıl boyunca kapalı kalan, kadroları hemen hemen tamamen değişen, dışarıdan
ve bazen içerden çeşitli saldırılara uğramasına rağmen,
Birleşik Metal-İş Sendikasını ayakta tutan bu ilkelerdir.
Bu ilkeler, bizleri kişilere bağlı kılmaktan, bir grubun
veya siyasi partinin güdümünde olmaktan kurtardığı gibi,
her zaman doğru yolu bulmamıza yardımcı olan pusulamızdır.
Bu pusulanın doğrultusu ise işçi sınıfının ideolojisidir,
işçi sınıfının yoludur. Bizi bu yoldan hiç bir güç döndüremez.
Biz farklı görüş, düşünce, köken, yöre ve inançtaki
bütün arkadaşlarımızı dışlamadan demokratik işleyişimiz
içinde görüşlerine saygı duyarak, Emeğin ortak potasında
buluşturup, adeta çeliğe su veren bir sendikal anlayışın
takipçileriyiz.
Gücümüz buradan gelir ve bu anlayışla damgasını vurur mücadeleye.
Ama bu anlayış bizi mücadeleci yaparken, maceracılıktan da uzak tutar.
Bu anlayış bizi teslimiyetçiliğe düşmeden gerçekçi
yapar.
Bu nedenle tüm üyelerimizle, temsilcilerimizle, kurullarımızla ve yönetimlerimizle her kademede ve her an
bu anlayış ve ilkelerle mücadelemizi sürdürmeye devam
edeceğiz.
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Yapılan seçimler sonrasında, Genel Yönetim
Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Genel Başkan: Adnan SERDAROĞLU
Genel Sekreter: Özkan ATAR
Genel Mali Sekreter: Ali GÜNDÜZ
Genel Örgütlenme Sekreteri: Hami BALTACI
Genel Eğitim Sekreteri: Seyfettin GÜLENGÜL
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19. GENEL KURUL
KARARLAR KOMİSYONU KARARLARI
KARAR 1
Savaşa ve emperyalist müdahalelere karşı mücadele
Geçtiğimiz yüzyıl içinde iki büyük dünya savaşına neden
olan emperyalist saldırganlık, insanoğluna büyük acılar yaşattı. Uluslararası tekellerin daha fazla sömürü ve daha fazla
kâr için sürdürdüğü yayılmacı politikalar her iki savaşta da
milyonlarca insanın yok olmasına neden oldu.
Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından sona ereceği düşünülen bu saldırganlık aksine daha da şiddetlendi.
ABD’nin 11 Eylül sonrası Afganistan ve Irak’a müdahalesiyle yeni bir emperyalist işgal dönemi başladı. Kafkaslar,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika yangın yerine döndü. İşgalleri iç
savaşlar takip etti.
Bugün Suriye’de emperyalist müdahale ve iç savaş devam ediyor. Kafa kesen teröristler Suriye halkını katlediyor.
Çeteler delik deşik olmuş sınır boyumuzdan ülkemize giriyor, hastaneleri kullanıyor, lojistik sağlıyor, kent merkezlerimizde bombalar patlatıyor.
Suriye’ye emperyalist müdahalenin başladığı günden
buyana siyasi iktidarın izlediği politika, ülkemizi bu savaşın
içine çekmiş durumdadır. Reyhanlı, Suruç ve Ankara Garı
terör saldırılarının ardından bu politikalar ülkemizi şimdi de
Rusya ile sıcak bir çatışmanın eşiğine getirmiş bulunuyor.
Ülke siyasetine ölümlerle yön veriliyor. İki seçim geçirdiğimiz 2015 yılında silahlı ya da bombalı saldırılarda ve çeşitli terör eylemlerinde asker, sivil bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bir kez daha şehit haberleri gelmeye başladı.
Her türlü terör eylemi insanlık suçudur. Terör nereden ve
kimden gelirse gelsin karşısına dikilmek insanlık görevidir.
Terörün kendisinin yarattığı yıkım kadar terörle mücadele adına demokrasinin askıya alınması da bir o kadar yıkım
getiriyor. Kürt sorununda da durum böyledir. “Barış süreci”
olarak adlandırılan sürecin bir aldatmaca olduğu ortaya çıkmış, şiddet, baskı ve teröre dayalı politikalar tekrar hâkim
olmuştur. Gerçek bir barış, her kökenden işçi ve emekçilerin,
sermayenin ve emperyalizmin politikalarına karşı birlikteliklerini güçlendirmeleri ve ortak taleplerini yükseltmeleri ile
olabilir. Bugünkü öncelikli görev bu birliği eşitlik, özgürlük
ve barış temelinde politikalarla güçlendirmektir.
Biz işçiler, savaşa karşıyız. Emperyalist işgallere karşı
halkların kardeşliğini savunuyoruz. Savaş, işçi sınıfının yıkımıdır. Savaştan nemalananlar petrol ve enerji tekelleridir,
müteahhitlerdir, silah tüccarlarıdır. İçeride ve dışarıda emperyalizmin savaş politikalarına alet olmayacağız. Bizim
kılavuzumuz “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesidir. Bu ilke
doğrultusunda barış mücadelesini yükselteceğiz.

KARAR 2
İnsanlığı yok eden kapitalizme karşı mücadele
Günümüzde sermaye egemenliği alabildiğine genişlemiş
durumdadır. Tüm toplumsal zenginlikler ve ekonomik kaynaklar sermaye sınıfının hizmetine sunulmuştur. Emekçiler
hem kaynakların hem de iktidarın dışına itilmiş, sömürü koşulları alabildiğine ağırlaştırılmıştır.

Dünyanın en zengin 80 kişisi 1,9 trilyon dolar servetin
üzerinde oturuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yarısının,
yani 3,5 milyar kişinin servetine eşit. Diğer taraftan dünyada
1 milyardan fazla insan günde sadece 1,25 doların altında bir
gelirle yaşamaya çalışıyor. Eğitim, sağlık, barınma, ulaşım
gibi temel haklar kapitalizmde artık alınıp satılabilen metalar halindedir. Kapitalizm, sosyal devleti geri dönüşsüz bir
biçimde terk etmiştir.
Kapitalizmin yarattığı eşitsizlik o düzeye gelmiş durumda ki bunu kimi büyük servet sahipleri bile görmezden gelemiyor, kapitalizmin insanileştirilmesini gündeme getiriyor.
2015 yılında ülkemizde düzenlenen G20 toplantılarında kimi
patronların yaptığı kapitalizm eleştirisi düşündürücüdür.
Kapitalizm insanileştirilemez. Paranın hâkim olduğu, her
türlü gücün para ile belirlendiği sistemde adalet sağlanamaz.
Tüm insanlar için her düzeyde eşit, adil ve özgür bir toplumsal düzen mümkündür.
İşçi sınıfının kurtuluşu, kapitalist sömürünün sonlanmasındadır.
İşçi sınıfının kurtuluşu kendi ellerindedir.

KARAR 3
“Ulusal istihdam stratejisi” ile yaratılacak “geleceksiz çalışma sistemine” karşı mücadele
Geride bıraktığımız on beş yılda, siyasi iktidarların yardımıyla sermaye sınıfı güvencesiz çalışmayı hâkim hale
getirdi. 2003 yılında çıkarılan ve işçilerin adına “kölelik
yasası” dediği iş kanunu, çalışma sürelerinde ve istihdam biçimlerinde esneklik dâhil olmak üzere hakları geriye götüren
birçok düzenleme içeriyordu ve bu düzenlemeler güvencesizliğin yolunu açtı. Özelleştirmeler hızlandırıldı, kamu istihdamı gevşetildi. “İş ve işçi bulma hizmeti” özel sektöre
açıldı, peş peşe özel istihdam büroları faaliyete geçirildi. Taşeron işçiliği, kamuda birincil istihdam biçimine dönüştürüldü. Ekonomik kriz dönemlerinde akla gelebilecek her türlü
esneklik fiilen uygulandı. İşsizlik sigortası fonu patronların
kullanımına açıldı. Krizler, onlar için fırsata çevrildi.
2015 yılının sonunda sermaye sınıfı daha fazlasını istiyor. Onlara “güvencesizlik” yetmiyor, işçiler için “geleceksiz çalışma sistemi” anlamına gelecek olan saldırı paketi bir
kez daha gündeme getiriliyor. Ulusal istihdam stratejisi adı
altında önümüze konulan bu pakete sessiz kalmayacağız:
a) Kıdem tazminatına dokunulamaz
Paketin en önemli başlığı kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatının fona devredilmesini kabul etmiyoruz. Kıdem tazminatının tasfiyesi anlamına gelecek her türlü yeni düzenlemeye karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.
b) İşçi kiralama modern köleliktir
Ulusal istihdam stratejisinde yer alan özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurabilmesine yönelik düzenleme,
daha açık ifadeyle kiralık işçilik; modern köleliktir. Özel istihdam büroları eliyle iş ve işçi bulma hizmetinin piyasaya
açılmasının ardından bu büroların işçi kiralamaya başlaması
kabul edilemez.

c) Belirli süreli hizmet akdiyle çalışma yaygınlaştırılamaz
Belirli süreli hizmet akdi, birçok işletmede yasaya aykırı
olarak fiilen deneme süresini uzatmak için yapılıyor. Ayrıca
bir süre ara verildikten sonra aynı biçimde yenilendiği örneklere de rastlanıyor. Ulusal istihdam stratejinde, bu sözleşmelerin art arda yapılabilmesi öngörülüyor.
Bu sözleşme tipinin yaygınlaştırılması güvencesiz çalışmanın kalıcılaşması anlamına geldiği gibi kıdem tazminatının da ortadan kaldırılması anlamına geliyor.
Belirli süreli hizmet akidiyle işçi çalıştırma yasaklanmalı, güvenceli istihdam biçimleri arttırılmalıdır.
d) Bölgesel asgari ücret kabul edilemez
2016 yılı için asgari ücret tartışmaları devam ederken bir
kez daha bölgesel asgari ücret gündeme getirildi. Amaçlanan
Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine ve işgücü piyasasının koşullarını göre farklı bölgelere ayrılıp, her bir bölge için ayrı
asgari ücret belirlenmesidir. Bu en başta Anayasanın eşitlik
ve adaletli ücret ilkesine aykırıdır. Emekçiler için kimi bölgelerimizi ülkenin Çini haline getirmeye yönelik bu uygulamaya karşı mücadele kaçınılmazdır.
e) Ulusal istihdam stratejisi geri çekilmelidir.
Hükümet, 2016 yılında bir kez daha gündeme alınacağını
ifade edilen Ulusal İstihdam Stratejisi’ni geri çekilmelidir.
Bu belgenin kendisine ve işçi sınıfına dayatacağı “geleceksiz çalışma sistemine” karşı konfederasyonumuz DİSK ile
birlikte mücadeleyi yükselteceğiz.

KARAR 4
Asgari ücret değil, yaşanabilir, insani bir ücret için
mücadele
Asgari ücretin 1300 liraya çıkarılması 2015 yılının seçim
vaatleri arasında yer aldı. Büyük bir artışmış gibi kamuoyuna anlatılan bu ücret düzeyi açlık sınırının altındadır. Bu ücretle 3 kişinin çalışması durumunda bile ailede toplam gelir
yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.
Asgari ücretin yıllık olarak belirlenmesi ve işverenlerin
sigorta yükümlülüklerinin bir bölümünün daha devlet tarafından karşılanması isteği ise bir başka skandaldır. İşverenler asgari ücretteki bu artışın kendilerine 16 milyar lira ek
maliyet getirdiğini söyleyedursunlar, 2008 yılından buyana
sigorta prim indirimi ile devletten aldıkları miktar 42 milyar
lirayı bulmuştur. Asgari ücretin açlık sınırı altında kalması
ve gündeme gelen artış üzerinden işverenlere yeni kaynaklar
aktarılmaya çalışılması kabul edilemez.
Diğer taraftan asgari ücretin belirlenme sürecindeki tiyatro da devam etmektedir. Masada yine işverenler, hükümet
ve onlarla işbirliği halinde olan sendikalar bulunmaktadır.
Asgari ücret masasında işçinin sesi yine yoktur.
Asgari ücret toplu pazarlıkla belirlenmelidir.
Asgari ücrette 2016 yılı için öngörülen artış, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işçilerde de haklı bir beklenti
yaratmıştır. Bu beklenti tüm ücret düzeyleri için yapılacak
düzenlemelerle karşılanmalıdır.
Sendikamızın yaşanabilir, insani bir asgari ücret için
mücadelesi geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de
devam edecektir.

KARAR 5
İşsizliğe karşı mücadele
2000’li yıllarda Türkiye’de işsizlik resmi rakamlara göre
yüzde 10 bandına oturmuş durumdadır. Ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına rağmen yüksek düzeyde işsizlik devam etmektedir. Üstelik bu yüksek düzey TÜİK’in,
istatistik yöntemleriyle defalarca oynayarak işsiz sayısını
olduğundan daha düşük göstermesine rağmen devam etmektedir.
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Diğer taraftan işsizlik sigortasındaki para amacı dışında
kullanılmaktadır. İşsizlik sigortası fonunda biriken yaklaşık
90 milyar liranın çok küçük bir bölümü işsizlik ödeneği olarak dağıtılmıştır. 2008 yılından buyana fondan işverenlere
çeşitli adlar altında aktarılan kaynak, ödenen toplam işsizlik
ödeneğinden daha fazladır.
İşsizlik sigortası fonunun, işsizlik ödeneği dışında farklı
amaçlarla kullanılmasına son verilmelidir.
İşsizliğe karşı etkili bir mücadele başlatılmalıdır. Bu
doğrultuda haftalık çalışma süreleri düşürülmeli, taşeron ve
kayıt dışı istihdam engellenmeli, kamu yatırımları ve hizmetleri yeniden istihdam yaratacak şekilde ele alınmalı, güvenceli istihdam biçimleri yaygınlaştırılmalıdır.

KARAR 6
Taşeron sistemine karşı mücadele
Taşeron sisteminin işçi sınıfına maliyeti artık katlanılamaz düzeydedir. Alt işveren ilişkisi kurulmasında yasanın
belirlediği sınırlara devletin kendisi bile uymamaktadır. Kamuda ve özel sektörde çalışan taşeron işçilerinin büyük bölümü mevcut yasa ihlal edilerek çalıştırılmaktadır. Yüzlerce
işçi bu konuda açtıkları davaları kazanmakta, tazminatlar ve
ücret farklarını almaya hak kazanmaktadır.
2015 yılında seçimlerden önce hükümet büyük bir şatafatla kadroya aldığını duyurduğu taşeron işçileri de aslında
yine kamuda yasaya aykırı şekilde taşeron işçisi olarak çalıştırılan işçilerdi. Kamuda aynı şekilde yasaya aykırı olarak
taşeron işçisi çalıştırma devam etmektedir. Özel sektörde ise
durum daha vahimdir. Taşeron sistemi, patronların tamamen
keyfine göre uygulanmaktadır.
Düşük ücret, kayıt dışı çalışma ve iş cinayetlerinin en
önemli nedenlerinin başında gelen taşeron sistemine son verilmelidir.

KARAR 7
İş cinayetlerine karşı yaşam hakkımız için mücadele
Sermayenin bitmez tükenmez kâr hırsı işçilerin yaşamlarını elinden alıyor. Günde en az 5 kardeşimizi iş cinayetlerine kurban veriyoruz. Sakat kalanlar ise bu sayının kat be
kat üzerinde.
Maden ocağında ya da şantiyede, fabrikada ya da kamyonet kasasında, topluca ya da teker teker ölmeye devam
ediyoruz. Yapılan yeni yasal düzenlemelerin de bu konuda
bir düzelmeye neden olmadığı ortada.
İş cinayetleri önlenebilir. Hükümetlerin yapacağı düzenlemeler, sermayenin maliyet artışını gözeterek değil, koşulsuz şartsız işçinin yaşam hakkını dikkate alarak yapılmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaması durumunda
yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.
Esas olan yaşamdır. Yaşam hakkımızı savunacağız. Yaşam hakkımız gasp edenlere karşı mücadele edeceğiz.

KARAR 8
MESS dayatmalarına karşı özgür bir toplu sözleşme düzeni için mücadele
12 Eylül darbesinin en önemli sonuçlarından biri metal
işkolunda sendikamızın temsil ettiği güçlü sınıf örgütlülüğüne vurulan darbedir. 12 Eylül’ün ardından DİSK ve sendikamız kapatıldı, sendikal özgürlükler askıya alındı. İşkolunda
sarı sendikalar, devlet ve işveren örgütü MESS, işçi haklarını kısıtlayan, işçilerin sendikal tercihi üzerine baskı kuran
ve toplu iş sözleşmelerinde tek taraflı dayatmacı bir düzen
oluşturdu.
Sendikamız 12 Eylül sonrası, gerek Otomobil-İş döneminde, gerek Birleşik Metal-İş olarak bu dayatmacı tutuma
teslim olmadı. Özgür bir toplu iş sözleşmesi düzeni için,
hem ulusal ölçekte hem de toplu iş sözleşmesi süreçlerinde
mücadele etti.
2010-2012 ve 2014-2016 dönemi grup toplu iş sözleşmelerinde sendikamızın yürütmüş olduğu ve grevlerle sonuçlanan mücadeleler metal işçilerinin bu dayatmacı düzene
karşı elde ettiği kazanımdır. Artık MESS’in sarı sendikalarla
kapalı kapılar ardında bitirdiği sözleşmeleri tüm işkolundaki
işçilerin önüne koyma dönemi kapanmıştır.
Önümüzdeki dönem MESS’in grup toplu iş sözleşmesinde gündeme getireceği yeni dayatmalara karşı metal işçileri bugüne kadar elde ettiği kazanımları koruyacak, yeni
haklar ve taleplerimiz için mücadeleden geri durmayacaktır.

KARAR 9
Yasaksız grev hakkı için mücadele
Türkiye’de yasal grev hakkı kâğıt üzerindedir. Grev
hakkını düzenleyen yasaların grev uygulamasını kısıtlamasının yanında, uygulamaya konulan grevlerin hükümetlerce
durdurulması da işçilerin bu hakkı kullanmasını neredeyse
imkânsız hale getirmektedir. AKP hükümetleri döneminde
grev, yasal bir hak olmaktan fiilen çıkarılmış durumdadır.
2015 yılında 15 bin üyemizle MESS grevlerimizin Bakanlar Kurulu Kararıyla yasaklanmasını bu kapsamda değerlendiriyoruz. Patronların talepleri doğrultusunda durdurulan grevimiz, 2015 yılının en büyük hak gaspıdır.
Grev ertelendikten sonra mücadelenin fabrikalara taşınarak sürdürülmesi sonucu elde edilen kazanımlarımıza
rağmen, artık yerleşik uygulama haline gelen yasal grevlerin
hükümetler eliyle durdurulması kabul edilemez.
Grevin sadece toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık sonrası kullanılabileceğini öngören düzenleme kaldırılmalı, hak
grevi, genel grev, dayanışma grevi gibi grevler üzerindeki
sınırlamalar sonlandırılmalıdır.
Grevlerin müdahalesiz bir biçimde uygulanabilmesi ve
grev yasaklarının kaldırılması için mücadeleye devam edeceğiz.

KARAR 10
Tüm metal işçilerinin sendikal özgürlüğü için mücadele
Sendikamızın 2012 yılında Bursa’daki Bosch fabrikasında başlattığı örgütlenme mücadelesi ve 2015 yılında
MESS’in dayatmalarına karşı yürüttüğü grev metal işkolunda çalışan tüm işçiler için kıvılcım oldu. Binlerce metal
işçisi MESS’in 35 yıldır sarı sendika eliyle işçilere dayattığı
düşük ücret politikasına ve taşeron sendikal yapıya isyan
etti. 2015 yılının Mayıs ayında ayağa kalktı.
5 Mayıs hareketi olarak tarihe geçecek bu ayağa kalkış
metal işçilerinin sendikal özgürlüğe yürüyüşünün başlangıcıdır ve başlayan mücadele bugün Renault işçilerinin sendikamızla buluşmasıyla devam etmektedir. Sendikamız metal
işçilerinin devam eden hak arama mücadelesinin başarıya
ulaşması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
Metal işçilerinin arzusu kendi talepleriyle toplu sözleşme taslaklarını hazırlayabilmektir. Sözleşmelerin kapalı
kapılar ardında değil, kendi onaylarıyla sonuçlanmasıdır.
Sendika temsilcilerini özgürce ve seçimle belirleyebilmektir. Metal işçilerinin arzusu kendilerinin olan bir sendikaya
kavuşmaktır.
Birleşik Metal-İş, dün olduğu gibi bugün de metal işçilerinin biricik sendikasıdır. Metal işçilerin sendikasıyla buluşma mücadelesi kesintisiz devam edecektir. Birleşik Metal-İş
Sendikası bu mücadelede metal işçilerini asla yalnız bırakmayacaktır.

KARAR 11
Kadın işçiler, genç işçiler ve engelli işçilerin sendikal işleyişe daha aktif katılımı için
Sendikal işleyişte, işçilerin katılımını güçlendirecek
araçların çeşitliliği ve gelişkinliği son derece önemlidir. İşyeri komiteleri ile çeşitli alanlardaki büro ve komisyonlar,
bu başlıkta sendikamızın en önemli araçları arasında yer
almaktadır.
Önümüzdeki dönem özellikle kadın işçiler, genç işçiler
ve engelli işçilerin işyeri komitelerine daha yüksek oranda
katılımları için özendirici çalışmalar yapılmalıdır.

Kadın işçiler, Genç işçiler ve Engelli İşçiler bürolarımızın şube ve genel merkez düzeyinde daha aktif çalışmalar
yürütmesi için planlamalar genel kurul sonrası başlatılmalıdır.

KARAR 12
Daha örgütlü daha güçlü bir Birleşik Metal için
Türkiye işçi sınıfının, sermaye karşısında bugüne kadar
elde ettiği kazanımlarının içinde örgütlü metal işçilerinin
payı büyüktür. Metal işçilerinin örgütlü mücadelesinde ise
Birleşik Metal-İş 68 yıllık bir geleneği temsil etmektedir.
Geleneğin adı sınıf ve kitle sendikacılığıdır.
Birleşik Metal-İş sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini
sendika içi demokrasi, toplu sözleşme mücadeleleri, eğitimler ve birçok başka alanda olduğu gibi örgütlenme mücadeleleriyle de taşımaktadır.
Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenme bir mücadele konusudur. İşten atılmalara, baskılara, tehditlere karşı
verilen, kimi zaman günlerce fabrika önünde direnişlerle devam eden bu mücadele sendikamızın varlık nedenidir.
Geride bıraktığımız 4 yıllık çalışma döneminde de bu
mücadele devam etti. Birleşik Metal-İş’in üye sayısı bir
önceki genel kuruldan buyana %32 oranında arttı. Üçte bir
oranındaki bu artış toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısı artışıdır ve bu artış gerek oransal, gerek rakamsal olarak
1980 sonrası en yüksek düzeyi temsil etmektedir.
Birleşik Metal-İş Sendikası, metal işçilerinin birliğini
sağladığı adres olmak üzere verdiği örgütlenme mücadelesini kesintisiz sürdürecektir. Bu konuda sadece sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri değil, tüm üyeleriyle üstlendiği
sorumluluğun bilincinde olarak, ilkelerinden taviz vermeden
çok daha örgütlü, çok daha güçlü bir Birleşik Metal-İş’i birlikte yaratacağız.

KARAR 13
DİSK’in etkisizliğine son vermek için
İşçi konfederasyonlarının, bütünüyle hükümetlerin ve
sermayenin kontrolü altına girdiği bu dönemde, Türkiye işçi
sınıfının DİSK’e olan ihtiyacı daha da artmıştır. DİSK, bir
kez daha ve yeniden işçi sınıfının sendikal merkezi olmalıdır.
Ancak DİSK bugün, bu görüntüyü vermekte zorlanmaktadır.
Kısır çekişmeler, yönetim boşlukları, sendikal temsiliyette oluşan eksiklikler ve siyasete müdahale tercihlerinde
ortaya çıkan görünüm DİSK’i istenilen etkiyi göstermesinde
zorlamaktadır.
Bu durum kabul edilemez.
Sendikamız, DİSK’in kurucu sendikasıdır. Sendikamızın DİSK’te yaşanan kan kaybına seyirci kalması söz konusu olamaz.
Önümüzdeki dönem DİSK’in işçi sınıfı içinde etkinliğinin yeniden artması, konfederasyonumuzun toplumsal
zeminde hak ettiği yere taşınması ve eksiklerinden arındırılması için sendikamız üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirecek, bunun için gereken mücadeleyi verecektir.
***
19.Genel Kurulumuzda alınan tüm kararların takipçisi Birleşik Metal-İş Sendikası’nın üyesi metal işçileridir. Birleşik Metal-İş’te söz yetki ve karar metal
işçisindedir.
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Sendikamızda Demokrasi Şöleni
Şube Genel Kurulları ile Başlamıştı...
ANADOLU ŞUBESİ

BURSA ŞUBESİ

KOCAELİ ŞUBESİ

6. Olağan Genel Kurul, 25 Ekim 2015

6. Olağan Genel Kurul, 04 Ekim 2015

13. Olağan Genel Kurul, 04 Ekim 2015

Şube Başkanı : Rasim Gündal
Şube Sekreteri : Satılmış Yılmaz
Şube Mali Sekreteri : Yunus Kıymacı
Şube Örgütlenme Sek. : Sami Özcan
Şube Eğitim Sekreteri : Abdülazim Naneli

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

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

Şube Denetleme Kurulu: Sadık Yıldız, Erdinç Koç, Metin Kırpıkoğlu
Şube Disiplin Kurulu: İbrahim Buluç, Mehmet Şaştım,
Turan Özkarataş

Şube Denetleme Kurulu: İlkay Kar, Murat Başaran, Volkan Altan
Şube Disiplin Kurulu: İsmail Kazan, Abulen Sarkaya,
Eşref Bay

Şube Denetleme Kurulu: Şenol Çeviker, Salim Yüksel,
Uğur Küçük
Şube Disiplin Kurulu: Özkan Güngör, Nejdet Deniz, Ünal
Keskin
(Şube Başkanı Hami Baltacı’nın Genel Yönetim Kuruluna seçilmesi sonrasındaki yeni görev dağılımı yukarıdaki gibidir.)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ

3. Olağan Genel Kurul, 18 Ekim 2015
Şube Başkanı: Ahmet Arı
Şube Sekreteri: Recai Büyükbeyhan
Şube Mali Sekreteri: Oktay Yurtyapan
Şube Örgütlenme Sek.: Selçuk Kargı
Şube Eğitim Sekreteri: Volkan Kazık
Şube Denetleme Kurulu: Cemalettin Güzel, Ahmet Akdaş, Ersoy Sünbül
Şube Disiplin Kurulu: Ünal akkaya, Recep Yıldırım, Mustafa Ercan Olur

GEBZE
ŞUBESİ

13. Olağan Genel Kurul, 18 Ekim 2015
Şube Başkanı: Necmettin Aydın
Şube Sekreteri: Hasan Gençay
Şube Mali Sekreteri: Serkan Yılmaz
Şube Örgütlenme Sekreteri: Erdal Başer
Şube Eğitim Sekreteri: Kadir Gedik
Şube Denetleme Kurulu: Tabip Yavuz,
Aydın Kürekçi, Nesim Kolos
Şube Disiplin Kurulu: Engin Erkmen, Erdoğan
Kılıç, Mehmet Alan
(Şube Mali Sek. Ali Gündüz’ün Genel Yönetim Kuruluna seçilmesi sonrasındaki yeni görev dağılımı yukarıdaki gibidir.)

İZMİR ŞUBESİ

12. Olağan Genel Kurul, 04 Ekim 2015
Şube Başkanı : Ali Çeltek
Şube Sekreteri : Coşkun Yılmaz
Şube Mali Sekreteri : Cengiz Koral
Şube Örgütlenme Sek. : Evren aktürk
Şube Eğitim Sekreteri : Tekay Bilir
Şube Denetleme Kurulu: Ümit Aslaner, Uğur
Bulunmaz, Abdullah Pekçakar
Şube Disiplin Kurulu: Mehmet Elmas, Bahri
Durmaz, Memet Koç
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İşyeri Ziyaretlerinden

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
CEM BİALETTİ EV VE MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Necdet Deniz
Temsilci: Ahmet Koç
Temsilci: Fahrettin Çakmak
BALIKÇIOĞLU PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Dursun Demirbaş
Temsilci: Serkan Yelli
SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ İMALAT
VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Ali Durmaz
Temsilci: İsmail Doğan
Temsilci: Gülperi Menteşe
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO
SAN. TİC. A.Ş. (GEBZE)
Baştemsilci: Fethi Şenol Güler
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO
SAN. TİC. A.Ş. (TUZLA)
Baştemsilci: Rıdvan Şimşek
Temsilci: Murat Eser
ODS ORTADOĞU DÖÜM SAN VE DIŞ
TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Mehmet Turğut
Temsilci: Turan Özkarataş
SIO AUMOTIVE TAŞIT YEDEK PARÇA
SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mehmet Turanlı
Temsilci: Barış Küçüker
Temsilci: Selçuk Huruzoğlu
FONTANA PİETRO KALIP SAN. VE TİC.
A.Ş.
Baştemsilci: İsa Akpınarlı
Temsilci: Bülent Arslan
Temsilci: Yusuf Karakaya

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş.
(GEBZE)
Baştemsilci: Murat Gündüz
Temsilci: Deniz Kalem
Temsilci: Mustafa Yıldız
Temsilci: Murat Elmas
ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA
SAN. TİC. A.Ş. (ali Osman cad.)
Baştemsilci: Mustafa Şenol
Temsilci: Ahmet Çınar
Temsilci: Harun Çekim
ŞAHİNKUL MAKİNA VE YEDEK PARÇA
SAN. TİC. A.Ş. (Yonca sok.)
Baştemsilci: Tayfur Malçok
LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Nesim Kolos
Temsilci: Celal Vatansever

ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
Baştemsilci: Erhan Demirtaş
Temsilci: Erkan Çelik
Temsilci: Mehmet Gülşen
REMEKS SAN. ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
aştemsilci: İrfan Çifci
MERT AKIŞKAN GÜCÜ SAN. VE TİC.
A.Ş.
Baştemsilci: Bülent Kayapınar
Temsilci: Evren Turgut
ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (TUZLA)

Baştemsilci: Abdulkadir Tekin
ÇUKUROVA JENERATÖR SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Adem Yılmaz
ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (ELMEK-TUZDEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ
LA)
SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Seyfettin Şeker
Baştemsilci: Saim Taşgın
Temsilci: Yusuf Göler
Temsilci: İsmail Garip
Temsilci: Mustafa Öktem
ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN. VE
Temsilci: Gürkan Başhan
TİC. A.Ş
ANADOLU DÖKÜM SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Özcan Atmaca
Baştemsilci: Cengiz Taşdemir
Temsilci: Feryüz Fevzi Yıldız
Temsilci: Metin Dağlı
ALSTOM GRİD ENERJİ ENDÜSTRİSİ
A.Ş.
Baştemsilci: Serkan Yılmaz
Temsilci: Ayhan Gültekin
Temsilci: Cannur Kurt
Temsilci: Dursun Nergiz

EREN FREN VE DEBRİYAJ BALATALARI ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (DUDULLU)
Baştemsilci: Savaş Çakır
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Temsilci: Kerim Karakaş
Baştemsilci: Abdullah Kaya
Temsilci: Koray Duman
Temsilci: Bahattin Akbulak

Temsilci: Erol Kalender
Temsilci: Ahmet Gülen
REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SAN.
A.Ş.
Baştemsilci: Adem Yalçın

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...

Taban Söz ve
Karar sahibidir...

Bugün: Sendikamızda ilk toplu
sözleşmeyi imzalayan Kayseri ODS
işçileri temsilcilerini
seçerken..
Dün: İstinye Kavel
işçileri T. Meden-İş
delege ve Temsilcilerini seçerken...
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Oyak Renault
işçisi ayakta...
2015 yılı metal işçileri için oldukça hareketli bir yıl
oldu. Önce sendikamız üyeleri MESS’e bağlı fabrikalarda, 3 yıllık sözleşmeye, düşük ve adaletsiz ücret artışına ve MESS’in dayatmalarına karşı 29 Ocak’ta greve
çıktı. MESS’in imdadına Bakanlar Kurulu yetişti, grevi
yasakladı. Buna rağmen MESS’ten ayrılan fabrikalarda
yapılan sözleşmelerle ve diğerlerinde alınan haklarla
sendikamız üyeleri kazanımlar elde etti.
Aradan birkaç ay geçtikten sonra bu kez Renault
işçileri ayağa kalktı. MESS ile sarı sendikanın Bosch
fabrikasında diğerlerine göre daha yüksek ücret artışı
sağlayan bir sözleşmeye imza atmak zorunda kalmalarının ardından aynı artışı talep eden Renault işçileri
Mayıs ayında şalteri indirdi. 5 Mayıs, dalga dalga diğer
fabrikalara yayıldı. Metal işçileri sarı sendikadan bir
kez daha kitlesel olarak istifa etti. MESS, işkolundaki
yaklaşık 120 bin işçiye ek ödemeler yapmak zorunda
kaldı.
Renault işçileri, Mayıs ayındaki örgütlülüklerini
bugüne taşıdılar ve sendikamız çatısı altında daha da
güçlendirdiler.

Ücret artışı talebi devam ediyor
Renault işçileri, Mayıs ayında
başlattıkları mücadelede talep ettikleri ücret iyileştirmesini alabilmiş
değiller. Fabrikadan Türk Metal’i sildiler. Ancak ücret beklentisi devam
ediyor.
Asgari ücrette yaşanan artış ise
bu beklentiyi daha da arttırdı. Renault işçileri asgari ücretteki artışın
diğer ücretlere de yansıması için harekete geçti.
Şirket yönetiminin bu talebe karşılık vermemesi üzerine 14 Ocak
tarihinden itibaren fazla mesailer
kesildi. Vardiya giriş ve çıkışlarında
yürüyüşler yapılıyor. Fazla mesai eyleminin bir haftalık sonucu, fabrika
otoparkında tamamlanmayı bekleyen
yüzlerce araç oldu.

Ünite sözcüleri
Renault’ta sendikanın örgütlülüğü
fabrikanın içindeki
tüm bölümlere yayılmış durumda.
Yaklaşık
250
ünitede
işçilerin
kendi aralarında seçtikleri “ünite sözcüleri” haftalık toplanıyor, kararlar alıyor
ve örgütlülüğü tabana yayıyor.

17 Ocak tarihinde ünite sözcüleri toplandı şu kararlar alındı:

Zaman zaman ortalığı karıştırmak isteyen sarı sendikaya tepki büyük
oldu. İşçiler, gece gündüz haykırdılar.”Renault’da TM istemiyoruz.”

1- TM’nin MESS ile imzaladığı üç yıllık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan mağduriyetler
devam ediyor. Bunun üstüne asgari ücret artışının meydana getirdiği ücret karmaşası da eklendi.
UET sözcüleri, Renault işçilerinin bu durumdan
huzursuz olduğunun, mağduriyetin arttığının altını
çizmiştir. Konuyla ilgili yönetimden pozitif adım
beklentisi sürmektedir.
2- Fazla mesaiye kalmama kararı devam ediyor. Vardiya çıkışlarında toplu yürüyüşler haftada
iki gün, Pazartesi ve Perşembe günleri tüm vardiyalarda yapılacak. Yönetimden herhangi bir yaklaşım olursa konu yeniden değerlendirilecek.

3- Toplantıda, Renault işçilerinin kendi temsilcilerini seçmek için Haziran ayında varılan mutabakat doğrultusunda en kısa süre içinde temsilci
seçimlerinin yapılmasına yönelik beklentinin altı
çizildi.
4- Her üç ekipte departman sözcüleri arasındaki iletişim/haberleşme güçlendirilecek. Bu hafta
departman sözcüleri toplantıları yapılacak.
5- UET sözcüleri toplantıları periyodik olarak devam edecek. Kararlar UET Sözcüleri
Toplantıları’nda alınacak. WhatsApp grupları sadece haberleşme için kullanılacak.

Birleşik Metal-İş
Ocak 2016
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5 Mayıs Şubemiz Açıldı

Renault işçilerinin sendikamızda örgütlenmesinin ardından Bursa’da sendikamıza bağlı ikinci bir şube açıldı.
Adını geçtiğimiz yıl Renault işçilerinin başını çektiği mücadelede metal işçilerinin sarı sendikadan istifaları başlattığı tarihten
alan 5 MAYIS ŞUBESİ, Renault işçilerinin örgütlenme mücadelesinin karargahı olacak.
4 Aralık 2015 tarihinde yapılan açılış etkinliğine Renault işçileri büyük bir coşkuyla katıldı.
Gece vardiyası ve 08/16 vardiyasının ayrı ayrı katılmasıyla iki
ayrı kutlamayla yapılan açılış töreni, büyük bir şölene dönüştü.

İzmir Şubemizden
11 Kasım 2015 tarihinde Dokuz Eylül
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünün
düzenlemiş olduğu toplu iş sözleşmesi ile ilgili panele Şube Başkanımız Ali Çeltek katılarak bir sunum gerçekleştirmiştir.
14 Kasım 2015 tarihinde Polkima A.Ş
işyerinde vardiyaların katılımı ile TİS taslak
çalışması yapıldı.
17-18 Kasım 2015 tarihlerinde Aydın’da
Jantsa jant işçileri ile TİS taslak çalışması
yapıldı.
28 Kasım 2015 tarihinde Şube binamızda Temsilciler Kurulumuz yapıldı. Temsilciler Kurulu’na o dönemde Genel Örgütlenme Sekreterliği görevinde bulunan Özkan
Atar’da katıldı.
03 Aralık 2015 Konfederasyonumuz
DİSK’in almış olduğu karar gereğince “Asgari ücret 1900 TL olsun” kampanyasında
DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nin Kemeraltı
girişinde yapmış olduğu basın açıklaması ve
bildiri dağıtımına işyerlerinden üyelerimiz
ve temsilcilerimizle birlikte katılım sağlandı.

04 Aralık 2015 tarihinde Bursa’da aylarca süren eylemlerden sonra sarı sendika
esaretinden kurtularak kendi sendikalarına
üye olan Renault işçileri için açılan “5 Mayıs
Şubesi”nin açılışında Şube Yönetim Kurulumuz da bu coşkuya ortak olmak için açılışa
katıldı.
05 Aralık 2015 tarihinde işten atılan
Luna-Ar işçilerinin iş mahkemelerinde sonuçlanan işe iade davaları ile ilgili olarak
şube binamızda Av. Erdinç Tekeli ve Şube
Yönetim Kurulu ile birlikte bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
18 Aralık 2015 tarihinde şubemize bağlı
işyerlerimizin İSİG kurullarıyla Genel Merkez İSİG uzmanı Sinem Derya Çetinkaya’nın
katılımıyla eğitim çalışması yapıldı.
Şubemize bağlı işyerlerine yılbaşı ziyaretleri yapıldı.
26/27 Aralık 2015 tarihinde Sendikamızın 19. Olağan Genel Kurulunda en çok
örgütlenme yapan şube olarak ödülümüzü
aldık.
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EGO’da saldırılara karşı tek yumruk...
Geçtiğimiz yıl metal fırtınada sarı sendikadan istifa edip topluca sendikamıza üye olan Çorlu E.G.O işçilerinin mücadelesi devam
ediyor.
Türk Metal ve işverenin işbirliğinde yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalan E.G.O işçileri işten atma, baskı ve tehditlere karşı karşıya. Ocak ayı başında 28 işçinin işten atılması ve işçilerin yeniden
sarı sendikaya üye olmaya zorlanmasına karşı işçiler direniyor. Türk
Metal’e teslim olmuyor.
Basın açıklamasına saldırı ve yanıt
14 Ocak günü işveren ve sarı sendika işbirliği altında E.G.O işçilerine yönelik yürütülen saldırıyı protesto etmek için fabrika önünde
kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Konfederasyonumuz DİSK’in
de katıldığı basın açıklamasında üyelerimize saldırmaya kalkan sarı
sendika çetesine yanıt alanda verildi. Üyelerimiz çeteyi püskürttü.
E.G.O işçilerinin sendikamızla birlikte yürüttüğü mücadele devam ediyor.

Kurul ve Komisyonlar Toplantılarına Başladı...

Kongremizde seçimle oluşan sendikamız Denetleme ve Disiplin Kurulları, Genel Kurulumuzun ardından ilk toplantılarını 8 Ocak tarihinde
Merkez Yöneticilerimiz ile yaptılar.

Çalışma ve Toplum 5. Değerlendirme Toplantısı
Çalışma yaşamında “İSİG ,
İşyeri Hekimliği, Meslek Hastalıkları” konularının akademisyenler, milletvekilleri ve sendika
yöneticileri tarafından ele alınıp
değerlendirildiği toplantımız, 12
Aralık 2015 tarihinde Sapanca
Tesislerimizde gerçekleştirildi.

İlk toplantısını Genel Yönetim Kurulu ile gerşekleştiren Uzmanlar Kurulumuz rutin haftalık toplantılarına başladı

22 Ekim’de CHP’den bir heyet sendikamızı ziyaret ederek, emeğin güncel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulundular...

180'i aşkın akademisyenin katıldığı;
sosyal tarafların,
siyasetçilerin
görüşlerini anlattığı;
Çalışma Bakanlığı
temsilcileri ve iş
müfettişlerinin
de görüşleriyle
katkı sunduğu,
Çalışma ve Toplum
Değerlendirme
Toplantılarının ilk üçü,
kitaplaştırılarak
yayınlandı.

3 aylık periyotlarla yayınlanan dergimizin
48. sayı hazırlanıyor. Dergide yer alan
makale ve yargıtay kararlarına internet
sitesinden de ulaşabilirsiniz.
calismatoplum.org
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Gebze Şubemizden
02.11.2015 tarihinde ARMETAL komitesiyle hazırlanan TİS taslağı işverene verildi.
Legrand’da toplu iş sözleşmesi 18.11.2015 tarihinde
imzalandı. Sendikamız Genel Merkezi’nde Genel Başkanımız ve yöneticilerimizin katılımıyla ve ayrıca işyerinde
üyelerimizle tören düzenlendi.
Bemka, Makine Takım, Schnieder, Federal Moğul, Ar
Metal, Cavo, Cengiz Makine, Arpek Kroman, Aperam,
Alstom, Arfesan, Sarkuysan, Çayırova Boru işyerleri ziyaret edilerek üyelerimizle toplantılar düzenlendi.

IG Metall Kongresi’ne katıldık...
Uzun süredir, ortak çalışmalarımız ve işbirliğimiz
devam eden Almanya IG Metall Sendikasının 18-24
Ekim 2015 tarihleri arasında Frankfurt’da yapılan 23.
Olağan Genel Kurulunu sendikamız adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu katıldı.
Genel Başkanımız Kongre sırasında, aynı zamanda Türkiye’de de fabrikaları olan Almanya merkezli
çok sayıda şirketin işçi temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Finlandiya Metalli Sendikasından bir heyet
sendikamızı ziyaret etti
Finlandiya Metal İşçileri Sendikası Metalli’den bir
heyet sendikamızı ziyaret ederek, Türkiye’deki güncel sendikal gelişmeler hakkında bilgi aldı.
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19.11.2015 tarihinde Şube temsilciler kurulu
yapıldı.
3.12.2015 tarihinde şubede işyerlerinde İSİG
kurullarında bulunan üyelerimize eğitim verildi
daha sonra bölgemizde direnişte olan IFF işyerinde kapı önünde bekleyen direnişçi işçiler ziyaret
edildi.
04.12.2015 tarihinde Bursa’da Renault işyeri
için açılan “5 Mayıs Şubesi”nin açılışında Şube
Yönetim Kurulumuzda bu coşkuya ortak olmak
için açılışa katıldı.
08.12.2015 tarihinde Konfederasyonumuz
DİSK’in İstanbul Mecidiyeköy’de düzenlenen
“Asgari ücret 1900 TL olsun” kampanyasında
yapılan basın açıklamasına temsilci arkadaşlarla
beraber katıldık
12.12.2015 tarihinde Sendikamızn Sapanca
tesislerinde yapılan “Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantıları-5” kapsamında “İSİG, işyeri
hekimliği vemeslek hastalıkları” konulu toplantıya temsilcilerimizle birlikte katıldık.
11.12.2015 tarihinde Nisan ayı başında çoğunluk tespiti sağlayarak Bakanlığa başvuru yaptığımız CSUN işyerinde uzun müzakereler sonucunda anlaşma 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe giren
toplu iş sözleşmesi 2 yıllık olarak sağlandı. 400
kişinin çalıştığı işyerinde üye arkadaşlarımız için
önemli kazanımlar elde edildi.
NCG işyeri komitesiyle beraber TİS taslağı
toplantısı yapıldı ve TİS Taslağımız 21.12.2015
tarihinde MESS’e verildi.
21.12.2015 tarihinde CAVO işyeri komitesiyle
beraber TİS taslağı hazırlık toplantısı yapıldı.
31.12.2015 tarihinde Bölgemizde sınırları
içinde faaliyet gösterten, uzun örgütlenme döneminden sonra sendikalaşan kesinleşmiş yetkisi
geldikden sonra işverenin toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığı için grev çıkan DİSK’e bağlı
Tümka-İş Sendikası’nda örgütlü SCA YILDIZ
işçilerini Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve
temsilci arkadaşlarla birlikte ziyaret ettik.
Hollanda FNV Sendikası ile Amsterdam’da
Ortak Eğitim yapıldı
Hem Hollanda’da, hem de Türkiye’de fabrikası olan, Legrand, Bosal, Prysmian Draka, PowerPacker, Mahle, ABB ve Tata Steel işyerlerinden
üyelerimiz, Ekim’in ilk haftasında Amsterdam’da,
Hollanda FNV Sendikası ve TIE Netherlands ile
beraber yürüttüğümüz proje toplantısına katıldılar.
Toplantı kapsamında, Hollanda’daki aynı işyerlerinden temsilcilerle görüşmeler yapılarak, ortak çalışma imkanları araştırıldı. Ayırca Hollanda
Tata Çelik fabrikasına bir ziyarette bulunularak,
orada işçi temsilcileriyle görüşme imkanı oldu.
Ziyaret sırasında grevde olan Prysmian-Draka
fabrikasının grevine de bir dayanışma ziyareti yapıldı.

Uluslararası İlişkiler
Fransa CGT Sendikası Renault İşyeri temsilcisi
Bursa'da Renault işçileriyle buluştu
Fransa'da Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CGT Renault Grubu
Sendikaları Başkanı Fabien Gache ve CGT sendikası temsilcisi Nail Yalçın, 4 Kasım günü, Bursa'da Renault işçileriyle
bir toplantı düzenlediler.
Toplantının ardından, Birleşik Metal-İş Bursa Şubesinde
bir basın toplantısı yaparak, görüşlerini kamuoyu ile paylaştılar.
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Tis imza törenleri...
ODS Döküm

Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
Başkanlar Kurulumuz 13 Ocak 2016
tarihinde yaptığı toplantıyla çalışanların
ve sendikal hareketin güncel sorunlarını
değerlendirmiş ve aşağıdaki sonuç bildirgesini yayınlamıştır.
Bunca toz duman arasında çalışanlara
yönelik hak gaspları, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve seçim vaadinin altında
kalmamak adına asgari ücretin yeniden
düzenlenmesi ücretler bazında bir çok
yeni haksız uygulamanın da ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Asgari ücretin 1 Ocak 2016 tarihi
itibariyle (Asgari Geçim İndirimi dahil)
1300 TL’ye yükseltilmesi sonucu toplusözleşmelerde yer alan ve bugüne kadar
asgari ücretin üzerinde bir ücrete karşılık
gelen işe giriş ücretleri, bugün asgari ücretin altında kalmıştır.
Metal işkolunda, Metal Sanayi İş
Gruplandırma Sistemi ile, yapılan işin
niteliğine göre değişkenlik arz eden işe
giriş ücretlerinin tümü aynı miktara, yani
asgari ücrete eşitlenmiş, böylece iş grupları arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.
Diğer yandan asgari ücretteki artış
doğal olarak asgari ücretin üzerinde ücret alan işçiler için de bir artış beklentisi
yaratmıştır. Asgari ücretteki artış sonrası
nispeten daha kıdemli işçilerle yeni işe
girecek işçilerin ücreti arasındaki fark
bazı işyerlerinde ortadan kalkmış, bazı işyerlerinde ise oldukça yakınlaşmış, dolayısıyla ücretlerle kıdem arasında bir ilişki
kalmamıştır..
Bu nedenlerle, toplu sözleşmelerdeki
işe giriş ücretleri yeniden düzenlenmeli;
işçiler arasında kıdem farkını dikkate alacak şekilde bir ücret düzenlemesi yapılmalıdır. Aksi halde, işyerlerinde çalışma
ilişkileri ve iş barışı bozulacaktır.
Ortaya çıkan ve istisnalar dışında birçok işyerindeki işçileri olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda 2014-2016
MESS Grup Toplu İş Sözleşmelerinde bir
dayatma olarak önümüze gelen üç yıllık
sözleşme uygulamasının ne kadar yanlış
olduğunu da gözler önüne sermiş, daha
ilk yılında bu uygulama yeni düzenlemelere muhtaç hale gelmiştir.
MESS ve işverenleri bu adaletsizliğin
bir an önce giderilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.
Asgari ücretle ilgili olarak bu gelişmeler yaşanırken, Hükümet sermayeye
diyet ödemek adına hızla kıdem tazminatlarının fona devredilmesi için hazırlıklara başlamış ve malum partnerleri olan
yandaş konfederasyonlar ile kapalı kapı-

Yeni örgütlendiğimiz Kayseri
Ortadoğu Döküm Sanayi'nde tüm
üyelerimizin onayı ile ilk toplu iş
sözleşmemiz imzalandı.
Genel Başkanımız, Genel
Eğitim Sekreterimiz ve Anadolu
Şube yöneticilerimizin da katılımıyla imza töreni 15 Ekim'de
yapıldı.

lar ardında çalışmalarını yürütmektedir.
Daha şimdiden vergi artışları ve zamlarla geri alınan asgari ücretteki artışın bir
diyeti olarak sermayeye kurban edilmek
istenen bu hakkımızın sermayenin istekleri doğrultusunda fon adı altında veya
herhangi bir şekilde gasp edilmesine veya
geriletilmesine karşı metal işçileri olarak
iş bırakma da dahil olmak üzere her türlü
mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz.
Türkiye gelir dağılımının en bozuk
olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
Bunun başlıca nedenlerinden biri de vergi
adaletsizliğidir. Vergi gelirlerinin önemli
bir kısmı gelir vergisi adı altında emekçilerden alınırken, son uygulama ile asgari
ücretin dahi yılın ikinci yarısından itibaren üst vergi dilimine girmesi ve böylece
ücretlerin daha da düşmesine yol açacaktır.
Ücretlilerden kesilen vergilerin yeniden ele alınarak mutlaka düşürülmesi,
gelir dağılımının da bu vesileyle düzeltilmesi gerektiği başkanlar kurulumuz tarafından vurgulanmıştır.
Bursa’da metal fırtınanın ilk adımını
atarak sendikamızda örgütlenen Renault
işçilerinin gerek en son yapılan asgari
ücret düzenlemesi ile ortaya çıkan ücret karmaşası gerekse istifa ettikleri eski
sendikaların imzaladıkları toplu iş sözleşmesinden doğan mağduriyetleri bölgede
önemli bir hassasiyet yaratmış olup farklı
mücadele yöntemlerinin de tartışılmasını
gündeme getirmiştir.
Renault işçilerinin Mayıs 2015’te ortaya koydukları haklı talepleri sermaye
ve işbirlikçileri tarafından bastırılmış ve
karşılanmamıştır. Uzun yıllardan beri sarı
sendikal anlayış sonucu, mağduriyetleri
katlanarak bugünkü olumsuz tabloyu yaratmıştır. Renault işçilerinin mağduriyetleri bir an önce giderilerek haklı talepleri
karşılanmalıdır.
Başkanlar Kurulumuz Renault işçilerinin taleplerinin ve sendika seçme haklarının en kısa zamanda gerçekleşmesi
için ulusal ve uluslararası tüm girişimlerin yapılması konusunda iradesini ortaya
koymuş ve gerekli önlemlerin alınacağını
karar altına almıştır.
Son olarak Başkanlar Kurulumuz tüm
toplumu acılara boğan terör eylemlerinin
bir an önce sonlandırılması için herkesin
elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğine dikkat çekerken, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınamaktadır.

Legrand
Legrand işyeri ile yürütülmekte olan TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmasının ardından, Genel
Merkezimizde imza töreni
düzenlendi.

Alimex
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin
anlaşma ile sonuçlanması üzerine, Genel Başkanımız ve Şube yöneticilerinin
de katılımıyla, Alimex'te 30 Aralık’ta
imza töreni yapıldı, pasta kesildi...
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Yetki - işkolu itirazı davalarında
Son gelişmeler
• Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş.işyerinde
Bakanlık sendikamıza olumsuz yetki tespiti
yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız dava İstanbul 12. İş
Mahkemesinde görülmekte olup, ilkbilirkişi raporu eksiklikler içerdiğinden dosya yeniden bilirkişi incelemesindedir. Duruşması
23Şubat 2016’tadır.
• Tekirdağ, Çorlu’daki Vatan Kablo Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından
Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti
yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava, Tekirdağ
İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Bilirkişi aşamasında olan dosyanın duruşması
20Ocak 2016 günü yapılacaktır.
• CsunEurasia Enerji Sistemleri San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucundaBakanlık 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 İstanbul
(Çağlayan) İş Mahkemelerine gönderilmesine karar vermiştir. Bu sırada işverenle
protokol imzalanmış olup işveren davasından feragat edecek ve dosya lehimize kesinleşecektir.
• Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret Hüsnü Coşkun işyerindeki yetki
tespitine karşı işvereninİstanbul 15. İş
Mahkemesi’nde dava devam etmektedir.
Bilirkişi incelemesi aşamasına gelinen bu
davanın duruşması 09.02.2016 günü yapılacaktır.
• Armsan Silah San. ve Tic.
A.Ş.işyerinde, Bakanlık’ın işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımızı
tespit eden yazısınıniptali talebiyle yetkisiz mahkeme olan İstanbul Anadolu 8. İş
Mahkemesi’nde açtığı davaya yaptığımız
itiraz sonucunda, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.Bu
karar işveren tarafından temyiz edilmiştir.
Karar Yargıtay tarafından işletme niteliğinin ve işletme merkezinin tespit edilmediği
iddiasıyla bozulmuştur ve davanın duruşması 07 Ocak 2016 günü yapılacaktır.
• DinexEgzos ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. işyerinde Türk Metal
Sendikası lehine düzenlenen olumlu yetki
tespitinin iptali talebiyle tarafımızdan açılan dava Tekirdağ İş Mahkemesinde devam etmektedir. Duruşma günü 19 Şubat
2016’tıdır.
• Nalcı Sınai Mamulleri İmalat Paz. Ltd.
Şti. işyeri için işverenin yetki tespitinin iptali talebiyle İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde
açtığı dava lehimize sonuçlandı ve işveren
tarafından temyiz edildi. Dosya halen Yargıtay’dadır.
• Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic.
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme
faaliyetleri sonrasında Çalışma ve Sosyal
güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurumuz
sonucu Sendikamıza verilen olumlu yetki
tespitinin iptali talebiyle işverenin açtığı
dava İstanbul 12. Mahkemesi’nde devam
etmektedir. Davanın önümüzdeki duruşması 09Şubat 2016 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 bulunmuştur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Türk Metal’e ise
olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. Her
iki tespitin iptali talebiyle açtığımız davalar
birleştirilmiş olup dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Dosya halen Yargıtay’dadır.
• Sanel San. Elek. İm. Ve Tic. Ltd. Şti..
işyeri için Bakanlığın başvurumuz üzerine
tarafımıza verdiği olumlu yetki tespit yazısının iptali talebiyle işveren tarafından
İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan dava
lehimize sonuçlanmıştır. Karar işveren tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından da onanmış ve kesinleşmiştir.
• Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelikler
sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günü çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlığın
M.T. Reklam işletmesinde çoğunluğu sağladığımıza dair tespit yazısının iptali talebiyle işveren dava açmıştır. Dava İstanbul
Anadolu 6. İş Mahkemesi’nde devam etmekte olup duruşması 25.02.2016 tarihinde
yapılacaktır.
• Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşveren
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava
İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir: Dosyanın duruşması 05.02.2016
günüdür.
• MMZ Onur Boru Profil Üretim San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu
yetki tespit yazısının iptali için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın
kabulüne karar verilmiş olup tarafımızdan
temyiz edilmiştir. Karar Yargıtay tarafından bozulmuş olup yerel mahkemede yeniden yargılama yapılmaktadır. Duruşması
11.02.2016 tarihindedir.
• İzopoli işyerindeki çoğunluk tespitine
itiraz eden işverenin açtığı dava İstanbul 16.
İş Mahkemesi’nde görülmüş ve mahkeme
davayı kabul ederek yetki tespitini iptal etmiştir. Karar Yargıtay tarafından bozulmuş
olup yargılama devam etmektedir. Davanın
duruşması 29.01.2016 tarihinde görülecektir.
• THY Teknik A.Ş.’de işkolu tespitine
ilişkin davaların sonuçlanması ve işyerinin
metal işkolunda olduğunun kesinleşmesi
üzerine sendikamız işyerinde örgütlenmeye
başlamıştır. Aynı süreçte şirket yönetimi ve
hükümetin de desteği ile Çelik-İş Sendikası da THY Teknik A.Ş.’de örgütlenmeye
yönelmiştir. Çelik-İş Sendikası’nın yetki
tespiti başvurusuna ilişkin Bakanlık kararı tarafımıza tebliğ edilmeyerek itirazımız
engellenmiştir. Bu durumu öğrenmemiz
üzerine İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde
Çelik-İş lehine düzenlenen yetki tespit yazısının iptali istemiyle dava açılmıştır. Bu
dava hatalı bir şekilde yetkisizlik kararı
verilmiş olup bu karar tarafımızdan temyiz

edilmiştir ve dosya Yargıtay incelemesindedir. Çelik-İş için düzenlenen kesin yetki
belgesinin iptali istemiyle İstanbul 5. İş
Mahkemesi’nde açtığımız dava da; İstanbul
24. İş Mahkemesi’nde açılan dava (derdestlik, aynı konuda 2 ayrı dava bulunduğu)
gerekçe gösterilerek usulen red kararı verilmiş ve bu karar da temyizin üzerine Yargıtay’dadır.
• Sakarya, Akyazı’daki Alimex Alüminyum Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. işyerinde
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
dava lehimize sonuçlanarak kesinleşmiştir.
• Gebze’de kurulu Ar-Metal işyerindeki
yetki tespit yazısına işveren itiraz etmiştir.
Davanın duruşması 23 Şubat 2016 günü
İstanbul Anadolu 8. İş Mahkemesi’nde görülecektir.
• Cofle TK işyerinde sendikamız için
olumsuz yetki tespit yazısı, Türk Metal
Sendikası için ise olumlu yetki tespiti yazısı gönderilmiştir. Her iki tespitin iptali
talebiyle açtığımız davalar devam etmekte
olup, dava işverence de Türk Metal’in yetkisine itiraz davası ile birleştirilmiştir.
• İzmir’de kurulu bulunan FTA Havacılık 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 işverence
temyiz edildi, dosya Yargıtay’da.
• Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic.
A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme
çalışmaları sonucunda, Bakanlığa yetki
tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin
olumsuz yetki belgesi yazısını göndermiştir. Tarafımızdan açılan dava İzmir 4. İş
Mahkemesi’nde devam etmektedir. Bilirkişi
Ar, Luna ve Mepa’nın tek şirket gibi değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmiş olup,
işe iade davalarının sonucu beklenmektedir.
duruşması30.12.2015 günü yapılacaktır.
• Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş. işyerinde Bakanlık yasanın aradığı çoğunluğu
sağladığımızı tespit eden yazısını düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İşveren bu
yazının iptali talebiyle dava açmıştır. İzmir
13. İş Mahkemesi’nde devam eden davanın
duruşması 21 Ocak 2016 günü yapılacaktır.
• Kayseri’de kuruluCeha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. işyerinde Bakanlığa yetki
tespiti başvurusu yapılmıştır. Bakanlık adı
geçen işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yetki belgesi yazısını tarafımıza göndermiştir. Anılan yetki
belgesinin iptali talebiyle Kayseri 3. İş
Mahkemesi’nde açılan davada aleyhimize
karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz
edilmiş olup Yargıtay tarafından itirazlarımız dikkate alınarak bozulmuştur. Yeniden
yargılama sonrasında dava lehimize sonuçlanmıştır ve bu kez de işverenin temyiz
ettiği dosya Yargıtay tarafından onanmıştır.
İşveren bu kez de maddi hata yapıldığı iddiasında bulunmuştur ve dosya Yargıtay’dadır.

• Yine Ceha işvereni tarafından
açılan”işletme niteliğine itiraz” davası Kayseri 2. İş Mahkemesi’inde görülmektedir.
Bilirkişi raporu lehimize olup duruşması
18Şubat 2016 tarihinde yapılacaktır.
• Konya’da kurulu bulunan Akın Piston
San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki örgütlenmenin tamamlanmasının ardından Bakanlık işyerinde yetkili sendika olduğumuza karar vermiştir. İşverenin Konya 4. İş Mahkemesi’nde
açtığı çoğunluk tespitine itiraz davası, bu
mahkemenin sosyal güvenlik mahkemesi
olması nedeniyle; 2. İş Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Duruşması 9 Şubat 2016’da yapılacaktır.
• Sakarya, Hendek’teki Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava,
Sakarya 2. İş Mahkemesi’nde görülmektedir. Bilirkişi raporu lehimize gelmiş olup,
duruşma günü 22 Ocak 2016’dır.
• Weidmann Transformatör İzolasyon
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işyerindeki çoğunluk sendikası olduğumuza ilişkin olumlu
yetki tespitine karşı dava açan işveren, davasından feragat etmiş ve dava lehimize kesinleşmiştir.
• CrownBevcan Türkiye Ambalaj San.
Tic. Ltd. Şti.işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza
olumsuz yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız
dava Kocaeli 5. İş Mahkemesi’nde görülmekte olup keşif yapılmıştır. Dosya bilirkişiye tevdi edilecektir. Duruşma günü
05.02.2016 tarihindedir.
• Weidmann Transformatör İzolasyon
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işvereninin işkolu
tespiti talebi ile Gebze 3. İş Mahkemesi’nde
açmış olduğu davada mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş olup yargılama Kocaeli 5. İş Mahkemesi’nde 2015/607 esas sayılı
davayla devam etmektedir. Duruşma günü
09.02.2016 tarihindedir.
• Atasan Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
işvereni, 17.02.2014 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunulmuştur. Bakanlık Sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısı düzenleyip göndermiştir. İşveren bu tespitin iptali
talebiyle Sakarya İş Mahkemesi’nde dava
açmıştır. İşverenin talebi reddedilmiştir ve
karar işverence temyiz edildiğinden dosya
Yargıtay’dadır.
• 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 çoğunluk
sayıda işçinin üyeliğini gerçekleştirdiğimizi
tespit eden olumlu yetki yazısını düzenleyerek tarafımıza göndermiştir. İşverenin bu
yetki tespitinin iptali talebiyle açtığı dava
reddedilmiştir. Davacı işverenlik kararı
temyiz etmemiş dosya 25.11.2015 tarihinde
kesinleşmiştir.
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Aydınlık bir gelecek için:
500’ü aşkın eğitimde
15 bin üye eğitimden geçti.

Son güne dek Temsilci Eğitimi
Sapanca Eğitim Tesislerimizde 2015’in son Temsilci Eğitimi tamamlandı. 27 Aralık’ta, Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla, sertifika töreni yapıldı.

İSİG Eğitimci Eğitimi
Bu yıl içerisinde ikincisini düzenlediğimiz Eğitimci Eğitimi Seminerimizi 9-12 Kasım tarihleri arasında Sapanca Eğitim Tesislerimizde gerçekleştirdik. Kardeş örgütümüz IG Metal sendikasından Thomas Kehrbaum’un katılımıyla yapılan seminerde eğitim metotları ele alındı. Dört günlük verimli
eğitimin ardından katılımcılara sertifikalar dağıtıldı.

3 Aralık’ta Gebze şubesinde
yapılan eğitime, iş yerleri İSİG
Kurullarında görev alan 75 üyemiz katıldı. Eğitim konuları
“Eleştirel Bir Bakışla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” ve “6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Mevzuatı” oldu.
Eğitimin son iki dersinde çalışma yaşamında yaşanan stres
nedeniyle yakalanılan kronik
ve akut rahatsızlıklar ve meslek
hastalıkları üzerinde duruldu.
Özellikle performans ve çalışma ağrıları arasındaki ilişki
ortaya çıkarılmaya çalışıldı.
Ders bitiminde üyelerin değerlendirmesi ile eğitim sonlandırıldı. Eğitime şube yöneticileri de katıldı.

Şubelerde İSİG Eğitimi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında yapılan eğitimlerin İzmir ayağında, 19 Aralık’ta, şubeye bağlı iş yerlerinde İSİG kurularında görevli olan
arkadaşlar ile temsilci arkadaşlarımızdan oluşan yaklaşık 70 üyemiz eğitime
katıldı.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğine eleştirel bir bakış ile işlenen bir saatlik bir
dersten sonra, iş yerlerinde özgün sorunlar; özellikle fiziksel risk etmenleri
- ergonomi, kimyasal risk etmenleri akciğer hastalıkları- cilt hastalıkları ve
bu sorunlarla mücadele yöntemleri üzerinden bir ders işlendi. Son iki ders
saati ise meslek hastalıkları üzerine yapıldı. “Meslek hastalıklarının tanımı
nedir, nasıl teşhis edilir? Korunma ilkeleri nedir? Türkiye’de meslek hastalıkları ile ilgili mevcut durum nedir? Meslek hastalığına yakalandığından
şüphelenen işçi hangi yolu izlenmelidir?” gibi pratik bilgiler de eğitimde
üyelerimiz ile paylaşıldı.
Eğitime şubemize bağlı iş yerlerinde çalışan ve İSİG Kurullarında görev
alan arkadaşlar ve temsilciler dışında, şube yöneticileri ile katılmak isteyen
üyelerimiz de katıldı.

20 Kasım 2015 tarihinde 1 Nolu Şube’ye bağlı iş yerlerinden gelen 45 temsilci ile eğitim yapıldı. Eğitim üç saat sürmüş
olup; birinci ders; “Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’ne
Mevzuat Işığında Eleştirel Bakış”, ikinci ders; “İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği’nın Sınıf Mücadelesi içerisindeki Yeri”, üçüncü ders;
“İş Yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları – Çözüm
Önerileri” başlıkları altında işlendi.
Eğitim bitiminde yeni seçilmiş olan temsilcilere daha önceden
basılmış olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hak ve Ödevlerimiz”
broşürü dağıtıldı. Eğitimde temsilciler haricinde şube yöneticileri
de hazır bulundu.

Eğitimlere ve gazetemizde yer alan diğer
eylem ve etkinliklere
ilişkin daha fazla
fotoğrafı, internet
sitemizde bulabilirsiniz

birlesikmetal.org
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DİSK’ten
İSİG Kadın İşçi Eğitimi
DİSK üyesi sendikalardan kadın işçilerin katıldığı
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kadın İşçi Eğitimi” 14-15
Kasım 2015 tarihinde İstanbul Büyükada’da yapıldı.
86 DİSK’li kadın işçinin
katıldığı eğitimin açılış konuşmasını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı.
Açılış konuşmasında ailenin ve dinamik nüfusun korunması paketi, kayıt dışı çalışma,
kadına şiddet, savaş ve göç gibi konulara değinen Arzu Çerkezoğlu “ İşçi sınıfı mücadelesinde kadın işçilerin örgütlenmesi oldukça önemlidir. Kadın mücadelesinin büyümesinde, kendini ve emeğini savunan DİSK’li kadınlara büyük görevler düşüyor” dedi.
Eğitimin birinci gününde “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı ilk sunumu yapan Başak
Tuğsavul,“Cinsiyet nedir?Nasıl kurulur? Ataerkillik ve Kadın emeği” konularına değindi.
DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş ise “Güvencesizlik” başlığı altında “Esneklik, güvencesizlik kıskacında emek, Güvencesiz çalışmanın cinsiyeti ve Aile ve iş
yaşamının uyumlulaştırılma söylemi ve stratejisi” üzerine bir sunum yaptı.
Eğitimin ikinci gününde DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Sinem Derya Çetinkaya, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” başlığı altında “Sınıf
mücadelesi ve işçi sağlığı güvenliği, İş yerlerinde cinsiyet körlüğü” sunumunu yaptı.
Eğitimin son sunumunu yapan Genel-İş Eğitim Dairesi Uzmanı Pınar Abdal “Örgütlenme” başlığı altında “Sendikalı kadınlar/Sendikalarda kadınlar, Emek alanında kadın
örgütlenmeleri” konularına değindi.
Sunumların bitiminde farklı işkollarında çalışan kadınlar işyerlerinde kadın işçiler
olarak yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini aktardılar. Emekli Sen Genel Sekreteri
Nevin Kızılöz ve Genel İş İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak Çetin
yönetiminde gerçekleştirilen deneyim aktarımı sonrası çeşitli sorunlara yönelik çözüm
önerileri geliştirildi.
Eğitim, kadınların “Kadın Yaşam Özgürlük!, Jin
Jiyan Azadi” sloganıyla son
buldu.
Eğitimde alınan kararlara yönelik sonuç metni
yakın tarihte ayrıca yayınlanacaktır.

25 Kasım

Ekim, Kasım, Aralık Aylarında
Yapılan Eğitimlerimiz
ŞUBE

İŞYERİ ADI

İst. 1 Nolu Temsilciler
kurulu'na
İst. 2 nolu

EĞİTİMİN KONUSU

İŞÇİ SAYISI

İşyeri Komiteleri Eğt.

45

17.Eki.15

29

25.Eki.15

Tüm işyeri İSİG İSİG Eğt.
Kurulu Üyeleri'ne

Evlerde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda, hastanelerde, cezaevlerinde yani var
olduğumuz hayatın her alanında şiddete maruz kalıyoruz.
Taleplerimiz net:
• Kadınların Yaşam Hakkı Garanti Altına Alınsın!
• Kadın Katillerine İyi Hal İndirimi Kaldırılsın!
• Aile ve Sosyal Politikalar Değil Bir Kadın Bakanlığı Açılsın!
• Kadın Sığınma Evleri Açılsın!

TARİH

Bursa

ACELL Elektrik

Temel Sendikal Eğt.

52

08.Kas.15

Genel

Genel

2. Eğitimci Eğitimi

23

9 - 12 kasım 15

DİSK

Genel

Kadın Eğitimi

20

15.Kas.15

Temsilci Eğitimi

Genel

Genel

24

23 28 kasım 15

Gebze

Tüm işyeri İSİG İSİG Eğt.
Kurulu Üyeleri'ne

75

03.Ara.15

Genel

Genel

İSİG işyeri hekimliği ve
meslek hastl. paneli

60

12.Ara.15

Kocaeli

Nema Makine

Temel Sendikal Eğt.

7

15.Ara.15

Kocaeli

Çokyaşar Halat

Temel Sendikal Eğt.

30

18.Ara.15

İzmir

Tüm işyeri İSİG İSİG Eğt.
Kurulu Üyeleri'ne

70

19.Ara.15

Sapanca Eğitim Tesislerimizden...

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü!
Bu yıl da 25 Kasım’ı savaş, şiddet, ölüm ve sömürü ile karşıladık. Erkek şiddeti de
devlet şiddeti de cezasızlık politikaları ile artarak sürüyor.
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Köleliğe karşı #Direnİşçi
6 Ocak 2016 tarihinde toplanan “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısında
DİSK heyeti tarafından dile getirilen görüş ve öneriler:
Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı’nda çalışma hayatı
ile ilgili yer alan reform ve icraatlarının görüşmeye açıldığı “Üçlü Danışma Kurulu” toplantısı 6 Ocak 2016 Çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda
gerçekleştirildi. İşçilerin kazanılmış haklarını ortadan
kaldırmaya ve emeği güvencesizleştirmeye yönelik olarak hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi’nin başlıklarının
hükümetin “2016 Eylem planı” olarak gündeme geldiği
bir dönemde gerçekleşen toplantıda, tam da bu stratejinin
temel ekseni olan “Güvenceli esneklik”, “Özel İstihdam
Büroları”, “Kıdem Tazminatı” konuları öne çıkmıştır.
Toplantıda DİSK heyetinin dile getirdiği görüş ve öneriler
özetle aşağıda sunulmaktadır.
“GÜVENCELİ” ESNEKLİK:
Bu başlık iş güvencesinin sınırlarını daraltmaya yönelik bir stratejinin kodu olarak gündeme getirilmekte ve
“Eylem Planı”ndaki diğer başlıklara da bu güvencesiz çalıştırma hedefi damgasını vurmaktadır. Avrupa ve OECD
ülkelerinde de “güvenceli esneklik” adı altında gündeme
gelen tüm pratiklerde, “esneklik” alabildiğine gelişirken
“güvence” sürekli olarak gerilemiştir.
Sendikalaşma oranının daha düşük olduğu Güney Avrupa ülkelerinde “güvenceli” esneklik uygulamalarının
işçi sınıfı açısından ağır sonuçları olmuştur. Çalışma süreleri açısından Avrupa’da lider, sendikalaşma açısından
da dipte olan ülkemizde “güvenceli” esnekliğin daha ağır
sonuçları olacağı açıktır.
KIDEM TAZMİNATI:
DİSK açısından kıdem tazminatı tartışmasının ana
ekseni iş güvencesidir. Her ne kadar kamuoyunda, kıdem
tazminatına dair değişikliklerin gerekçesi “tazminat alamayan işçilerin alabilmesi” olarak sunulsa da hükümetin
ve sermaye temsilcilerinin hazırladığı birçok belgede kıdem tazminatının “iş güvencesi” sağlaması eleştirilmekte,
kıdem tazminatı nedeniyle işten çıkarma maliyetlerinin
yüksek olduğu ifade edilmekte, kıdem tazminatından
“yük” olarak bahsedilmektedir.
Gerek Avrupa ülkelerinde gerekse diğer ülkelerde
Türkiye’dekine benzer nitelikte kıdem tazminatı uygulanmaktadır. “Kıdem tazminatı olmayan ülkeler de var”
diye verilen istisnai örnekler sendikalaşma oranının çok
yüksek olduğu, tazminatın toplu sözleşme yoluyla belirlendiği ülkelerdir.
“İşçilerin %86’sının kıdem tazminatı alamadığı” gerekçesi ile kıdem tazminatı fiilen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu veri, SGK’ya işverenler tarafından yapılan bildirimlere dayanmakta olup, gerçekçi ve bilimsel bir
nitelik taşımamaktadır. İşverenler tarafından kıdem tazminatına hak kazanmadığı bildirilen işçilerin çok büyük
bir bölümü dava açmaları halinde tazminatlarını alabilmektedir. Acaba engellenmek istenen hakların mahkeme
yolu ile de olsa alınabilmesi midir? Bu açıkça “hukuksuzluğa hukuk üretmek”tir.
Eğer amaç “tazminat alamayan işçilerin alabilmesi”
ise modelin değiştirilmesi ve bir tür “emeklilik fonu” kurulması gibi karmaşık bir yollara girmeye gerek yoktur.
“Kıdem tazminatı alamayan işçilerin tazminat alabilmesi”
ve kıdem tazminatı konusundaki eksiklilerin giderilmesi
için yapılacaklar çok basittir:
• Mevcut yasaya (1475 sayılı yasanın yürürlükteki
14. Maddesi) bir cümle koyarak, hak ettiği halde kıdem
tazminatı ödenmeyen işçilere tazminatlarının devlet tarafından ödenerek işverenlerden geri tahsil edilmesi ve bir
yılın altında çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmesinin
sağlanması
• İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devletin ödemesi ve işverenden haciz yoluyla tahsili

• İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi öncelikli ve imtiyazlı hale getirilmesi
• Kıdem tazminatı ödemeyen işverenlere ağır yaptırımlar getirilmesi
• 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan “kıdem tazminatı tavanı”nın kaldırılması
• Sendikalaşma önündeki engeller/barajlar kaldırılarak,
örgütlenen işçilerin haklarını savunabilmesi sağlanması
Ancak kıdem tazminatını “yük” olarak tarif eden, kıdem tazminatının işten atmayı kısmen zorlaştırarak “iş
güvencesi” sağlayan yönlerini eleştiren bir anlayış ile bizim önerilerimiz çelişmekte ve yıllardır dile getirdiğimiz
bu öneriler görmezden, duymazdan gelinmekte, “fona
devir” gibi adlar altında kıdem tazminatı fiilen ortadan
kaldırılmak istenmektedir. Kıdem tazminatı işverenin
sorumluluğunda olan bir meseledir, esas olarak işçi ile
işveren arasındaki ilişkinin sonra ermesiyle ilgilidir. Böyle olmaktan çıktığında, adı “emeklilik fonu”, “emeklilik
sandığı” olur ama “kıdem tazminatı” olmaz. “Paralel” bir
emeklilik sistemi kıdem tazminatı yerine ikame edilemez.
Öte yandan Türkiye işçi sınıfı “fon”ların nasıl kullanıldığına tanıktır. Konut Edindirme Fonu, Tasarruf Teşvik Fonu gibi geçmiş olumsuz deneyimlerin yanı sıra
günümüzde de “İşsizlik Sigortası Fonu” amaç dışı kullanılmakta, açlıkla-yoksullukla boğuşan milyonlarca işsizi
desteklemek yerine işverenlerin SGK primlerine ve hükümet harcamalarına kullanılmaktadır.
Özetle, kıdem tazminatı konusunda mevcut modelin
içerisinde basit düzenlemelerle birçok sorun aşılabilecek
iken, işçi sınıfını daha da güvencesizleştirecek fon veya
benzeri bir modeli kabul etmemiz mümkün değildir.
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI:
Özel İstihdam Büroları’na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesi, çağdışı
kölelik koşullarında çalışma dayatmasıdır. Böylece işçi
simsarlığına yasal koruma getirilecek, işçiler köle satar
gibi bürolardan satılacaktır. Soma’dan tanık olduğumuz
“Dayıbaşılık” sistemi yasallaşacak, taşeron köleliğini bile
aratacak bir güvencesiz çalıştırma biçimi getirilecektir.
Kiralık işçilik ve benzeri esnek çalışma biçimleri, çalışma yaşamında her türlü hakkın hukukun ortadan kaldırıldığı, yasalara ve Çalışma Bakanlığına bile ihtiyaç
bırakmayacak bir kölelik düzenidir.
Diğer konu başlıklarına bakıldığında “Özel İstihdam
Büroları”nın özellikle kadın işçiler için önerildiği, “Aile
ve çalışma yaşamının uyumlulaştırılması” adı altında kadınların part-time, güvencesiz istihdamının öngörüldüğü
anlaşılmaktadır. Bu da esnek ve güvencesiz çalışmanın
kadınlardan başlayarak yaygınlaştırılması anlamına gelmektedir.
Kısacası DİSK, Özel İstihdam Bürolarına ve bu büroların faaliyetlerinin ödünç (geçici) iş ilişkisini kapsayacak
biçimde genişletilmesine kesin olarak karşıdır.
TAŞERON:
Hükümetin seçim vaatlerinde bulunmasına rağmen
“taşeron çalıştırma” konusu Bakanlığın gündeminde ve
sunuşunda yer almamış, toplantıda konu DİSK tarafından
gündeme getirilmiştir. Mahkemelerden alınan muvazaa
kararlarına rağmen, taşeron düzeni devam etmektedir;
bu hukuksuzluk özellikle kamuda gerçekleşmektedir. Seçim sürecinde verilen sözler ve mahkeme kararları bellidir. Hükümetin yapması gereken, “hukuksuzluğa hukuk
üretme” arayışları içerisinde milyonlarca işçiyi oyalamak
değil kendi sözlerine ve mahkeme kararlarına uygun davranmaktır.
Bu hukuksuz tutum yetmediği gibi 6552 Sayılı yasanın getirdiği ve taşeron işyerlerinde alt işverenin yetkilen-

dirmesi halinde Kamu-İş ve TÜHİS’le yürütülmesi gereken toplu sözleşme görüşmeleri de işveren sendikalarının
uzlaşmaz ve hukuksuz tutumlarından kaynaklı yürütülememektedir. Taşeron işçinin var olan haklarını kullanması
engellendiği bu düzene son verilmelidir.
Daha da ötesi, tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız,
şartsız kadro verilmeli, taşeron düzeni ortadan kaldırılmalıdır.
#DİRENİŞÇİ ZAMANI!
Üçlü Danışma Kurulu’nda gündeme gelen 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planında çalışma hayatı ile ilgili yer alan reform ve icraatları, işçi sınıfının kazanılmış
haklarını yok ederek emeği güvencesiz çalışmaya daha
da mahkum edecek düzenlemeler içermektedir. İşletmelerin karlılık oranlarına baktığımızda, sürekli olarak örnek gösterilen AB’ye kıyasla “azami” kârlar elde edilen
ülkemizde, işçi sınıfının en “asgari” hakları bile çok görülmektedir. Sendikaların önünde bir “mayın tarlası” gibi
duran işkolu barajları ile, grev yasakları ile, hak aramanın
önünün tıkandığı antidemokratik düzenlemelerle işçi sınıfının eli kolu bağlanmış durumdayken, sürekli olarak sermaye “mağdur” olarak gösterilmekte, hükümetin eylem
planı da sermayeye işçileri kölece çalıştırma “özgürlüğü”
tanımayı hedeflemektedir.
Bu koşullar altında DİSK’in çağrısı üyesi olsun olmasın tüm işçi sınıfınadır:
KÖLELİĞE KARŞI #DİRENİŞÇİ

28 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Süleyman SOYLU'yu ziyaret ederek çalışma yaşamındaki sorunlara dair DİSK'in görüş ve önerilerini
ilettik. Sendikamızı temsilen heyette yer alan Genel
Eğitim Sekreterimiz Seyfettin GÜLENGÜL toplantıda
asgari ücrette doğabilecek eşitsizliğin fabrikalarda
yaratacağı sorunlara dikkat çekti ve sendikamızın taleplerini iletti.

18 Ocak’ta, Genel Merkez yöneticilerimizin de
katılımıyla Şişli'de Konfederasyonumuz DİSK’in eyleminde haykırdık: "Kıdem Tazminatıma Dokunma"
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Bir kez daha haykırıyoruz:
“Ölüm adın kalleş olsun”
“10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da meydana gelen hain saldırı sonucu yaşamını
yitiren 95 vatandaşımızın yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dilerken, halen
hastanelerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmelerini
temenni ediyoruz.
İşçi sınıfının birlikteliği ve gücü sadece sermayeyi değil, barışa, kardeşliğe ve
birliğimize el uzatan tüm güçleri yenecektir.
Bu anlamıyla geçici AKP hükümetinin ilan ettiği üç günlük genel yas çerçevesinde
aralarında DİSK’in de olduğu konfederasyonların ortak kararı ile son dönemde teröre
kurban verdiğimiz asker, polis, güvenlik görevlisi ve tüm sivil vatandaşlarımızın
anılarına saygı ve terörü protesto etmek adına sessizce oturarak ortak tavrımızı
sergileyeceğiz.
Hepimizin bir kez daha başı sağolsun ve hep bir ağızdan haykıralım ki bu son
olsun.” (Basın Açıklamamızda)

İşyerlerimizde: ”yastayız”
İlan edilen yas günlerinde, işyerlerimizde sendikamızın basın açıklaması okunarak, yitirdiklerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Ölüler yatıyor
on dokuz yaşında delikanlılar
hayalleri çalınmış genç kızlar
yırtık ayakkabısıyla bir üniversiteli
bir çocuk, gülümsemesi
yarım kalmış yüzünde
“gündüzleri güneşte
geceleri yıldızların altında”
ölüler yatıyor
Ankara’da, Gar’ın önünde
Ölüler yatıyor
barışın ders kitabı bir elinde
bir elinde emeğin rüyası
biri dokuz yaşında
birinin kalbinde sevgi ve sevda
iki bin on beş yılı Ekimi’nde
Ankara’da, Gar’ın önünde

Ölüler yatıyor
her biri karanfil
her birinin
bir kızıl karanfil
açmış alınlarında
Ankara’da, Gar’ın önünde.
Ölüler yatıyor
toprağa damlıyor kanları
emek, barış, demokrasi
türküleri söylüyorlar
inadına da söyleyecekler
doldurana kadar
halklar meydanları
Ölüler yatıyor
Ankara’da, Gar’ın önünde
Refik Durbaş

Oysa, 10 Ekim sabahının erken saatlerinde emekçilerin dilinde sadece “barış” vardı
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Gürül gürül övmeden önce
bir daha düşünün
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Aziz Çelik, 17.12.2015, Birgün
Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planı açıklandı. Plan üç ay, altı ay ve bir yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan vaatleri ve reformları içeriyor. Bir bölümü seçim beyannamesi
ve hükümet programında yer alan vaatler ve
hedefler somut bir takvime bağlanıyor.
Muhalefetten planda öngörülen harcamaların kaynaklarının belirsiz olduğu eleştirisi
geldi. Eylem planını bir referandum hazırlığı olarak görenler oldu. Hürriyet’ten Ahmet
Hakan’ın tutumu ilginçti (11.12.2015). Hakan, işçiden öğrenciye, esnaftan dar gelirliye
birçok kesime çeşitli düzeylerde kazanımlar
sağladığı gerekçesiyle hükümeti “gürül gürül” övdü.
Eylem planında işçi ve dar gelirli için
kazanım sayılacak kalemler yok mu? Elbette
var. Asgari ücretin 1300 liraya yükseltilmesi,
emekli aylıklarına 100 TL iyileştirme, gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının
silinmesi bunlar arasında sayılabilir. Ancak
özellikle asgari ücret ve emekli aylıklarındaki iyileştirme için öncelikle muhalefeti gürül
gürül övmek lazım. 7 Haziran seçimlerinde
muhalefet ve özellikle CHP asgari ücret ve
emekli aylıklarını ön plana çıkarmasaydı ne
asgari ücretli ne de emekli gündeme gelecekti. Önce Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek
lazım.
Şimdi gelelim işçiye ve dar gelirliye
sağlanan kazanımların bedeline ve diyetine.
Hükümet bir eliyle verdiği üç kuruş iyileştirmeyi çalışma hayatını daha esnek ve güvencesiz hale getirerek diğer eliyle geri alıyor.
Eylem planında çalışma hayatının esnekleştirilmesi temel hedeflerden biri. Çalışma
hayatında esnekleşme; güvencelerin azalması, belirsizliğin ve eğreti çalışmanın artması
demek. İşte eylem planına göre çalışanları
bekleyen tehlikeler.
“İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan
çalışma biçimleri iş ve sosyal güvenlik mevzuatına eklenecek. Öncelikle mevcut esnek
çalışma sistemlerindeki sorunlar giderilecek, sonrasında yeni esnek çalışma sistemleri geliştirilecektir.” Böylece çalışma hayatında işçiyi korucu düzenlemeler azaltılacak;
keyfilik, esneklik ve güvencesizlik artacak.
“Özel istihdam bürolarının faaliyetle-

rinin geçici iş ilişkisini de içerecek şekilde
genişletilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri tamamlanacaktır.” Namı diğer kiralık
işçilik uygulaması. Kiralık işçilik uygulaması modern köle pazarlarının kurulmasını sağlayacak. İşçi simsarlığı yasalaşmış olacak.
“Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan
sorunların çözümü̈ amacıyla ilgili sosyal
taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat
düzenlemesi yapılacak.” Siz bunu kıdem
tazminatı fonu yoluyla kıdem tazminatının
tırpanlanması olarak okuyun.
“Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde
çalışanların, kamuda istihdam edilmesine
yönelik düzenleme yapılacak.” Bu vaat taşeron sorununu çözecek nitelikte değil. Düzenleme kamuda asıl işlerde çalışan işçilerle
sınırlı. Zaten asıl işte taşeron çalıştırılması
konusunda çok sayıda muvazaalı (hileli) uygulama var ve bu işçilerin kamuda asıl işte
çalıştırılmasına yönelik onlarca yargı kararı
var. Yapılan iyileştirme bu yargı kararlarının
uygulanması ile sınırlıdır. Yoksa kamuda temizlik, güvenlik adı altınca yardımcı işlerde çalıştırılan yüz binlerce işçinin kamuda
kadroya alınması söz konusu değil. Kamuda
akla, mantığa, bilime aykırı taşeron düzeni
devam edecek.
“İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun
zorunlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Alacağa ilişkin iş uyuşmazlıklarının mahkeme
önüne gelmeden çözümlenmesi kapsamında
iş uyuşmazlıkları hakem heyetleri kurulması
sağlanacak.” Böylece özellikle işçilerin işe
iade ve alacak davaların mahkemeler yerine
arabulucular eliyle çözülmesi hedefleniyor
ve işçinin hak arama yolu sınırlanıyor.
“Kamu personel rejimi reformu yapılacak. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve
değerlendirilebilmesine de imkân verecektir.” Sadece işçi için değil memur için de güvencesizlik ve esneklik artacak.
Eylem planında yer alan birkaç iyileştirmeyi görüp eylem planının hedeflediği çalışma rejimini görmemek büyük hata. Eylem
planı gürül gürül övgüyü değil gürül gürül
eleştiriyi hak ediyor. Gürül gürül övmeden
önce bir daha düşünün!

Asgari ücrete bir tuhaf zam!
Serkan Öngel
Ekonomi konusunda pek mahir bir hükümetimiz var. Öyle hamleler yapılıyor ki herkesin kafası bir karışıyor sormayın. ‘Yahu
ücretimiz artıyor artmasına ama bir türlü
evdeki hesap çarşıya uymuyor’ diyenleriniz
vardır.
... Asgari ücretin 1300 TL net olduğu
gerçek bir veri değil. Ancak ele geçecek tutar en az bu kadar olacak. ‘O nasıl iş ?’ demeyin. Bildiğiniz gibi daha önce vergi iadesi
olarak toplanan fişler karşılığında yapılan bir
ödeme vardı. Hani fişleri toplardık. Zarfların üzerine tek tek işlerdik. Farkında mısınız
bilemem ama o uygulama bu Asgari Geçim
İndirimi (AGİ) gelmeden önce kaldırıldı.
Yerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) getirildi. Hepimiz de sevindik. Kurtulduk bu fiş
toplama cefasından. Artık her ay AGİ sahibi
olduk. Sonuç olarak bu AGİ asgari ücretin
bir parçası değil. Vergi iadesi yerine uygulamaya konan bir çeşit vergi indirimi. Bunu bir
kenara yazalım.
O yüzden gerçek net ücret AGİ’siz ücret.
O da 1177 TL.
Gelelim bu 1177 TL’nin 180 TL’lik kısmına. ‘Dur ona dokunma ’ diyebilirsiniz.
Ben dokunmuyorum ama dokunanlar var.
Hesap ortada.
Asgari ücrete yapılan artışla 2016 yılında hükümet, asgari ücretliden kaba bir hesapla 10 milyar TL gelir vergisi toplayacak*.
“Toplayacak tabi!” diyenleriniz olacaktır.
‘Yoksa yol, su, elektrik ve TOMA olarak
bize nasıl dönecek’. Ama iş öyle değil.
Asgari ücretin 110 TL’si hazineden karşılanacak. Yani işverenin cebinden çıkmayacak.
Şimdi de “E ne olmuş!” diyenlerinizi duyar gibiyim. Hatta beni servet düşmanlığı ile
bile suçlayabilirsiniz. ‘Sermayedar kazanacak ki biz de çalışalım!’.
Ancak bu 110 TL hemen hemen bizim
verdiğimiz gelir vergisi ile aynı. Yani kaba
bir hesapla 10 milyar TL.
‘Haydaaaa!’. Evet yaaaa!. Oldu mu bu
şimdi? Hazine bir eliyle bizden alıp bu parayı diğer eliyle işverenin cebine koyuyor.
Yani ücretimizin 100 TL’lik kısmını aslında

biz kendi kendimize ödüyoruz.
Kaldı mı 80 TL. Efendim o da benzer
bir süreçten geçiyor. 2008 yılında bu yana
hükümet işverenlerin sigorta primlerinin %
5’lik kısmını hazineden karşılıyor. Yani ‘sen
ödeme bu tutarı ben senin adına hükümetin
bütçesinden hallederim, kankayız’ diyor.
Toplamda bu yolla işverenler adına hazineden SGK’ya aktarılan kaynak 45 milyar
TL’yi bulmuş durumda.
Bu 80 TL’nin kaynağı da verdiğimiz vergiler. Etti mi size 180-190 TL. O zaman kaldı mı elimize 1000 TL net.
Bir de işsizlik sigortasından işverenler
adına yapılan ödemeler var. Onlara hiç girmiyorum. Aralık ayında asgari ücret AGİ
hariç 910 TL idi. Enflasyon oranında bir artış
olsa net 990 TL olacaktı.
İşte 1300 net efsanesinin çöküşü.Hazine
ve fonun işverenler için kullanılması yeni
değil. Ama bu hikayeye ilave katlar çıkıldığı
açık.
Buna rağmen işverenler daha zamlı ücret ödemeden bahane bulmuş durumda. Yakın zamanda Ordu Üniversitesi’nde taşeron
firma işçileri bu bahane ile işten çıkartılmış.
Pek çok yerde işten çıkartmalar olmuş. İşçilerin iş yükü artmış.
İş bununla sınırlı kalsa iyi. Cebinden
hemen hemen çıkmayan bir zam nedeniyle
işverenler daha fazlasını istiyor.
“Kıdem tazminatı üst sınırı bu işten etkilenmesin”. “Kıdem tazminatı kaldırılsın,
fona devredilsin”. “Dayıbaşılık sistemi kurumsallaşsın”. “İşverenlerin işçi üzerindeki
keyfiyeti artırılsın”. “Esnek çalışma, geçici
çalışma yaygınlaştırılsın.” İşin özü asgari
ücret asgari değil, genel ücret olsun. Neden?
Çünkü işveren de, iktidarlar gibi hep mağdur.
* Hesaplama basit. SGK verilerine göre
yeni asgari ücret ile çalışanların oranı en az
% 60 olacak. Bu da kaba bir hesapla 8 milyon kişi demek. Her birinden aylık 100 TL
ortalama gelir vergisi kesilse (son 3 ay vergi
dilimi değişecek) yıllık yaklaşık 10 milyar
TL eder...
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Asgari Ücret 2016

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı

2016 yılı için belirlenen asgari ücret yıllık olarak
belirlenmiştir. Dolayısıyla geleneksek olarak yapıldığı
üzere Temmuz ayında yeniden bir artış söz konusu
olmayacaktır.

4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir
biçimde alması
gereken kalori
miktarı üzerinden hesaplanan
beslenme kalıbı
dikkate alınarak
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir
aile için açlık sınırı 1385, insanca yaşam sınırı ise
4510 TL olarak gerçekleşti.

• Brüt Asgari Ücret: 1647 TL
• Brüt Saat Ücreti: 7,32 TL
• Net Asgari Ücret: 1177,44 TL (AGİ Hariç)
Ele Geçecek Asgari Ücret:
• Net Asgari Ücret: 1177,44 TL
• AGİ (Bekâr ve Çocuksuz): 123,53 TL
• Toplam: Net 1301 TL
4 İkramiye Olan İşyerlerinde:
En düşük ücret (ikramiye + ücret+ AGİ/bekarişçi için
dahil): 1693,45 TL olacak.
Bu tutara işyerlerimizde aylık olarak ödenen yakacak
vb. ödemeler ayrıca dahil edilecektir.
Fark Nerden Kaynaklanıyor?
2015 Yılı Net Asgari Ücret (Net)
2016 Yılı Net Asgari Ücret (Net)
Asgari ücret artışından net yansıma:
AGİ artışından yansıma		
Toplam Fark				

910,42 TL
1177,44 TL
267,01 TL
33,98 TL
300,99 TL

Medeni Hali

Aylık

Bekar

123,53

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
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Vergi Diliminden Etkilenme:
Asgari ücret esas olarak yüzde 15’lik vergi dilimi
baz alınarak belirlenir, yüzde 20’lik vergi dilimine
girmez ve dolayısıyla yılın ilk ayında işçinin eline
net kaç lira geçiyorsa, yılın sonunda da aynı tutar
ele geçerdi.
Oysa, 2016 yılı için asgari ücretli yılın son 3
ayında yüzde 20’lik vergi dilimine girecek ve ele
geçecek net asgari ücret azalacaktır.
Asgari ücretli yılın son 3 ayında aylık net 70 TL
daha az ücret alacak ve ücreti (AGİ dahil) 1231 TL
olacaktır.

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

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

Medeni Hali

Aylık

Aralık 2015 Yİ-ÜFE

148,23

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

123,53

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

166,76

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

142,05

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

160,58

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır

209,99

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

185,29

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

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

197,64

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst 209,99
sınır

%
%
%
%

%
%
%
%

0,21
8,81
8,81
7,67

-0,33
5,71
5,71
5,28

Asgari Ücret
1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında
Brüt: 1.647 TL.
Net:

1177.44 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında
Aylık kazanç alt sınırı:

1.647,00 TL.

Aylık kazanç üst sınırı: 10.705,50 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren

4.092,53 TL.

Vergi Oranları
2016 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:
12.600 TL’ye kadar			

% 15

30.000 TL’nin
12.600 TL’si için

1.890, fazlası

% 20

110.000 TL’nin
30.000 TL’si için

5.370, fazlası

% 27

110.000 TL’den fazlasının
110.000 TL’si için 26.970, fazlası

% 35
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Şu fotoğraflara bir bakın. Yıllardır, uzun yıllardır
kapitalizm çocuk öldürmeyi çok sever. Adeta yeni
doğmuş bebelerin, top peşinde koşması gereken
minnacık çocukların kanıyla beslenir. Bir vampir
gibi yeniden yeniden kan ister. Şimdi sayıyorum,
ben saydıkça gözünüzü kırpın.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Afrika’da bir çocuk açlıktan öldü.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Hindistan’da bir çocuk marka
ayakkabıların lastik tabanını yapıştırırken aynı yapıştırıcılar onun ciğerlerine yapıştı.
1, 2, 3, 4, 5, 6 şişko göbekli bir adam, 9 yaşındaki küçük kızı seks kölesi yaptı ve o minnacık beden
kan içinde kaldı.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sahilde dört beş çocuk top oynuyorlardı, birden gökten bombalar yağmaya başladı,
onlar kaçamadılar oracıkta öldüler.
1, 2, 3, 4, 5, 6 tekstil işçisi Gülbahar’ın bir şelaleye benzeyen saçlarını makine kaptı, öldü dediler.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Silvan’da sokağa düşen topunu
almak için evin önüne çıkan Ramazan keskin nişancı
kurşunuyla öldürüldü.
1, 2, 3, 4, 5, 6 yollar karla kaplı olduğu için, küçük Meryem hastaneye yetiştirilemedi. Öldüğünde
dört günlüktü.
1, 2, 3, 4, 5, 6 bot battı ve üç yaşındaki Aylan bebek babasının elinden tutamadı, su onu alıp götürdü.
Bir pazar sabahı için, çok mu ağır? Öyle. Gene
sayalım ve bir öyküyle bitirelim. Metrobüsteyim,
uzunca bir yol. Oldukça tenha olan metrobüste yedi
yaşlarında bir oğlan çocuğu elinde kâğıt mendil paketleri, onları satmaya çalışıyor. Herkes yorgun, çocuk kime mendil uzatsa başını çeviriyor. O ağladı
ağlayacak, dayanamayıp bir mendil alıyorum, bozuk
param olmadığı için bütün para uzatıyorum, paranın
üstünü vermeye çalışıyor, sayamıyor, “Tamam ne
varsa ver” diyorum, uzatıyor ve hemen avucuma bir
mendil daha koyuyor. Neyse metrobüs son durağa
geliyor, iniyorum bir bakıyorum arkamdan bir ses,
“Teyze!” diye bağırıyor o, yüzünde geniş bir gülümseme bana el sallıyor.
1, 2, 3, 4, 4, 6 ne olur o ölmesin!

TÜİK, Türkiye’nin korkunç çocuk
işçi gerçeği raporunu açıkladı. Bütün
saptırmalara karşın, TÜIK tarafından
saklanamayan gerçekler su yüzüne çıkıyor. Ülkenin korkunç çocuk işçi gerçeğini acı bir şekilde ortaya koyuyor.
8 milyon çocuk çalışmak zorunda
ve okul yaşamına son vermiş bulunuyor.
Oysa DİSK’in açıkladığı rakamlar daha
da korkunç; Türkiye Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporu (DİSKAR)’ nda açıklanan
gerçekler yüz kızartıcı ve çocuk emeğinin en yoğun sömürüldüğü ortada duran
yıkılası bir gerçek. Yine raporda, çocuk
işçiliğinin ev içine kaydığı ortaya çıkıyor.
Ev halkı için alışveriş yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, ütü yapma, küçük kardeşlere ya da hasta
yakınlara bakma, temizlik, eşyaları tamir etmek gibi
işler istihdam içinde bile değerlendirilmiyor. 1999’da
bu sayı 4 milyon 447 bin iken, 2012’de 7 milyon 503
bine çıkmış durumda. Bu durum da çocuklar okul dışına kolayca düşüyor demek oluyor.
Sonuçta, 5-7 yaş arası istihdam ve ev işlerinde çalışan çocukların toplan sayısı 8 milyon 397 bin rakamını buluyor. TÜİK sonuçları daha farklı açıdan ele
almakta, 6-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2012 yılı
ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanan çocuk işgücü anket sonuçları; 15 milyon 247 bin kişi. Bu gruptaki çocukların yüzde 66,5’i kentsel, yüzde 33,5’i kırsal
kesimde yer alıyor. 6-14 yaş grubundaki çocukların
yüzde 97,2’si ve 15-17 yaş grubundaki çocukların ise
yüzde 74,7’si okula devam etmiyor. Çalışan çocukların
yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si
herhangi bir okula gitmiyor.
Boynumuzdaki ip!
Fethiye’de berber tarafından cezalandırılmak amacıyla boynuna ip bağlanarak motosiklet arkasından
koşturulan çocuk çırağın medya ve yazılı basına yansıyan görüntüleri, çok fazla tartışılmadan berberin özür
dilemesiyle kapandı gitti. Bu onur kırıcı olay toplumun
yaşamakta olduğu travmayı, her alandaki çürümüşlüğünü sergiliyor. Yoksulluğun buz kadar keskin yüzünü,
o güzelim çocuklarımız küçücük omuzlarında taşıyor.
Çoğu zamanda yenik düşerek, kara deliklerde yıldızlar gibi kayıp gidiyorlar. Kimi daha kundaktayken
çöplüklere atılıyor, kimisi de çöplüklerde anne sırtında,
anne kucağında buz kesen köşelerde, azgın dalgalarda
mülteci diye yitip gidiyor. Yaşama tutunup filizlenip ayağa kalkanlar da; bir gün karanlık yaşamın zaman tüne-

2015 yılı
Çocuk Raporundan:
617 çocuk
hayatını kaybetti.
388 çocuk
gözaltına alındı.
38 çocuk
gözaltında işkenceye
uğradı.
105 mülteci çocuk
Türkiye karasularında
yaşamını yitirdi.

linde kayboluyor. Talihsizliklerine
takılıp yanıp gidiyorlar; ya boyunlarına ip geçirilerek
ya da çöp toplayan ailesiyle yol ortasında taşıt altında kalarak kurban oluyorlar. Bu çocuklar ne olacak?
Yazık değil mi ülkenin bu güzel çocuklarına? Kafa
kesen, insan kalbi, ciğeri yiyen teröristler kadar değer
verilmeyen bu değerli zenginlikleri sokağa terk etmek,
eğitimden yoksun bırakmak, onların küçücük omuzlarına acımasız yaşam mücadelesi yıkmak, yazık değil
mi? Bir an önce ülkeyi sosyal ve kamusal bir iktidara
kavuşturarak çözmek gerekmiyor mu?
Kaçınılmaz olan...
Sokaklar çocuk dilencilerle dolu. Kendisinden
büyük ayakkabı boya sandıkları omuzlarına asılmış;
mendil satıp para toplayan, okul dışına atılmış, kimsesiz ya bir kadın ya da bir erkeğin elinden tutarak dilenci durumda olan, yalınayak, yırtık pırtık giysilerle
dolaştırılan çocuklar... Çöplüklerde, parklarda yatıp
kalkan, ömrünü geçiren, okul dışına savrulan çocuklar... Devlet diye bir varlık ortalarda görünmüyor. Bu
çocuklara ve ailelerine belediyeler dahi isteseler sahip
çıkabilirler. Bireyci, çıkarcı mafya, tarikat iktidarı...
Bu nedenle bu acımasız sömürü düzeninin çirkef yapısının yıkılıp gitmesi şart olmalı...
Devletin, kamunun, toplumcu, halkçı bir düzenin
koruyucu kollarının bu ülkenin en değerli çiçeklerini
sarması gerek... Yazık, bu çiçekler ölmemeli. Çocuklarımız bu tür anketlerin malzemesi yapılmamalı. İnsanlığın devrimci elleri daha fazla gecikmemeli...
ORHAN ÖZKAYA
E. Tapu-Kadastro Gn. Md.
Yrd. / Arş. Yazar

25 yıl önce 100 bin kişi
Ankara’ya yürüdü…
4-8 Ocak 1991 tarihi, mücadele tarihinin en önemli
simgelerinden biridir.
Maden işçilerinin büyük
yürüyüşünün, Zonguldak ve
bölge halkının verdiği büyük
mücadelenin günüdür.
30 Kasım 1990 tarihinde
başlayan grevle, 35 gün Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı
uyaran maden işçisi ile Zonguldak halkı, 4 Ocak’ta “Artık yeter”
dedi ve Ankara yoluna çıktı.
Kar-kış demeden yollara çıkan yüzbinin üzerinde insan, 5 gün
boyunca yollarda, dağda-bayırda büyük bir kararlılık ve disiplin ile
sloganlarını haykırdı. Mengen’de kurulan barikat önünde tüm dünyaya sesini duyurdu.
Madenciler, haklı ve meşru bir mücadele içinde olmaktan
aldıkları güç ile ülkemiz demokrasi mücadelesine altın bir sayfa
ekledi.
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2015 yılında en az 1730 işçi iş cinayetine
kurban gitti.
2015 yılında yaşamını yitiren 1730
emekçinin 1486’sı işçi, memur statüsünde
çalışan ücretlilerden; 197’si çiftçilerden/
küçük toprak sahiplerinden ve 47’si esnaflardan olmak üzere, 244’ü kendi nam ve
hesabına çalışanlardan oluşuyor...
2015 yılında aylara göre yaşanan iş cinayetleri şöyle:
Ocak ayında en az 128 işçi,
Şubat ayında en az 85 işçi,
Mart ayında en az 140 işçi,
Nisan ayında en az 135 işçi,
Mayıs ayında en az 167 işçi,
Haziran ayında en az 155 işçi,
Temmuz ayında en az 172 işçi,
Ağustos ayında en az 160 işçi,
Eylül ayında en az 177 işçi,
Ekim ayında en az 144 işçi,
Kasım ayında en az 130 işçi,
Aralık ayında ise en az 137 işçi yaşamını yitirdi...

Büyüme ve kalkınmanın bedeli olarak iş cinayetleri
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Kanunu sonrası iş cinayetlerinin sona ereceği algısı
oluşturuldu. Oysa ne önlemler alındı ne sendikalaşma üzerindeki baskılar azaldı ne de sorumlular yargılandı. Bunun sonucu olarak iş cinayetleri artarak devam etti.
2013 yılında 1235 işçi;
2014 yılında 1886 işçi
2015 yılında ise 1730 işçi yaşamını yitirdi…

Hüznün isyan olur
Suya düşen bir karanfilse yüreğin
bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm
vursun seni o taştan bu taşa
o çağlayandan bu çağlayana
Kavgadan uzak kalmışsan
sevdadan da uzaksın demektir
devinmez yüreğinin mağması
çatlamaz sabrın kara taşı
Ahmet TELLİ

Yapının harcına ‘hayatını koyanların’
filmi: Babamın Kanatları

Babamın Kanatları filmi “İbrahim ve yeğeni Yusuf
İstanbul’da bir lüks konut
şantiyesinde işçi olarak çalışmaktadır. İbrahim’in hayatı
akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde büyük bir değişime uğrar.”
Yönetmen
Kıvanç
Sezer’in ilk uzun metraj filmi
Babamın Kanatları günümüzde yakıcılığını koruyan işçi
ölümlerini vicdani bir açıdan
ele alacak bir film projesi...
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İşsizlik son 77 ayın en yüksek düzeyinde
• Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı Yüzde 17,
İşsiz Sayısı 5.5 Milyon
• Toplum Yararına Çalıştırma Programı’nda
(Tyçp) İşçi Sayılmayanlar, İstatistikte İşçi
Sayıldı! İşsiz Sayısı Tyçp’ye Rağmen Arttı
• İşsizlikteki Artış İşsizin Parası İle Gizleniyor
• İşsiz Sayısı Dönem Rekoru Kırdı
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Ekim 2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
1) Resmi işsizlik oranı yüzde 10.5 ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0.1 puan ve 104 bin kişi artarken,
mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam verilerine göre
yine 10.5 ile geçtiğimiz aydaki işsizlik oranını 0.2 puan
üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranında geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre artış, kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından
uzak kalmaması amacıyla uygulamaya sokulan Toplum
Yararına Çalışma Programı kapsamındaki kişilerin sayısındaki artışa rağmen arttı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu kapsamda çalıştırılan işsiz sayısı 37 binden 223
bine yükseldi. Bu kişiler hakları söz konusu olduğunda
işçi kapsamında değerlendirilmiyor ve en temel haklardan
yoksun bırakılıyor. Programın amacı da “istihdamında
zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellenmesi” olarak ortaya konuluyor. Buna karşın işsizlik verilerinde bu kişiler “çalışan”
kategorisinde değerlendiriliyor. Söz konusu kişiler işsiz
kapsamında değerlendirilseydi resmi işsizlik oran yüzde
11,1’e yükselecekti. Resmi işsiz sayısı ise 186 bin kişilik
artışla 3 milyon 333 bine yükselecekti. Bu sayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz sayısıdır.
2) Ekim 2015 dönemi için işsiz sayısı TYÇP’nin etkisine rağmen Ekim 2012 dönemine göre % 41 artmış
durumunda. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2 milyon
225 bindi. Türkiye ekonomisi 3 yılda 926 bin yeni işsiz
yarattı. Ekim 2015 dönemindeki işsiz sayısı tüm yılların
Ekim dönemlerine göre rekor kırdı. Ekim 2009 için işsiz
sayısı 2 milyon 968 bindi. İşsizlik Haziran 2009’dan bu
yana yani son 77 aylık dönemin en yükseği düzeyinde.
3) Ekim 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama
kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu
halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da (umutsuzlar ve
diğer) dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 17, işsiz sayısı da 5 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti (resmi veri
3 milyon 147 bin). 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 446 bin kişi oldu.
Bunların geniş işgücü içindeki payı ise % 20 olarak gerçekleşti.
4) Kadınlar için resmi işsizlik oranı bir önceki yılın
aynı dönemine göre 41 bin kişi arttı. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 24.4 oldu.
5) Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısı
bir önceki senenin aynı dönemine göre 40 bin kişi arttı.
Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 768 bin kişidir.
Yükseköğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde 11.7
ile ortalamanın üstündedir. Yükseköğretim mezunu kadınlar için işsizlik ise yüzde 16.9 seviyesindedir. Bu oran
yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 8.3’ün iki katından fazla.
6) Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı
resmi genç işsizlik oranı olan yüzde 19.3 rakamının 8.7
puan üzerinde % 28 seviyesinde gerçekleşti.
7) TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve
anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri dinamik sorgulamadan çıkartmıştır. Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son

derece önemli bir değişkendir. Bu verinin web sitesinde
ve dinamik sorgulamada artık paylaşılmaması, daha önce
kolayca ulaşılan bir bilgiye ulaşmak için bürokratik süreçlere başvurulması zorunluluğu getirilmesi büyük bir
eksikliktir.
SONUÇ
TÜİK İşgücü Anketi Ekim 2015 dönemi verilerine
göre işsizlik rakamları bir önceki döneme göre Toplum
Yararına Çalıştırılan işsizlerin istihdamda görünmesi
nedeniyle gerçek verilerin altında göründü. Bu durum
işsizliğin etkisini azaltmıyor. Hükümetin bu programları
siyasal amaçları için kullandığı sıklıkla gündeme gelen
iddialar arasında. TYÇP programları kapsamında çalıştırılan işsizlerin bir yandan istihdamda görünürken öbür
yanda işçilerin sahip olduğu haklara sahip olmamaları son
derece düşündürücüdür. Bu kişilerin aracı kurumlar eli ile
çalıştırılmaları ise ayrı bir problem olarak görülmektedir.
İşsizlik rakamları açısından TYÇP değişkeni de dikkate
alındığında kriz sürmektedir. Bu tehlike gençler, kadınlar,
geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. 64. Hükümet eylem programı uzun çalışma süreleri, düşük ücret
dayatması, taşeronluk, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması temelinde şekillenen istihdam politikalarında ısrarın sürdüğünü göstermektedir.
Türkiye haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre
çok daha yüksek olduğu bir ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki
fark 12 saati bulmaktadır. Buna göre Türkiye’de 5 kişinin
yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri
ile mücadele etmenin yegâne yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir. 64. Hükümetin eylem planı ile ortaya çıkan tabloda
özellikle asgari ücret tartışmaları üzerinden güncel kılınmaya çalışılan temel meselelerden biri emeğin kazanılmış
haklarına yönelik kapsamlı bir saldırının hazırlıklarıdır.
Toplumsal baskı sonucunda asgari ücrete yapılması gündeme gelen ücret artışının henüz uygulama yokken adeta
rövanşı alınmak istenmektedir. Kıdem tazminatının fona
devri ile gaspı, dayıbaşılık sisteminin kurumsallaşması
anlamına gelecek olan özel istihdam bürolarının yetkilerini genişletmek için yapılması düşünülen değişiklikler,
işverenlerin işçi üzerindeki keyfiyeti anlamına gelen esnekliğin özellikle gençler üzerinden yaygınlaştırılması ve
kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen stratejiler önümüzdeki dönem açısından son
derece kritik olacaktır.
İşsizlikle mücadeleyi, çalışma koşullarını kötüleştirerek, ücretleri düşürerek çözmeye çalışan bu anlayışa karşı
emeğin taleplerini gündemine alan bir anlayışla çıkılmalıdır. İşsizlikle gerçek mücadele için;
1. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın
37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat
sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
2. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
3. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
4. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
5. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
6. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
7. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
8. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken
nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması
ile kadının üzerinden alınmalıdır.
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İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

Bugün
hepimiz engelliyiz
Bugün Dünya Engelliler günü. Ancak bizler toplum
olarak engelli vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın,
insanlarımızın senenin bir gününde hatırlanıp geriye
kalan koca bir yıl ve yıllar boyu unutulmasına, göz
ardı edilmesine artık dur demek istiyoruz.
Çeşitli nedenlerle engelli olarak yaşamını
sürdürmek durumunda olan insanlarımızın, gündelik
hayatın içinde bizzat yer almaları, hiçbir endişe duymadan evlerinden çıkabilmeleri, eğitim ve öğretim
hizmetlerinden yararlanabilmeleri, iş bulabilmeleri
yani sosyal yaşama dair ne varsa varolabilmeleri için
mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.
Her yıl binlerce insanın iş kazalarında, trafik
kazalarında ve terör eylemlerinde yaşamlarını yitirdiği
ülkemizde on binlerce vatandaşımız da aynı nedenlerle uzuvlarını kaybetmekte, engelli olarak yaşamlarını
sürdürmek durumunda kalmaktadır.
Bu nedenle hepimiz aynı zorluklarla ve engellerle
karşılaşacağımız ihtimalini de düşünerek, bu ülkede
engelliler için insanca yaşanacak önlemlerin alınması
uğruna çaba saf etmek zorundayız.
Çünkü yapılan araştırmalar ülkemizde 8 milyon 5
yüz bin civarında engelli vatandaşımızın yaşadığını
göstermektedir. Ve ne yazık ki bunların 7 yüz bini
18 ile 25 yaş arasındaki vatandaşlarımızdır. Bu
rakam bizlere çalışma çağında yüz binlerce engelli
vatandaşımız olduğunu göstermektedir. Ancak ne
yazık ki ülkemizde engellilerin büyük bir bölümü bir
işte çalışacak eğitimden mahrum bırakılmakta bu nedenle de işsiz kalmaktadır.
Herkes ve hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz ki; engellilerin de hayatlarını sürdürebilmeleri için, çalışmaları
ve gelir sağlamaları gerekir. Oysa işsizliğin yüzde 10
gibi çok yüksek oranda seyrettiği ülkemizde engeller
arasındaki işsizliğin 3 kat fazla olduğu belirtilmektedir.
Diğer yandan engelli vatandaşlarımız çalışma
yaşamlarında yaşadıkları sorunlardan başka eğitimden
ulaşıma, fiziksel çevreden sağlık ve sosyal güvenliğe
kadar birçok alanda fırsat eşitsizlikleriyle karşı karşıya
kalmaktadır.
Bu nedenle ülkemizde engellerin yaşamlarını toplumsal hayatta hiç bir eksiklik ve rahatsızlık duymadan devam ettirebilmeleri adına eğitim, istihdam,
sosyal güvenlik, rehabilitasyon, ulaşım ve sosyal
güvenlik gibi hayati konuların bir arada ele alındığı
yapılandırıcı politikalara acilen ihtiyacı vardır. Özellikle işyerlerindeki engelli işçilerle ilgili kotaların mutlak surette artırılması da gereklidir.
Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek engelli olmayacağını, her an hepimizin birer engelli
olabileceğimizi unutmadan, engelli vatandaşlarımız ile
iç içe yaşadığımız günlerin insana yakışır bir şekilde
geçmesi en büyük arzumuzdur.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

1. Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.
Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine
karşı kardeşçe davranmalıdırlar.
2. Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal
ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir.
3. Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır.
4. Hiç kimseye işkence, zulüm, onur
kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz.
5. Yasalar önünde herkes eşittir.
6. Hiç kimse yasalara aykırı olarak
tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez.
7. Herkes davasının bağımsız bir
mahkemede görülmesi hakkına sahiptir.
8. Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır.
9. Evlilik çağına gelen her erkek ve
kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı
olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir. Toplum ve
devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.
10. Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir.
11. Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü
vardır.
12. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır.
13. Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır.
14. Kölelik ve kulluk yasaktır.
15. Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde
korunur.
16. Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı
organına başvurma hakkına sahiptir.
17. Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır.
18. Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir.
19. Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye
kaçabilir. Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan”
muamelesi yapılmalıdır.
20. Her insan bir vatandaşlığa sahiptir.

21. Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü
vardır.
22. Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
23. Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz.
24. Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği
temsilcilerle ülke yönetimine katılır.
25. Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir.
26. Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir.
27. Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve
bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir.
28. Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni
hak etmiştir.
29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının
gerekli olduğunu kabul eder.
30. Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum
ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz.
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Kenan abi de artık yok

SÜLEYMAN TÜRKER

Sendikamız çalışanlarından, mücadele arkadaşımız Kenan Bakış’ı kaybettik. Anısı işçi
sınıfımızın mücadelesinde yaşayacaktır.
Ailesine, dostlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz...

Sennur Sezer’i
yitirdik
SABAH TÜRKÜSÜ

Yayınlarımızdan

Çalışma hayatına Taşkızak Tersanesinde işçilikle başlayan bir yazar... İşçi sınıfının tarihinde, gerek edebiyatçı kimliği ile gerekse verdiği fiili mücadelesiyle emekçilerle hep omuz omuza olan bir şairdi
Sennur Sezer ...
1977, 1978 ve 1980 MESS Grevleri, Paşabahçe Cam işçilerinin
1966 Grevi ve 1968 hareketinin mihenk taşlarından Tuslog Grevleri…
Nerede işçiler grev ya da eylemdeyse Sennur Sezer orada olmuş,
yüreği onlarla atmış, horon tepmiş, halay çekmişti… Sennur Sezer’i
sendikamızın bir çok eyleminde, şiirleriyle ve moral desteğiyle yanımızda bulmuştuk..
“Metal işçisi arkadaşlarıma göndereceğim son söz yine de şiir
olacaktır” demişti, sendikamız gazetesi için yaptığımız sohbette. “Bir
Annenin Notları” şiir kitabından “Sabah Türküsü” ile bitirmişti konuşmasını...

Hey!
Bir sabahın üç kapısı var göğe.
Biri umut
Al umudu
Ver çocuğa büyütsün
Büyütsün de yürüsün.
Hey! Hey!
Bir sabahın üç kapısı var göğe.
Biri emek
Ellerinde ışıyan
Işıt gitsin
Yol boyu
Türesin
Heheyde hey!
Bir sabahın üç kapısı var göğe.
Biri korku
Çal yere
Emek senin umut senin
Korku ne?
Yeter ki ellerin ellere kavuşsun”

10.01.2009 tarihinde kaybettiğimiz Sendikamız Mali
Sekreteri Süleyman TÜRKER'i, ölüm yıldönümünde
saygıyla anıyoruz.

Abdullah Baştürk

DİSK'in Genel Başkanlarından unutulmaz işçi önderi Abdullah Baştürk, ölümünün 24. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.

Rıza Kuas
Türkiye işçi sınıfı hareketinin unutulmaz önderlerinden, DİSK kurucusu ve Lastik-İş Sendikası Onursal
Genel Başkanı Rıza Kuas’ı ölümünün 34. yıldönümünde 27 Ekim’de Edirnekapı’daki mezarı başında andık.
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu Isuzu’dan Ömer Irmak vefat etti. Eyüp Ülger’in annesi, Mustafa Bakır’ın oğlu, Burhan Çağlar’ın ağabeyi, Hasan Demir’in babası, Mehmet Fettah
Çağala’nın annesi vefat etti. ABB Elektrik/Dudullu’dan Göksel Ceylan
ameliyat oldu. Ergün Bay iş kazası geçirdi. ABB Elektrik/Kartal’dan,
Şefer Yaşar’ın babası vefaat etti, Ercan Sarıkaya’nın babası vefaat
etti, Ecevit Ceyhan’ın çocuğu vefaat etti. Sekan Dikmen’in çocuğu
beşinci kattan düştü ve hastanede tedavi ediliyor.
Anadolu Şubemize bağlı Çemaş Döküm’den Murat Öztürk, Abdurrahman Dinç, Eray Gündüz’ün babaları ve Mehmet Alkan’ın Annesi vefat etti.
İzmir Şubemize bağlı İzmir Senkromeç’ten Ömer Göknar’ın annesi vefat etti. Mahle’den Hakan Çelik’in babası, Erdal Kutlu’nun
annesi vefat etti. Titan Asia’dan Sabri Türkay’ın babası vefat etti.
Schneider Elektrik/Manisa’dan Nihat Doyduoğlu’nun ağabeyi vefat etti. Schneider Elektrik/Çiğli’den Emine Durak’ın babası, Selami
Özür’ün annesi vefat etti. HMS Makine’dan Özgür Yüksekkaya’nın
babası vefat etti. Jantsa Jant’dan Serkan Türkay’ığn babası, Mehmet
Yıldız’ın annesi, Bilal Taştan’ın babası, Bahtiyar Döndü’nün annesi,
Rahmi Urfalıoğlu’nun annesi, Osman Emen’in babası vefat etti. Üyemiz Barış Bozkurt vefat etti.
Gebze Şubemize bağlı Alstom’dan üyemiz Erkin Akkaş, Osman
Mermer’in babası, Hasan Polat’ın annesi vefat etti. Bosal’dan Gazi
Haşhaş, Erdoğan Özel, Mustafa Çetinkaya, Sinan Cıbır çeşitli rahatsızlıklar geçirdi. Bahri Kandemir’in ağabeyi vefat etti. Çayırova
Boru’dan Ramadan Başahmed’in annesi, Erdoğan Ünal’ın annesi,
Ali Ayaz’ın annesi vefat etti. Legrand’dan Maruf Aras’ın babası vefat
etti. Yücel Boru’dan Mustafa Yaylalı, Ömer Teker, Abdullah Kolcu,
Raşit Atmaca, Sezai Keser, Canip Partanaz, Canip Partanaz, Nizamettin Afyon, Sezai Keser, Raşit Atmaca, Ömer Teker, Abdullah
Kolcu, Tolga Karaca, Batuhan Büyüktopçu iş kazası Tuna Hacıköylü
bir rahatsızlık geçirdi. Murat Tunçöz’ün babası, Mustafa Akarsu’nun
ağabeyi vefat etti.
Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm’den Vahit Gündoğdu’nun
annesi, Erol Semiz ve Hüseyin Semiz’in babası vefat etti.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji’den Osman Aydoğan, Arif
Göçer, M. Ali Yenilmez ameliyat geçirdiler. Aydın Atak’ın dayısı, Murat-Ali-Yener Yenilmez kardeşlerin dayıları, Ali Yenilmez’in kayınbabası, Mümin Daşkıran kayınvalidesi Emrah Aydın’ın teyzesi, Osman
Aydoğan’ın kayınbiraderi ve teyzekızı vefat etti. Klimsom Klima’dan
Mazlum Doğan Aslan iş kazası geçirdi, Rıza Kılıçoğlu ameliyat oldu.
Çimsataş’tan Muhammet Emin Arslan’ın annesi vefat etti.
Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş’dan Ali Kocaman’ın babası,
Ergün Öztürk’ün annesi, Süleyman Turan’ın babası, Cavit Koç’un
babası, İsmail Kaygısız’ın babası, Hamit Kurt’un babası vefat etti.
Trakya Şube Başkanımız Beyhan Vatansever’in babası, Aryıldız
Baştemsilcisi Bülent Aygün’ün annesi, Ego’dan İrfan Balkan’ın babası vefat etmiştir.

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

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anadolu
Isuzu’dan, Ferhat Şentürk, Burak Sarıoğlu, Hüseyin
Türkoğlu, Turgut Korucu, Yetiş Akkin, Muhammet
Yetiş, Mustafa Düzkan, Okan Araç, Gürkan Çelik,
Serhat İnan, Muharrem Coşkun, Orhan Süt, Yusuf Öztürk, Şevket Gezmiş, Onur Irmak, Hüseyin
Taşkın, Cihan Yılmaz, Dursun Ali Sevinç, Mehmet
Sür evlendi. Bekir Özdemir, Deniz Yılmazer, Niyazi
El, Şükrü Hacıoğlu, Sadık Çakır, Ali Gülen, Ahmet
Karaağaç, Murat Demircan, Gökhan Borlak, Cenk
Eroğlu, Gökhan Küçük’ün çocukları dünyaya geldi.
ABB Elektrik/Dilovası’ndan, Hasan Akan’ın kızı oldu,
Onurcan Karaca nişanlandı. Selçuk Akan evlendi.
ABB Elektrik/Elmek’ten, Nevzat Danacı evlendi. Ali
Oktay Dinçel’in kızı oldu. ABB Elektrik/Dudullu’dan
Sait Aytaç evlendi. İbrahim Ercan’ın oğlu oldu. Anadolu Motor’dan, İbrahim Oğuz’un kızı oldu. ABB
Elektrik/Kartal’dan, Habib Kaçan’ın Yağmur isminde
çocuğu oldu, Emrah Kalafat, Ümit Konukçu evlendi.
Penta Elektrik/Alemdağ’dan Meltem Çalhan, Burcu
Çelik, Aysun Geniş, Gökay Şeker evlendi. Ahmet
Gündüzhev’in Zeynep Neva adında kızı, Engin
Karabulut’un Eslem adında kızı dünyaya geldi.
İzmir Şubemize bağlı Jantsa’dan Ali Türkmen,
Fatih Kıvrak, Serdar Aşçı, Mustfa Şahin, Özkan
Özder, Yakup Pozan, Serkan Türkay, Feyzullah
Değirmen, Eyüp Eryılmaz, Ahmet Dinç, Hüseyin
Harmanlıoğlu, Yusuf Özer, Yusuf Aytekin, Engin
Kavçin, Mehmet Akif Koçaklı, Ahmet Döndüren,
Yılmaz Ateş, Hakan Günana’nın çoçukları dünyaya
geldi. Ferhat Çobanöz, İsa Bayram, Oğuzhan Çaycı, Barış Çankaya, Ahmet Türkmen, Sinan Konya,
Yasin Uslu, Fahri Ünlü, Rauf Bölük, Şükrü Akgün,
Sait Karataş, Levent Baksan, Serkan Parsalı evlendiler. Kahraman Türkoğlu, Özkan Tokgöz, Bahtiyar
Döndü, İbrahim Kumral, Mehmet Barut’un çocukları
sünnet oldu. Ersan Oto’den İbrahim Uyru ve Hüseyin Seven’in çocukları dünyaya geldi.
İmpo Motor’dan Mustafa Arısoy’un ikizleri dünyaya geldi. HMS Makina’dan Selami Gün, Musa Üstün, Şenol Üzrek, Erol Tekin, Ferdi Kaysı’nın çocukları dünyaya geldi. Schneider Elektrik/Manisa’dan
Olgun Kılıç, Fatih Demirci, Mehmet Sak, Serdar Yakarı, İbrahim Taş, Selçuk Koralp, Serdar Karadeveci, Hüseyin Dirik, Yiğit Erdoğan Üstel dünyaya geldi.
Schneider Elektrik/Çiğli’den Yemen Karaçay,
Atilla Mengeş, Doğan Durak’ın çocukları dünyaya
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geldi. Emine Durak evlendi. İzmir Senkromeç’den
Umut Uzun, Oktay Kalkan, Yasin Durgun evlendiler.
Burak Şengül, Erdem Yıldız, Hasan Özkök, Turgay
Yılmaz, Savaş Bozkurt’un çocukları dünyaya geldi.
Titan Asia’dan Kemal Eyigün’ün çocuğıu dünyaya
geldi. Lisi-FTB’den Mehmet Kaya, Ümit Akcan, Murat Eş, Serdar Bağdatlıoğlu, Sinan Halat’ın çocukları
dünyaya geldi. Mahle’den Ferhat Görmez, Hüseyin
Didinin, Ali Karaoğlu’nun çocukları dünyaya geldi.
Halil İbrahim Şimşek evlendi.
Gebze Şubemize bağlı Alstom’dan Hakan Erdem, Erdem Baysal, Ümit Öztürk, Musa Boz evlendiler. Harun Çetin, Tuğçe Demirkol, Osman Baltacı,
Selim Öztürk, İrfan Atik, Ali Atik, Musatfa An, Uğur
Marangoz’un çocukları dünyaya geldi. Bosal’dan
İsmail Kaya, Selcuk Pekyüz, Raşit Aydın, Ali Karadaş, Ufuk Sarı, Yüksel Sabancı, Süleyman Ertan Yakan’ın çocukları dünyaya geldi. Çayırova
Boru’dan Ümit Hopa, Muhammet Kurt evlendi. Zübeyir Açıkgöz, Emin Öçal, Ümit Bülbül, Muhammet
Tekin’in çocukları dünyaya geldi. Legrand’dan Nurdan Erdoğan evlendi. Yücel Boru’dan Esin Atilla,
Orhan Yıldız, İlhanTekin, Gökhan Sungur, Sedat
Demir, Nazım Balca, İsmail Bozkurt, Ömer Akgün,
Veysel Keskin, Murat Gezer, Murat Öner, Şener
Köksalan, Mehmet Canavcı, Veli Yıldırım, Fuat Yiğitdoğan ve Aydın Boztepe’nin çocukları dünyaya
geldi. Kadir Kırcalı, GökhanYılmaz, Turgay Münüklü, Ümit Doğan Karadeniz, Mustafa Çoşkun evlendi.
Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm’den
Baştemsilcimiz Cengiz Taşdemir’in torunu ve Muharrem Tuna’nın çocuğu oldu. Sezgin Aktaş’ın kızı
evlendi.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji’den
Hakan Erdoğan’ın oğlu oldu. Petrotek Konya’dan
Ahmet Yılmaz’ın oğlu, Ali Yılmaz’ın düğünü oldu.
Çimsataş’tan Cumail Özgan, Adem Tuğlu, Akif Soysal, Ahmet Ambar, Metin Andaç’ın erkek, Timur Karakaya, Ramazan Eren, Cafer Erol, Ali Gür, Mustafa
Göçer’in kız çocukları dünyaya geldi. Özcan Avcı,
Barış Ateş evlendi.
Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş’dan Hikmet
Can erkek, Oğuz Yağcı kız, Mehmet Özçelik kız,
Zafer Özen kız, Mehmet Ali Özdemir erkek, Mustafa
Nar erkek, Murat Yangın kız, Alattin Başhan kız, Fatih Keleş erkek, İsmail Demir erkek, Metin Çevik erkek çocukları dünyaya geldi. İbrahim Sade evlendi.

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

Hazırlayan: Yakup Erdem

SOLDAN SAĞA:
1) 1927 yılanda doğan ve geçenlerde 88 yaşında ölen gazeteci ve yazarımız./Hakan. 2) Kölelik./Çağa uygun olmayan, düzensiz, yöntemsiz iş. 3) Dizayn./Fubol ayakkabısı. 4) Köpek./Türk müziğinde “gönül bezeyici” anlamında birleşik bir makam./Eski
Mısır inanışında insan ruhu./Voltamper (kısa). 5) Bir şeyden elde edilen yararlı sonuç,
olanak./Yerel dilde yaşlanma. 6) Eski dilde, otlar… Yunan mitolojisinde gün doğuşu,
tanrıça./Hindistan’da Sih dinin kurucusu. 7) Saçı dökülmüş./Ekti, parazit./Kırmızı. 8)
Derdi, tasası olmayan, salim./Türkiye Taş Kömürü Kurumu (kısa)./Beyaz./Dört yanı
suyla çerili kara parçası. 9) Gök rengi, yeşille mavi arası renk./Eski dilde göz./Bir şeyin
üretilmesine yönelik insan etkinliği. 10) 1613’ten 1917’ye kadar Rusya’da hüküm süren
hanedan./İstanbul’un kulesiyle ünlü bir semti. 11) Solunumun az ya da çok süreli durması./19. Yüzyılda Gaziantep yöresinde yaşamış bir halk ozanı. 12) At yavrusu./Bir işi
zevk için yapan, özengen./Kuzu sesi. 13) Hayvan dışkışı, gübre./Aristo’nun iki yapıtının
başkahramanı. 14) Eski dilde su./İskambilde birli./Tanrı tanımaz./Güçlükle, ucu ucuna.
15) Karışık renkli./Erkekle ilgili, erkeği andıran./Olağandan dah oylumlu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) 1990’da silahlı saldırı sonucu öldürülen, Hürriyet Gazetesi koordinatörü./Tayin
etme. 2) Mitoloji./Bir akdeniz balığı./Bir renk. 3) Çukur kap./Avrupa’nın en genç ülkesi.
4) İstenç./İğdiş etme/Kaba bir ünlem. 5) Denizlerin çekilmesiyle oluşan yurtlanmaya
elverişli bölge./Eski Mısır’da güneş tanrısı./İrin birikintisi. 6) Hareketsiz, durgun, boş./
Tropikal Amerika’da iyi uçamayan bir kuş. 7) Amaç, erek/İmkan. 8) Uzaklık işareti./
Radyum (kısa)/Keşif işlerinde kullanılan hızlı bir savaş gemisi./Mühendis çetveli. 9)
Ağız kısmı demirden bir tür balık ağı./Yufka içine çeşitli katılarak pişirilen hamur işi. 10)
Çok taneli meyve./Yağmacılık, çapulculuk. 11) Borç ya da alacak./Pişmiş yiyecek./Birinin ölümünü haber veren. 12) Orta Asya’da yaşayan Tür boylarında yaygın bir fal./Öğ,
unsur. 13) Üçgen biçiminde telli çalgı./Makedonya’nın plaka imi./Gözleri görmeyen./
Çiftliklerde, mevsimlik işçi toplayan. 14) Adapazarı ovasına verilen bir başka ad./Atın
yavaş, doğal yürüyüşü./Geniş olmayan. 15) Emile Zola’nın bir eseri./İlgi./Toplu Konut
İdaresi.
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En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olanıdır.
En güzel çocuk:
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür…

