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GÜNDEM

“Kötü Adamlar Güzel Uykular Uyuyamaz”
Gelen Savaş
Bu gelen savaş ilk değil.
Çok savaş oldu bundan önce.
Bittiği gün en son savaş
bir yanda yenilenler vardı gene,
bir yanda yenenler vardı.
Yenilenenlerin yanında
kırılıyordu halk açlıktan.
Yenenlerin yanında
halk kırılıyordu açlıktan.
Bertolt Brecht
Kan, gözyaşı, ölüm ve hüzün… Tarifi imkansız acılar içindeyiz. Terör acımasızca vuruyor; Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da,
Gaziantep’te, Kilis’te, Brüksel’de, Paris’te
yani her yerde; genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırmadan acımasızca katlediyor, yok ediyor.
Bazen bir etnik sorun için, bazen bir din
adına, bazen devlet uğruna insanlar acımasızca yok ediliyor, ocaklar sönüyor, analar babalar evlatsız, çocuklar öksüz yetim kalıyor.
Binlerce yıllık insanlık tarihinde 21. yüzyılı idrak ettiğimiz bugünlerde internet, akıllı
telefonlar, hızlı trenler, uzayın fethi ve aklın
almayacağı bunca teknolojik gelişmelerden
sonra orta çağı hatırlatan bu manzarayı ve insanlık adına yaşanan bu dramı anlamak çok
kolay değil.
Ancak anlamak, anlamaya çalışmak, çıkarları uğruna etnik ayrımcılığı, insanların
dinsel farklılıklarını kullanarak, toplumları
gözünü kırpmadan ölüme götüren emperyalist politikaları görmek ve bu oyunu bozmak
zorundayız.
Kapitalizm bir avuç sermayedarın çıkarları üzerinde yükselen bir sistem olarak
sömürüyü sürdürmek ve zenginliğini artırmak adına, toprağın altında-üstünde ne varsa
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için
ülkeleri bölmekten, yakıp yıkmaktan, insanları yersiz yurtsuz bırakmaktan çekinmemektedir.
Bu kirli oyuna gelen halklar ise kaybetmeye mahkumdur. Bu ister din adına olsun,
ister bir mezhep adına, isterse bir etnik talep
adına… Kaybeden her zaman halk ve tabii en
çok da emekçiler, yoksullar olmaktadır.
Irak’ta, Suriye’de yaşananlara baktığımızda gördüğümüz ne yazık ki budur. Ölenler yoksullar, yoksul Müslümanlar, yoksul
Şiiler, Ezidiler, Sünniler, Kürtler, Türkmenler, Araplardır. Batı bile göçmen olarak sadece zengin göçmenleri kabul etmekte, bunu
yaparken de din, etnik köken veya milliyet
ayırmadan parasına bakarak yapmaktadır.
Geriye kalan tüm yoksullar ise ya ölmekte,

ya sürünmekte ya da bir yerlerde dilenmeye
veya ucuz işçi olarak acımasız sömürü çarklarının arasında ezilmeye devam etmektedir.
İşte bizim emekçiler olarak görmemiz
gereken budur. Bu ülkenin emekçileri olarak
bu gerçeği görmek ve bu savaşın galibinin
İslam, Hristiyan, Arap, Kürt veya Türk değil bir avuç sermayedar olduğunu bilmemiz
gerekiyor.
AB’den alınan paralar karşılığı
Türkiye’ye kabul edilen yoksul Ortadoğulu
göçmenlerin faturası belli ki biz Türkiyeli emekçilere çıkarılacaktır. Şimdiden ucuz
emek gücü olarak işgücü piyasalarına girerek ücretlerin aşağıya çekilmesi için bir koz
olarak kullanılmaya başlanan bu çaresiz insanlar, aynı zamanda benzer kaderi paylaşan
biz emekçilerin birbirimize rakip olarak görülerek yeni bir rekabetin de araçları haline
gelmesine yol açacaktır.

İş Yaşamı ve Çalışma Düzeni
Tamamen Değişiyor
İşte böyle bir ortamda esnek çalışmanın
güvenceli esneklik adıyla ve çeşitli kamu
spotlarıyla topluma dayatılmaya başlatılması
elbette tesadüf değildir.
İş yaşamında temel hak ve özgürlükler ve
işçi adına olumlu diye tanımlayabileceğimiz
ne varsa her şey değişiyor, daraltılıyor veya
yok ediliyor. Yapılan tüm hazırlıklar işçilerin
hak aramasını, hatta dava açma hakkını bile
ortadan kaldıracak nitelikte.
Türkiye’de sermayenin sendikalı ve
toplu sözleşmeli işçi çalıştırmak istemediği
hepimiz tarafından gayet iyi bilindiği gibi rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır.
Bilindiği gibi Türkiye’de sendikalı toplu sözleşmeli işçilerin oranı yüzde 5 civarındadır.
Ancak görülen o ki sermaye artık bundan
böyle belirli iş sözleşmesiyle belli haklara sahip, yıllık izni, iş güvencesi, kıdem tazminatı
olan, işe hazır halde işyerinde beklediği sürelerin ücretini de hak eden, dava açma hakkı
olan işçilerle bile çalışmaya tahammül edemeyecek kadar şımarmıştır.
Kıdem tazminatının fona devredilmesi
ve esnek çalışma dayatmalarının ardından
işçilerin dava açma hakkı sınırlanmakta,
izinleri hiç edilircesine parçalanmakta, dava
zamanaşımı süreleri kısaltılarak işçilerin hak
aramalarını zorlaştıracak düzenlemeler getirilmektedir.

Kiralık İşçilik Modern Köleliktir
En son meclis alt komisyonundan geçen
sözde “güvenceli esneklik düzenlemelerini” içeren ve 9 maddeden oluşan tasarının
gerekçesinde hükümet ağzındaki baklayı
çıkarmanın ötesinde niyetini açıkça ortaya
koymaktadır. Nitekim gerekçede geçici iş
ilişkisi-kiralık işçi uygulamasıyla işçi hak-
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larının gaspının amaçlandığı açıkça söylenmektedir.
Bu düzenlemeyle Özel İstihdam Büroları, İŞKUR’un yerine geçecek, işyerlerine
kiralık işçi temin etme yetkisine sahip olarak
bu işçilerin işvereni konumunda olacaklardır.
Bu durumda işçiler emsal ücret olarak en düşük ücreti alabilecekler, sendikalı olamayacaklar, sadece çalıştığı süreyle bağlı olarak
ücret ve kıdem kazanabilecekler, işyerlerinde
en fazla sekiz ay çalışabileceklerdir. Görüldüğü gibi kiralık işçiler tam anlamıyla esnek
ve güvencesiz bir çalışma hayatıyla çağdaş
köle olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda
kalacaklardır.
Bu çalışma yöntemiyle işverenler ister istemez bu tip çalışanları tercih edeceklerinden
işyerlerinde belirsiz süreli ve güvenceli işçi
çalıştırmak giderek daha az tercih edilir hale
gelecektir.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde kiralık işçilerin çalıştırılması suretiyle
düzenli çalışan sayısı düşecek, işe iade davası
açmak için gerekli olan 30 işçi çalışma sınırı
da bertaraf edilip işten çıkartılan işçi için işe
iade davası açma hakkı da ortadan kalkmış
olacaktır.
Buna bir de İş Muhakemeleri Usul Kanununda yapılacak olan yeni düzenlemeyle
dava açmadan önce arabulucuya gitme mecburiyeti getirilmesi halinde işverenlerin yıllardır şikayet ettikleri “işe iade kurumu” da
tamamen etkisizleştirilmiş olacaktır. Görüldüğü gibi sermaye ve siyasi iktidar işini asla
tesadüfe bırakmamakta ve bir örümceğin ağını örmesi gibi politikalarını geliştirip yasaları
çıkarmaktadır.

Kıdem Tazminatları Fona değil,
Çöpe
Kiralık işçiler yani bizim deyimimizle
ifade edecek olursak çağdaş köleler böylesi
bir çalışma düzeni içinde ister istemez kıdem
tazminatını hak edemeyecekler, eğer fon ile
ilgili düzenleme yapılırsa kıdem tazminatı
almak için gerekli süreleri doldurmaları da
imkansız hale gelecektir.
İşte burada da hükümetin kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili yasa tasarısı hazırlıklarında kamuoyunu ikna etmek
için ortaya attığı gerekçenin ne kadar yanıltıcı olduğu ortaya açıkça çıkmaktadır.
Bilindiği gibi hükümet gerekçe olarak
kıdem tazminatından yararlanamayan önemli
bir kesim olduğu için fonla ilgili düzenlemeler yaptığını iddia etmekteydi. Oysa böyle niyeti olan bir iktidar kiralık işçi uygulamasıyla
milyonlarca insanı tam anlamıyla bu haktan
tamamen yoksun bırakmış olacaktır. Yani kıdem tazminatını yaygınlaştırmak isteyen bir
anlayış, kiralık işçi uygulamasını getiriyorsa
burada ciddi bir aldatmaca var demektir.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
Yazı Kurulu: Alpaslan Savaş, Canan Arslan,
Eyüp Özer, Gökhan Düren, Sinem Çetinkaya
Tasarım-Teknik Hazırlık: Basın Yayın Dairesi

Bu da açıkça gösteriyor ki kıdem tazminatının fona devredilmesi hazırlıkları aslında
sermaye sahiplerinin 40 yıldan beri göz diktikleri kıdem tazminatlarımızın, yani bizlerin
yaklaşık 70 yıllık kazanımlarımızın yok edilmesi anlamına gelmektedir.
İşyerlerinde işten çıkarmanın önündeki
en önemli parasal engellerden biri olan kıdem tazimatının işverenler için önemli bir
caydırıcı etken olduğunu çok iyi biliyoruz.
Diğer yandan işten çıkartılan işçiler için işsiz
kaldığı günlerde önemli bir geçim kaynağı
olan böyle bir gelirin ancak 15 yıl sonra ve
sadece yarısının ödenecek hale getirilmesi
kabul edilemez bir durumdur.
Kaldı ki fona işveren tarafından aktarılması öngörülen miktarın yüzde 4 olması tazminat miktarının yarı yarıya düşmesi demektir. Bu paranın fondan alınabileceğinin de
garantisi olmayacağından sermaye-hükümet
ortak yapımı bir kıdem tazminatlarının yok
edilmesi operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz açıktır.

1 Mayıs’ta İnadına Meydanlardayız
Bütün bu gelişmeleri alt alta topladığımızda saldırıların topyekun ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin tam anlamıyla işverenlerin keyfiyetine göre yapıldığı açıktır.
Yaşananlar, bunca toz duman ve kargaşanın
aslında kimin işine yaradığını da açıkça göstermektedir.
İnsana sahip çıkmak yaşam hakkından
başlar, çalışma hakkıyla, düşünce ve görüşlerini özgürce ifade edebilmekle devam eder.
Bu nedenle işçi sınıfı olarak yaşam hakkına sahip çıkmak, hak ve özgürlüklerimize
sahip çıkmakla birdir, aynıdır ve bütündür.
Hiçbirinden vazgeçemeyiz. Terör ve şiddet
biraz da biz haklarımıza sahip çıkamayalım
diyedir. Yaşama ve yaşam hakkına sahip çıkmak yaşamakla mümkündür ve biz inadına
yaşayacak ve haklarımıza sahip çıkacağız
Bizler emekçiler olarak işçi sınıfı adına
haklarımıza, bugünümüze ve geleceğimize
sahip çıkmak, çocuklarımıza aydınlık ve güzel bir dünya bırakmak adına haklarımız, işimiz ve aşımız için mücadele etmeye devam
edeceğiz.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak Şubat
ayında başlattığımız ve yaşanan katliamlar
nedeniyle geçici olarak ara verdiğimiz “Esnek çalışmaya, kiralık işçiliğe, taşeronluğa,
kıdem tazminatlarımızın gasp edilmesine
karşı” eylemlerimize devam ediyoruz.
İşçi sınıfının “Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü” olan 1 Mayıs’ta bu kararlılığımızı meydanlarda en geniş katılımla bir kez
daha haykıracak, dost düşman herkese duyuracağız.

Adres: Bostancı Mh. E80 Yanyol Cd. No.2 Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 380 8590 Faks: 0216 410 6626
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Baskı: Ömür Matbaacılık A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi, Birlik Cd.
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Kiralık İşçiliğe
Özel İstihdam Bürolarına
Kıdem Tazminatının
Yok Edilmesine

HAYIR!

64. AKP Hükümeti, çalışma hayatını tamamıyla değiştirecek
adımları hızlıca atmaya başladı. Meclis’e gönderilen yasa tasarısıyla, Özel İstihdam Bürolarına (Kiralık İşçi Büroları) işçi kiralama yetkisi verilecek ve kazanılmış pek çok hakkımız gasp edilecek.
Kiralık işçi büroları aracılığıyla işçiler, o işyerinden bu işyerine kiralanmış olacak. İşçi simsarlığı ve kölelik geri gelecek. Kiralık işçiler 4’er aylık sürelerle işyerlerine gönderilecek ve en fazla
8 ay aynı işyerinde çalışabilecek.
Kiralık bürolar iş bulduğu sürece işçilerin işi olacak ve diğerboş zamanlarında işçilerin herhangi bir geliri olmayacak.
Kiralık işçinin patronu,çalıştığı işyerinin patronu değil, onun
üzerinden para kazanan kiralık işçi bürosu patron olacak. Kiralık
işçinin çalıştığı işyerindeki işvereninin kiralık işçiye karşı bir sorumluluğu olmayacak.
Yasa tasarısı işsizliği azaltacak, kadınların ve gençlerin istihdamdaki sayısını arttıracak yalanı ile pazarlanıyor. Ama Avrupa ve
dünyadaki gelişmeler tam tersini söylüyor.
Esnek çalışma ile işsizlik azalmayacak, kadınların gençlerin
istihdam oranı artmayacak, güvencesizlik ve yoksulluk artacak.
Yarı zamanlı ve esnek çalışan, sendikadan ve güvenceden yoksun,
emeklilik hakkı gasp edilmiş bir işçi katmanı oluşacak.
Kiralık çalışma düzeni, düzenli çalışma ve sendikalı toplu çalışma düzenini tehdit edecek.
İşveren kolayca, iş hacminin genişlemesi veya dönemsellik arz
eden iş artışları bahanesi ile kiralık işçi alabilecek böylece zaman
içinde düzenli istihdamın yerini kiralık işçiliğin almasının önünde
engel kalmayacak.
Aynı yasa tasarısı, 2009 yılında, “işçinin emeğinin istismarı
ve insan onuruna yaraşmayan durumlar ortaya çıkarabilir” gerekçesiyle önceki Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti. Ancak
şimdi yine gündemde…

Özel İstihdam Büroları ve Kiralık İşçilik Yasalaşması Halinde:
• Düzenli çalışma ortadan
kalkacak,
• Kıdem tazminatı olmayacak,
• İhbar tazminatı olmayacak,
• Yıllık izinler olmayacak,
• Emeklilik hayal olacak,
• İşçinin uzmanlaştığı bir işi
olmayacak,
• İş güvencesi olmayacak,
• Yoksulluk artacak,
• İşçilerin sırtından bir de kiralık işçi büroları kazanacak,
• Kiralık işçiler, sendikalı ve
toplu sözleşmeli çalışamayacak,
• Sendikalı işçiler, kiralık işçi
tehdidi ile karşı karşıya kalacak,
• İş kazaları ve meslek hastalıkları artacak.
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Kıdem tazminatımızın talan edilmesine izin vermeyelim!
Hükümet, kiralık işçi bürolarının yasalaşmasının ardından,
sırada kıdem tazminatının fona devredilmesi olduğunu duyurdu.
Kıdem tazminatı, 80 yıllık kazanılmış hakkımızdır.
• İşyerinde alınterimizin ve yıpranmamızın karşılığı,
• İşsiz kaldığımız dönemlerde, en önemli geçim kaynağımız.
Şimdi, AKP hükümeti, kendisinin getirdiği taşeronluk sistemi nedeniyle, taşeronlar tazminat alamıyor gibi bahanelerle ile
tazminatımızı yok etme peşinde.
Kıdem tazminatının fona devri, yok olması demek. Miktarının düşürülmesi demek… Emeklilik halinde ulaşılacak kıdem
tazminatını, milyonların alamaması demek, kıdem primlerinin
iç edilmesi sermayeye ve siyasi iktidarlara işçinin alınteri üzerinden yeni kaynaklar yaratılması demek.
Buna karşılık cevabımız;
• Tazminatsız çıkışlar yasaklansın,
• Bir yılın altında çalışanlara kıdem ödensin,
• İflaslara karşı işçinin kıdem tazminatına devlet güvencesi
getirilsin,
• Kıdem tazminatı uygulamayan işverene ağır ceza getirilsin,
• Kıdem tazminatı tavanı kaldırılsın,
• Dava halinde mahkeme masrafları kaldırılsın.

Bugünden yarına hem kendi hem de çocuklarımızın geleceği için vereceğimiz mücadele belirleyici olacaktır.
Şimdi ekmeğimize aşımıza göz koyanları durdurmak için hep birlikte mücadele edelim.
Kazanılmış haklarımıza sahip çıkalım!

Özel İstihdam Bürolarına, Kiralık İşçiliğe ve Kıdem Tazminatımızın Talanına Dur Demek İçin
Sendikalı Sendikasız Tüm İşçiler, Omuz Omuza Sokağa, Eyleme!
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Kıdem Tazminatlarına sahip çıkmak için

Metal İşçileri Alanlarda
Hükümetin Meclise sevk ettiği özel istihdam büroları
eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme ve yeni esnek
çalışma modellerini içeren yasa tasarısına, hazırlıkları
devam eden ve kısa bir süre içerisinde Meclise geleceği
açıklanan kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı sendikamız, Genel Kurulda aldığı karar doğrultusunda eylemliliklerini genişleterek devam ettirme kararı
aldı.
Bu doğrultuda, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, örgütlü olduğumuz fabrikaların bulunduğu
bölgelerde veya şehir merkezlerinde vardiya çıkışlarında yürüyüşler ve basın açıklamalarını içeren bir program
hazırlandı.
• 22 Şubat 2016
• 23 Şubat 25016
• 25 Şubat 2016
• 26 Şubat 2016
• 1 Mart 2016
• 1 Mart 2016
• 3 Mart 2016
• 4 Mart 2016
• 5 Mart 2016
• 7 Mart 2016
• 9 Mart 2016
• 10 Mart 2016
• 11 Mart 2016

İZMİR
BURSA
BURSA 5 Mayıs-Renault
GEBZE
ESKİŞEHİR
BİLECİK
MUDANYA
MERSİN
DÖRTYOL -HATAY
ÇORLU
KONYA
KIRŞEHİR
MANİSA

Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı sonrasında,
haftalardır çeşitli bölge ve alanlarda yaptığımız eylemleri
erteledik:
BURSA-ORHANGAZİ
ESKİŞEHİR
KARTAL
KOCAELİ
DÜZCE
Ertelenen eylemlerden Kartal’daki yürüyüş, daha sonra 5
Nisan’da gerçekleştirildi.
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Kıdem tazminatını savunma komiteleri
Zafer Aydın, 21.02.2016, Birgün

Bir yanda kan gövdeyi götürüyor, AKP hükümeti, “devletin bekası”, “milli birlik” ajitasyonları
altında tarihin en berbat savaş oyunlarından birini
oynuyor. Öte yandan da çalışma hayatını güvencesizleştirme ve piyasalaştırma yolunda dikensiz gül
bahçesi yapma peşinde. Kiralık işçilik ve kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ucuz emeğe dayalı
“üretim üssü” hedefine bir adım daha yaklaşılacak.
Hükümetin yapmayı düşündüğü değişikliklerin maliyeti biliniyor olmasına rağmen ne sosyal ne de siyasal alanda esaslı bir karşı duruş göze çarpmıyor.
... 1936 yılında çıkarılan iş yasasında toplu sözleşme ve grev hakkı yoktu ama kıdem tazminatı
vardı. 5 Yıl çalışmış olan işçiye işten ayrılması durumunda her bir yıl için 15 günlük kıdem tazminatı
öngörülüyordu. Üstelik işçi sadece işveren tarafından işten çıkarıldığında değil, kendi isteği ile işten
ayrıldığı durumlarda bile kıdem tazminatı alabiliyordu.
Türkiye işçi sınıfının mücadelesi ve talebi olmadan kıdem tazminatının bir hak olarak tanınması,
devlet babanın cömertliğinin ürünü olarak görülse
bile, aslında işçileri sistem içinde tutmaya çalışmanın bir bedeliydi.
... Kıdem tazminatı, çalışanlara biraz tepeden verilmiş bir hak olmasına rağmen süreç içinde işçilerin
mücadelesiyle ilerletildi. 1975 yılında yapılan değişiklikle hak etme süresi 3 yıldan bir yıla indirildi,
15 günlük kıdem süresi de 30 güne yükseltildi. 12
Eylül’e yaklaşırken, sendikal hareketin gücü ve mücadelesiyle yasal olarak her bir yıl için 30 gün olan
kıdem tazminatı toplu iş sözleşmeleri yoluyla 45-60
hatta 90 güne kadar çıkarılabiliyordu.

... AKP, 2003 yılında 4857 sayılı iş yasasını yürürlüğe sokarken, yürürlükten kaldırdığı 1475 sayılı
İş Yasası’nın sadece kıdem tazminatına ilişkin hükmünü, geçici bir madde ile fon kuruluncaya kadar
korunması hükmünü getirdi. Geride bırakılan 13
yılda ise Hükümet Programlarında, Ulusal İstihdam
Strateji Belgeleri’nde kıdem tazminatına ilişkin düzenleme hedefler arasında yer aldıysa bile yapılacak
değişikliğin yol açabileceği oy kaybı endişesi ve
sendikal muhalefet ihtimali nedeniyle harekete geçemediler.
Bugün ise, 1 Kasım 2015 seçim tecrübesi ışığında, ne yaparlarsa yapsınlar hala oy alabilme kapasitelerine ve ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini alkışlayan “rehine” sendikacıların varlığına güvenerek
düğmeye bastılar. İşçilerin güvenceli çalışmasının
önemli unsurlarından biri olan kıdem tazminatını,
tamamen güvencesiz çalışma düzeni için tasfiye etmek üzere harekete geçtiler. Tarihsel bir ironi; işçilerin sınıf bilincinin gelişmesini önleyebilir diye devreye alınan kıdem tazminatı, sınıf bilincinden uzak,
hak sözcüğünü lügatinden çıkarmış sendikacıların
nezaretinde tasfiyeye gidiyor. Hak-İş “kazanılmış
haklara dokunulmamalı” diyerek Türk-İş ise “30
gün ve hazine güvencesi” isteyerek kıdem tazminatının fona devredilmesine onay veriyor.
... Bu durumda iş başa düşüyor, işçilerin tabandan örgütlenerek, sendika-konfederasyon ayrımı
yapmadan “kıdem tazminatını savunma komitelerinde” birleşmesinden ve mücadeleye girişmesinden
başka seçenek yok. Böyle bir adım, pabucun pahalı
olduğunu iktidara göstereceği gibi, sendikaları da işçinin yanında, işçinin hakları için harekete geçmeye
zorlayacaktır.
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‘Yeni’ Türkiye’de ekonomik şiddet:
Kiralık işçilik

Erinç Yeldan, 16.03.2016, Cumhuriyet

Şiddet ve terörün ulusumuzu dört bir yandan
çevrelediği günler yaşıyoruz.
“Şiddet”, kuşkusuz, sadece siyasi yaşam ile sınırlı değil; ekonomik şiddet de “yeni” Türkiye’nin bir
parçası. Sözünü ettiğimiz şiddet, emeğin kazanımlarına ve örgütlenme haklarına yapılmış topyekûn
bir saldırıyı içeriyor: 8 Şubat 2016 günü TBMM
Başkanlığı’na sunulan “İş Kanunu ile Türkiye İş
Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair”
kanun tasarısı...
Özetle, tasarıyla işsizler “Özel İstihdam
Büroları”nın (ÖİB) elemanı olacak. Maaş ve sigortalarını da bu bürolar ödeyecek. İşveren dilediği koşul
ve süreyle buralardan işçi kiralayacak. ...
Daha somut ifadeyle, istihdam büroları işsiz konumundaki başvuru sahiplerini sigortalı olarak işe
alacaklar ve “kiralanacak işçinin” maaşı asgari ücret
üzerinden yatırılmış olacak. İşletmeler ilgili istihdam bürosundan işçiyi kiralayacak ve “kiraladıkları”
işçiye ait hiçbir yükümlülük üstlenmemiş olacaklar.
Yasa tasarısı “kiralanma” üzerine çeşitli kısıtlar da öngörmekte. Tasarıya göre işyerlerinde çalışan sayısının en fazla yüzde 25’ine kadarı kiralık
işçi olacak. Ancak 1 ile 10 arasında çalışanı bulunan KOBİ’ler için bu sınırlama uygulanmayacak
ve KOBİ’ler istediği kadar kiralık işçi çalıştırabilecek. Buna ilaveten, işçiler kiralandıkları işyerinde
en fazla 6 ay çalışabilecek. “Kira” süresi dolan ya
da “beğenilmeyen” işçi ise istihdam bürosuna geri
dönecek. İstihdam büroları işveren ile (kiralık) işçi
arasında bağlantıyı oluşturacak ve işverenden alınan

ücretin bir kısmı ile işçinin maaşını ödeyecekler; geriye kalan kısım ise ÖİB’lere kalıyor olacak. Dolayısıyla, istihdam büroları “kiralık” işçi üzerinden kâr
sağlama amacı güderken işçiler de çifte sömürü ile
baş başa kalacaklar.
... Öncelikle, işçiler kiralanacağı için sigortaları
kesik yatacak, emekli olmaları zorlaşacak. Kıdem
tazminatları fiilen ortadan kalkacak ve işçilerin düzenli bir işyeri olmadığı için zam almaları ve pahalılığa karşı ücretlerinin gerçek düzeyini korumaları
güçleşecek.
Bu doğrultuda, Evrensel gazetesinde 17 Şubat tarihli yazısında Dr. Murat Özveri şu hususların altını
çizmekteydi:
“Tasarının gerekçesine göre, kiralık işçi ‘güvenceli esneklik’ uygulamasının örneği olarak sunulmaktadır. Oysa işçi açısından ‘güvenceli çalışma’;
işçinin ücretinin, sağlığının, sosyal güvenlik ve örgütlenme haklarının güvence altına alındığı çalışmadır. Bu sistemle, kiralık işçi sendikalı olamayacaktır.
Zira, mevcut yasal sisteme göre toplu iş sözleşmesinden (TİS) yararlanmak için işyerinde TİS tarafı
işveren işçisi olarak çalışıyor olmak ve TİS tarafı
sendikaya üye olmak zorunludur. Ancak, özel istihdam bürolarıyla sendika üyesi olarak ücretin toplusözleşme aracılığı ile belirlenmesi tasarıya göre olanaklı değildir. Dolayısıyla, kiralık işçiler temel hak
olan sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkından
yoksun kalacaklardır.’
... Özetle “yeni” Türkiye’de ekonomik şiddet ile
siyasi terör ve şiddet kol kola gezmektedir.

Ekmeğimize aşımıza göz koyanları
durdurmak için mücadeleye devam...
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulu:

2016 Yılı
Saldırıların da,
mücadelenin de
artacağı bir yıl
olacak!
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını, Sendikamız Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde 30
Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirdi.
Ülke gündemi, çalışma hayatı, sendikamızın 2016 yılı
çalışma programının ele alındığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
İşçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıların
arttığı, çalışma hayatına kuralsızlığın dayatıldığı ülkenin
savaş ve kaos ortamında sürüklendiği bir dönemde örgütlü bir toplum inşa etmenin önemi bir kez daha ortaya
çıkmıştır. AKP hükümeti, 14 yıldır devam eden iktidarı
boyunca işçi ölümleri artmış, en temel insan haklarından
olan yaşama hakkı başta olmak üzere, düşünce ve ifade
özgürlüğünü, hukuku yok saymış, özgür medyayı baskı
altına alan uygulamalara imza atmıştır.
Sendikamız, dün olduğu gibi bugün de toplumun tüm
kesimlerinde yaratmaya çalışılan korku, baskı ve sindirmeye yönelik girişimlere karşı mücadele etmeye, demokrasiden, hukuktan, özgür düşünceden yana olan herkesle
dayanışma içinde olmaya devam edecektir.
Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun çalışma hayatına ve sendikal gündeme ait değerlendirmeleri, Genel
Yönetim Kurulumuzun devam eden ve yeni dönemde
planlanan çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerinin içeren
sunumlarının ardından şubelerimiz çalışma planlarını ortaya koymuşlar ve 2016 yılı mücadele ve çalışma planı
belirlenmiştir.
Toplantıda, 64. AKP Hükümetin eylem planında yer
alan kıdem tazminatının gaspı, esnek çalışmanın yaygınlaşması ve özel istihdam bürolarının hayata geçirilmesinin çalışma yaşamını alt üst edeceği, daha fazla güvencesizleştireceği, sendikalar ve toplu sözleşme mevzuatını
işlemez hale getirileceğinin altı çizildi. Hükümetin, Şubat
ayında meclis gündemine getirmeyi ve en geç Mart ayında
yasalaştırmayı planladığını açıkladığı kıdem tazminatının
fona devri, esneklik çalışmanın yaygınlaşması ve özel istihdam bürolarının yasalaşmasına karşı, sendikamızı tüm
örgütlü gücüyle karşı koyacağı işyerlerinde iş bırakma dahil, diğer eylem biçimlerini hayata geçirme konusundaki
kararlılığı bir kez daha ortaya konulmuştur.

Kamuoyunda kadın işçiler yarı zamanlı çalışma “müjdesi “diye sunulan ve mecliste kabul edilen yasanın yeni
bir kölelik yasası olduğu, kadınların kazanılmış haklarına
yönelik bir saldırı olduğu, kadınlar üzerinden eğreti çalışma biçimlerinin ve özel istihdam borularının meşrulaştırılmaya çalışıldığı, kadın istihdamını arttırmanın yolunun
bakım emeği yükünün kadının üzerinden alınması ve toplumsallaştırılması olduğu vurgulandı.
Sendikamız mecliste kabul edilen bu yasanın kadın
üyelerimizin yaşayacağı hak gasplarını önüne geçmek
için mücadelesini sürdüreceği vurgulanmıştır.
Gündemin bir diğer önemli maddesi 12-13-14 Şubat 2016 tarihinde yapılacak olan tarihi DİSK Genel
Kurulu’ydu. DİSK Genel Kurulu’nun tarihi bir döneme
denk gelen, tarihi bir genel kurul olduğu, ancak DİSK yönetiminin bir süredir hayata geçirmiş olduğu politikalar
sonucunda üyeleri ve kamuoyunda kendini tartıştırır ve
DİSK’e bağlı sendika yöneticilerinin işyerlerinde DİSK’i
savunmak zorunda bırakır bir noktaya getirdiği vurgulandı.
DİSK’in mücadeleci, işçi sınıfının önceliklerini ön
plana alan bir toplumsal muhalefet rolüne dönmesi ve
sözü dikkate alınır “bağımsız sınıf ve kitle sendikacılığı”
ilkesi ile hareket etmesi için Birleşik Metal-İş Sendikası
olarak üzerimize düşen görevin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda örgütlü olduğumuz tüm işyerlerini kapsayacak bir çalışmanın şubelerimizle planlanması yerinde inceleme yapılması eğitim ve
iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı
sonuçlarla önümüzdeki dönem toplu sözleşmelerin oldukça çetin geçeceğine işaret ettiğini, bu sürece yönelik
hazırlıkların ve üye eğitimlerin hızla tamamlanması kararı
alınmıştır.
Sendikamız, 2011-2015 yılları arasındaki dönemi, toplu iş sözleşmeli üye sayısını %32 artırarak tamamlamış,
bu dönemde “metal fırtına”nın öncüsü Renault işçileri
sendikamıza üye olmuş, adil ve insan onuruna yakışır bir
ücret arayışına sendikamızla birlikte devam etmektedirler.

Önümüzdeki dönem de örgütlenme faaliyetlerimizin
sendikamızın tüm imkanlarıyla hız kesmeden tüm metal
işçilerinin sendikamız çatısı altına buluşması için kararlılıkla devam edileceği karar altına alınmıştır.

Sendikamız,
işyerlerinde örgütlenen
eylem sayısı bakımından
birinci sırada

2015’e eylem
damgasını vuran
metal işçileri oldu
Ülke çapında yapılan
işyeri temelli eylemlerin % 23’ü
metal işçilerinin eylemleri...
Emek Çalışmaları Topluluğunun
raporuna göre 2015 yılında:
• 1116 işçi eylemi gerçekleşti,
• 2258 işçi sendikalaştı
• 2104 işçi hak arama eyleminin
ardından işten atıldı
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Renault İşçileri Kararlı:

				 Hedef

2017’de Yetki
Metal işçilerinin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sarı sendika esaretinden kurtulma mücadelesi sonucunda örgütlülüklerini sendikamıza
üye olarak güçlendiren Renault işçileri, Ocak ayında asgari ücrete
yapılan zammın diğer ücretlere de yansıması talebinde bulunmuş,
fazla mesailere kalmayarak ve vardiya giriş çıkışlarında yürüyüşler
yaparak ücret iyileştirme taleplerini yükseltmişlerdi.
Renault işçileri bir yandan ücret artışı talebini yükseltirken bir
yandan da fabrikadan sildikleri Türk-Metal sendikasının temsilcilerinin dışında, kendi sözcülerini belirleyeceklerini bir seçim yapmak
istediler.
Renault yönetimi ile, imzalamış olduğu Çerçeve Sözleşmesi’ne
ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülen görüşmeler neticesinde “sosyal diyalog komitesi” seçimleri yapılması ve seçimlerin
29 Şubat tarihinde fabrika içerisinde yapılması karara bağlandı.
AKP- MESS-Türk Metal işbirliği ile Renault yönetimine seçimlerin yapılmaması konusunda baskılar artırıldı. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlendirdiği müfettişler aracılığıyla fabrikada işçileri sorguya çekti.
15 Şubat günü Türk-İş yönetimi Cumhurbaşkanı’yla sarayda bir
görüşme yaptı. Ertesi gün de Çalışma Bakanı ve Sanayi Bakanı şirketin 4 üst düzey yöneticisini makamına çağırıp, sendikayla yönetim
arasında karara bağlanan seçimleri yaptırmamalarını istedi.
Ve ardından Renault işçilerine yönelik saldırı başladı.

Hükümet düğmeye bastı, işten
çıkarmalar başladı

29 Şubat sabahında yönetim ilk olarak 8/16 vardiyasını iptal etti, daha sonra ise aralarında ünite sözcülerinin
de bulunduğu 10 işçiyi cep telefonu ile arayarak iş akitlerinin fesih edildiğini bildirdi.
İşten çıkarmalar üzerine sendikamız “Bu durum kabul edilemez. Etmeyeceğiz” başlıklı bir açıklama yayınladı, tüm işçileri 5 Mayıs şubesinde düzenlenecek basın
açıklamasına çağırdı.
Sendika önünde yapılan basın açıklamasının ardından yaklaşık 4 bin işçi “Her yer Renault, her yer direniş”
sloganlarıyla fabrikaya doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada
fabrikada polis barikatları kurulmuş, işçilerin fabrikalarına girmesini engellemek amacıyla tüm önlemler alınmış
durumdaydı. Fabrika önünde oturma eylemine başlayan
işçiler, mücadele etme kararlılığını bir kez daha yineledi.

Hakkını arayan işçiye
müdahale

Yönetimin teknik arıza gerekçesiyle iki
gün üretime ara verip 10 öncü işçiyi işten çıkarmasının ardından 1 Mart sabahı 8/16 vardiyası işbaşına çağrıldı. Fabrikaya gelen işçiler
içeriye girdiler. Diğer vardiyalardaki işçiler
ise fabrikanın önüne geldiler. Fabrika önünde
toplanıp haksız işten çıkışları protesto eden
Renault işçilerine polis biber gazıyla saldırdı,
çok sayıda işçi gazdan etkilenerek fenalaştı,
15 işçi darp edilerek gözaltına alındı.
Dışarıdaki işçilere polis saldırısı sürerken
Renault yönetimi içeride üretimi tatil ettiklerini duyurdu. İşçilerin fabrikanın içinde ve
dışında gösterdiği kararlılık yönetimi bir kez
daha tatil kararı almaya zorladı.
İşbaşı yapan işçiler bu vardiyada da tüm
baskılara karşı direndiler. Fabrika yönetimi
bölümler arası geçişleri kapattı, işçileri bölümlerine hapsederek baskıyı artırdı. Gece
vardiyası değişiminde gözaltına alınanlar
ve işten çıkarıldığı mesajı gönderilen işçiler
oldu. Bazı işçiler evleri basılarak hukuksuz ve
keyfi bir biçimde gözaltına alındı, avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmedi.
2 Mart’ta sabah vardiyasının işe girişi
sırasında 50 işçinin turnikelerde kartı okunmadı. İşçilere disiplin soruşturması açıldığı
ve soruşturma bitene kadar işyerine giremeyecekleri söylendi.
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İşçiye “işten ayrıl” baskısı

Kendisine soruşturma açıldığı bilgisi iletilen yüzlerce işçiye idari izinli
oldukları söylendi. İdari izinleri dolmadan işçiler aranarak “tazminatınızı
alıp kendi isteğinizle ayrılmak istiyor musunuz” sorusuyla işten ayrılma
baskısı yapılıyor. İşten ayrılmak istemediğini belirten işçiler ise tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Renault yöneticileri hukuksuz bir biçimde işsizlik tehdidiyle baskılarına devam etti.

Renault işçisi yalnız değildir

Renault işçilerinin haklı mücadelesi ülkede duyuldu ve dört bir yandan
işçiler Renault işçilerine destek mesajları gönderdi. Sendikamızın örgütlü
olduğu işyerlerinde açıklamalar okundu, yürüyüşler gerçekleştirildi.
Metal işçisi, işbirlikçi Türk Metal’den kurtulma kararlılığındadır. Bugün Cumhurbaşkanına da, devlete de düşen görev tarafsızlığını korumak,
evrensel bir hak olan sendika seçme özgürlüğüne saygı göstermektir.
5 bin işçinin sendikamızda örgütlenmesini hazmedemeyen hükümetsarı sendika-işveren kirli ittifakı karşısında Renault işçileri birliğini korumaya ve 2017 yılına doğru yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir.

Singer’den Reno’ya sendika seçme özgürlüğü
Aziz Çelik, 17.03.2016, Birgün
Sendika özgürlüğünün olmazsa olmaz koşulu sendika çokluğu ilkesidir. Sendika özgürlüğü
ve çokluğu, çalışanların hiçbir karışma ve ayrım
olmaksızın istedikleri sendikayı kurabilmesi, istedikleri sendikaya üye olabilmesi ve istemedikleri sendikadan ayrılabilmesi demek. Gelin görün
ki sendikaya üye olmak da, sendika seçmek
de, beğenmediği sendikadan ayrılmak da kâğıt
üzerinde yazıldığı kadar kolay değil. Öyle olsaydı Türkiye’de özel sektörde sendikalaşma oranı
yüzde 3-4 seviyesinde olmazdı.
Birinci tercihi sendikasızlık olan sermaye, bu
olmadığında ikinci seçenek olarak güdümlü-sarı
sendikaları tercih eder. Sermaye-hükümet-güdümlü sendika işbirliği ile işçinin sendikasını özgürce seçmesi engellenir. Türkiye emek tarihinde
yaşanan işçi direnişlerinin hatırı sayılır bir bölümü sendika seçme özgürlüğünün savunulmasına
yöneliktir.
İşçinin sendika seçme özgürlüğüne müdahalenin envaiçeşit yöntemleri var: İşyeri düzeyinde
sendika değiştiren işçiye yönelik baskılar, işten
atmalar, hükümet düzeyinde baskılar, yasaları
değiştirerek sendika seçme özgürlüğünü önleme
girişimleri... 1960’lardan günümüze sendikacılık tarihi aynı zamanda özgürce sendika seçme
mücadelesi tarihidir. 15-16 Haziran büyük işçi direnişi de sendika seçme özgürlüğüne vurulmak
istenen darbeye karşı bir tepkiydi.
Bugünlerde sendika seçme özgürlüğü Renault işçileriyle yeniden gündemde. Renault işçileri
on binlerce metal işçisi gibi 2015 Mayıs ayında
üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın uygulamalarına tepki göstererek bu sendikadan ayrıldılar. Türkiye tarihinin en kapsamlı sendika seçme
eylemini gerçekleştirdiler. Türk Metal’den istifa
eden işçilerin önemli bir bölümü Birleşik Metal’e
üye oldu. İşçinin iradesi tecelli etti. Beklenen,

Türk Metal’in, Renault işvereninin ve Çalışma
Bakanlığı’nın işçinin iradesine saygı göstermesi idi.
Ancak öyle olmadı. İşçilerin kendi özgür iradesiyle sosyal diyalog komitesi seçmesi konusunda Birleşik Metal ile uzlaşan Renault işvereni,
Çalışma Bakanlığı’nın baskısı sonucu bu kararından vazgeçti. Bakanlığın bu hukuksuz tutumunun arkasında ise Türk Metal Sendikası’nın
devlet katında yaptığı girişimler rol oynadı. Oysa
mesele basit: İşçinin iradesine saygılı mısınız,
değil misiniz? Sendikacılığınızla yanınızda tutamadığınız işçiyi hükümet baskısıyla, polis zoruyla tutmak beyhude çaba.
Bugün Renault’da yaşanan sendika seçme
mücadelesinin bir benzeri 1969’da Singer Kartal
fabrikasında yaşandı. Singer Kartal fabrikasında
işçilerin Maden-İş Sendikası’nda örgütlenmesini ve grev yapmasını hazmedemeyen işveren,
Çelik-İş Sendikası’nın yetkili hale gelmesi için
elinden geleni yaptı. Sonunda Çelik-İş yetkili
sendika haline geldi ve işçiye son derece insanlık
dışı çalışma koşulları dayatıldı. İşçilerin sendikayı değiştirme girişimlerine işveren işten atmalarla
karşılık verdi. İşçilerin yasal haklarını kullanması
engellendi. Bunun üzerine işçiler beş yıl süren işveren-sarı sendika işbirliğine karşı Ocak 1969’da
fabrikayı işgal ettiler. Polisin fabrikayı boşaltmak
için yaptığı bütün girişimler sonuçsuz kaldı. İşçiler yaratıcı yöntemlerle başarılı bir direniş sürdürdüler.
Direniş
sonunda
işveren
Maden-İş
Sendikası’nı tanımak zorunda kaldı. Yasal olarak yetkili sendika olmamasına rağmen MadenİşSinger’de fiilen yetkili sendika haline geldi.
Böylece işçiler ayaklar altına alınan sendika seçme haklarını meşru bir mücadeleye dayanarak
kazandı. Singer’de yaşananlar Renault’da yaşananlara ne kadar benziyor değil mi?
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Kirli ittifak

Yaralar Sarılıyor,
Mücadele
Devam ediyor...

Sendikamız yapmış olduğu ilk basın açıklamasında, bu
saldırıların Türk-İş ve Türk Metal yöneticilerinin, Cumhurbaşkanını ziyaret etmesiyle başladığını duyurmuştu.
Artık bu tespitimiz, iddia olmaktan çıkmış, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından Cumhurbaşkanı’nın
8 Mart vesilesiyle, katıldığı Türk Metal Sendikası’nın etkinliğinde bizzat kendisi tarafından dile getirilmiştir.
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı on binlerce metal işçisinin nefretle andığı, kurtulmak için pek çok bedeli ödemeyi göze aldığı bir sendikanın kürsüsünden Renault işçilerinin yiğit mücadelesini ve sendikamızı hedef haline
getirmiş, Türk Metal’e açık desteğini göstermiştir.
Renault işçilerine yapılan işten çıkarma saldırısı, gözaltılar, baskılar, açık bir şekilde görünüyor ki tarafsız
olması beklenen Cumhurbaşkanı’nın işareti ile gerçekleşmiştir.

Dayanışmaya İhtiyacımız Var!
İşçilerin, Türk Metal’den kurtulabilmesi, sendika seçme özgürlüğünü kullanabilmeleri için başta işten atılan
işçiler olarak desteğe, yalnız olmadıklarını hissetmeye ve
her şeyden öne ayakta durmaya ihtiyaçları var.
Renault işçileri, çalışma yaşamında işçilerin en temel
hakkı olan ve ILO sözleşmesi ve Anayasa ile güvence altına alınmış bir hakkı hayata geçirmek için mücadele ediyor. İşçiler sendika seçme özgürlüğü üzerinden sendikal
hak ve özgürlüklerin kullanımı adına önemli bir mücadele
veriyor.
Onlar mücadele edip haklarına sahip çıktıkça, karşı
cephe genişliyor. Şimdi dayanışma cephesinin genişlemesi Renault işçilerine mücadelelerinde yalnız olmadığını
bilmelerine ihtiyaçları var.
Zor ve acı yüklü günlerden geçiyoruz, her birimiz
giderek karartılan geleceğimize, toprağa düşen sevdiklerimize, giderek içine çekilmeye çalışıldığımız kaos ortamında ayakta durmaya çalışıyoruz.
Bu günlerde en çok ihtiyacımız olan birilerinin yanımızda olduğunu bilmek. Dayanışma duygusunu hissetmek. Renault işçileri de bu zor günlerinde, mücadelelerinde devam etmek için şimdi bizlerin dayanışmasına
ihtiyaçları var.

Sermaye ve devlet işten atılan Renault işçilerinin karşı
karşıya kaldığı polis şiddeti yetmezmiş gibi şimdi işsizlikle cezalandırmaya çalışıyor.
Bölgede işçilerin kısa sürede iş bulmaları zor. Gittikleri kapıdan geri çevriliyorlar. İşverenler ağız birliği ederek sadece işçileri değil, ailelerini eşlerini çocuklarını da
işsizlikle sınıyor. Mücadele eden işçilere bedel ödetmeye
çalışılıyor.
Renault’ta işten atılan işçiler, bir dayanışma hesabı
açtılar. Yardımlarınızı bekliyorlar. Onlara vereceğimiz
dayanışmanın miktarı önemli değil, yapacağımız küçücük katkılar bile onlara güç verecek, işyerinde işverenin
ve Türk Metal’in baskısı altında çalışan-direnen işçilere
umut verecek. Şimdi işçilere ve ailelerine yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu göstermenin bir yolu var..
İnanın, bu dayanışma hepimize iyi gelecek.
HESAP NUMARALARI
Akbank Bursa OSB Şubesi.
TL Hesabı: TR88 0004 6002 1988 8000 0611 32
Döviz Hesabı: TR28 0004 6002 1903 6000 0612 07
AKBKTRIS
(Mustafa Şen, Murat Ermiş, Erhan İmralı ve Mustafa
Acar)

Kısa bir süre içinde onlarca toplantı ve görüşmede Renault işçileri yeniden yan yana geldi. Hep
birlikte yaşanan saldırıyı ve önümüzdeki süreci değerlendirdik.
Bu değerlendirmeler ışığında Genel Merkez
Yönetim Kurulumuz, Bursa Şube Yönetim Kurulumuz, hukukçularımız, örgütlenme kadromuz ve
Mayıs ayından itibaren fabrikada sözcülük görevini sürdüren sendikamız üyesi iki sözcü arkadaşımız bir araya geldi ve önümüzdeki sürecin planlamasını tamamladı. Renault işçileri yol haritası
güncelledi.
Bu doğrultuda aşağıdaki hususları tüm Renault
işçileri ve kamuoyuyla paylaşmayı uygun buluyoruz:
1- Renault işçileri sarı sendikadan geri dönüşsüz biçimde kopmuştur. Arkasına kimi alırsa alsın
bu işçi düşmanı yapı, Renault işçisinden gerekli
cevabı 5 Mayıs’ta olduğu gibi bugün de, yarın da
almaya devam edecektir.
2- İşten çıkarma saldırısına rağmen Birleşik
Metal-İş, Renault’ta hâlâ çoğunluk sendikasıdır.
Renault işçileri “Birleşik Metal” demeye devam
etmektedir.
3- Renault işçilerinin öncelikli hedefi 2017 yılı
Mayıs ayındaki yetki başvurusudur. Bir yandan
mevcut üye çoğunluğunu o tarihe taşıyacak, diğer
yandan mevcut örgütlülüğünü daha da güçlendirecektir.
4- Mayıs ayından buyana fabrikada işçilerin
kendilerine verdiği sözcülük görevini sürdüren ve
son saldırıda işten çıkarılan iki sözcü üyemiz, sendikamız tarafından Renault’taki örgütlenme çalışmasında görevlendirilmiştir.
5- Her üç vardiyada, tüm departman ve ünitelerde örgütlenme ağlarımız güçlendirilmektedir.
Birleşik Metal-İş üyesi Renault işçilerinin örgütlülüğü, fabrikanın kılcal damarlarına kadar yayılmış
olarak devam etmektedir.
6- Son saldırıda 71 üyemiz tazminatsız işten
çıkarılmış, daha fazlası kıdem ve ihbar tazminatlarını alarak işyerinden ayrılmaya zorlanmıştır.
Tazminatsız olarak işten çıkarılan arkadaşlarımız
için başlattığımız dayanışma kampanyası 15 Nisan
tarihine kadar devam edecektir. Toplanan dayanışmalar adaletli bir şekilde, Renault işçilerinin denetim ve koordinasyonunda, 25 Mart ve 20 Nisan
tarihlerinde dağıtılacaktır.
7- İşten çıkarılan üyelerimizin katılımıyla önümüzdeki hafta Ankara’da bir dizi görüşme, eylem
ve etkinlik planı hayata geçirilecektir.
8- Sendikamız Renault işçisine güvenmektedir. Renault işçisinin de sendikamıza güvendiğini
biliyoruz. Renault işçileri bu güveni bozmak isteyenlere fırsat vermeyecektir. Kararlarımızı bugüne
kadar hep üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla
aldık, böyle de devam edeceğiz. Bu birlikteliği
bozmaya çalışan ve kendi kararlarını dayatıp sendikaya güvensizlik yaratmaya çalışanların Renault
işçisinin mücadelesine zarar vermesine izin vermeyeceğiz.
9- Sendika-işçi birlikteliği ile alınan bu kararların dışında bireysel ya da grupsal hiçbir hareket ne
sendikamızı ne de Renault işçilerini bağlayacaktır.
Metal işçilerine ve kamuoyuna duyurulur.

Birleşik Metal-İş
Nisan 2016
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Midal Kablo işçileri
Birleşik Metal dedi
Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren Bahreyn sermayeli Midal Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
işyerine çalışan işçiler, anayasal
ve yasal haklarını kullanarak
sendikamıza üye oldular.
Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal çoğunluğu sağlayarak, 22 Mart tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı.
Sendikamızın işyerinde yasal çoğunluğu sağladığını öğrenen Midal Kablo işvereni, 30 Mart
tarihinde 17 üyemizi gerekçe göstermeden işten çıkarttı.

İşten atılan işçilere saldırı
4 Nisan’da fabrikanın önünde sendikalaşma hakkına sahip
çıkmak ve atılan üyelerimizin işe
geri alınması talebiyle bekleyen
işçilere kolluk kuvvetleri saldırarak şube yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle birlikte gözaltına
aldı.Üyelerimiz ve yöneticilerimiz jandarmada alınan ifadeleri
sonunda serbest bırakıldı.

Midal Kablo işçileri sarı sendika istemiyor
Midal Kablo işvereni, sadece bu hukuksuzlukla yetinmedi. “Sendika istiyorsanız Türk
Metal’e üye olun” dediği işçileri sarı sendikaya üye olmaya zorlamaya kalktı. İşçilerin
e-devlet şifrelerini toplamaya kalkarak bir başka skandala daha imza attı.
Sendikamız işçilere baskı uygulayan şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Midal Kablo işvereni işçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı duymak zorundadır.İşten
çıkarttığı işçiler işbaşı yapana, işçilerin sendikal hakları tanınana kadar sendikamızın Midal
Kablo işçileriyle başlattığı mücadele devam edecektir.

Marmara Siegener’de
zafer direnen işçilerin!
İzmit ve Dilovası’nda iki ayrı fabrikada üretim yapan Marmara Siegener
Galvaniz’de çalışan işçilerin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla
sonuçlandı.
1 Şubat tarihinde yasal çoğunluğu
sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunmamız üzerine işveren 6
üyemizi işten çıkarmıştı.
4 Şubat’ta fabrikanın önünde örgütlenme özgürlüğü hakkına sahip çıkmak
ve atılan üyelerimizin işe geri alınması
talebiyle yapılan basın açıklamasının

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
WEIDMANN TRANSFORMATÖR
İZOLASYON SAN. İÇ VE DIŞ TİC.
A.Ş.
Baştemsilci: Zennur Yeşilyurt
Temsilci: Vedat Göksu

Pratt Whitney THY Teknik’te

Yetki bizde..

CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
Baştemsilci: İrfan Taşkın
Temsilci: Murat Güneş
Temsilci: Bedri Ayaz

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Saim Taşgın
Temsilci: İsmail Garip
Temsilci: Mustafa Öktem
Temsilci: Hüseyin Oktay
COFLE DCİ METAL ENJEKSİYON
KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Nedim Tütüncü

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (SARITAŞ)
MARMARA SİEGENER GALVANİZ
Baştemsilci: Hakan Sökütlü
SAN. VE TİC. A.Ş.(Kocaeli)
CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMLEBaştemsilci: Celal Yurt
Rİ SAN VE TİC A.Ş.
Temsilci: Erbil Taş
Baştemsilci: Sakin Temur
Temsilci: Serkan Büyükkaya
Temsilci: Yazgül Ateşoğlu

ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM YEDEK
PARÇA
Baştemsilci: Resul Öncül
Temsilci: İbrahim Cennet
FTB FASTENER TECHNOLOGY
Baştemsilci: Evren Aktürk
Temsilci: Erkan Uğurluel
Temsilci: Taner Zümrüt
Temsilci: Türker Işık

Pratt Whitney THY Teknik işyerinde çoğunluğun sendikamızda olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da tesbit edilerek, tarafımıza bildirildi..
Henüz üye olmamış arkadaşlarımıza da sendikamız çatısı altına bekliyoruz...

ardından, işverenle yapılan görüşmede
işten atılan arkadaşlarımızın işe geri
alınması ve sendikal hakların tanınması
konusunda anlaşmaya varıldı.
Marmara Siegener’de işçiler 2010
yılında da sendikamızda örgütlenmişler
ancak dönemin şirket yönetimi baskı ve
tehditlerle sendikalaşmayı engellemişti.
Bakanlık tarafından sendikamıza
kesin yetki belgesi ulaştı. Önümüzdeki
günlerde işçilerin katılımıyla toplu sözleşme hazırlıkları yapılacak ve Marmara Siegener’de sendikalı dönem başlayacak.

MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN.
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Can Yıldız
Temsilci: Dursun Tükür
Temsilci: Serhat Sağun
Temsilci: Yücal Kızıldaş

MARMARA SİEGENER GALVANİZ
SAN. VE TİC. A.Ş. (Dilovası)
Baştemsilci: Bahadır Coşkun
Temsilci: Erkan Şahin
ACEL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ
Baştemsilci: Meltem Yıldız
Temsilci: Gökhan Tezgelir
LEGRAND ELEKTRİK SAN. A.Ş.
(BUFER)
Baştemsilci: Nesim Kolos
Temsilci: Vedat Bilgin
Temsilci: Esme Yılmaz

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...
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MATA’da
Sendikalı dönem
Tuzla Serbest Bölge’de bulunan
Mata Ahşap Otomotiv fabrikasında
çalışan 600 işçinin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
Mata işçileri işverenin verdiği düşük zam ve işyerindeki kötü çalışma
koşulları sebebiyle sendikamızda örgütlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na toplu iş sözleşmesi için
çoğunluk tespiti başvurusunda bulunduğumuz gün işveren tarafından işçiler
üzerinde yoğun bir baskı kuruldu.
Aynı gün anayasal haklarını kullanıp sendikalaşan 10 üyemiz işten çıkartıldı.
Bunun üzerine sabah vardiyasından
çıkan Mata işçileri, vardiyalarının bitiminde işyerinden ayrılmayarak fabrikanın yanında bulunan idari bina önünde taleplerini yöneticilere iletmek üzere
toplandı. İşçiler atılan arkadaşlarının işbaşı yapana ve sendika hakları tanına
kadar mücadele edeceklerini ilan ettiler.
Daha sonra diğer vardiyadaki işçilerle fabrikada
buluşan işçiler mücadeleyi
fabrikanın içine taşıdı. Gece
vardiyasının da fabrikaya
gelmesiyle tüm işçiler geceyi
fabrikada geçirdi.

Uluslararası destek
Direnişini sürdüren Mata
işçilerine DİSK Genel Kurulu için Hollanda FNV
Sendikası’ndan gelen sendika
temsilcileri de destek ziyaretinde bulundu.

Direniş kazandı
İşçilerin kararlı tutumu sonucu işveren 12 Şubat günü talepleri kabul etti. Atılan 10 işçi yeniden işbaşı
yaptı. Yetki sürecinin tamamlanmasının ardından toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması konusunda anlaşmaya varıldı. 15 Şubat tarihinde çoğunluk tespiti sendikamıza ulaştı. Çoğunluk tespitine işveren itiraz etmedi. Yetki belgesinin 17 Mart tarihinde sendikamıza ulaşmasının ardından toplu sözleşme süreci
başlamış oldu.

Toplu sözleşme hazırlıkları devam ediyor
Sendikalaşma mücadelesini kazanan Mata işçileri işyerlerinde toplu iş sözleşmesi hazırlıklarını sürdürüyor. 21 Şubat tarihinde sendikamız Genel Merkez binasında işçilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda işçilere sendikamızın tarihi, sendikal haklarımızın anlatıldığı üye toplantısı gerçekleştirildi.
İşyeri komitelerini de kuran Mata işçileri haftalık yapılan eğitimler ve toplantılarla sendikal birliklerini güçlendiriyor.
20 Mart tarihinde de işyeri komitesinin katılımıyla Toplu Sözleşme hazırlık
toplantısı yapıldı.
Toplu sözleşme sürecinin nasıl ilerleyeceğinin paylaşıldığı toplantıda işçilerin toplu sözleşme taslağı için
katkıları, görüş
ve önerileri alındı.
Bu toplantı
sonrasında işyeri
komitesinin belirlediği temsilciler sendikamız
tarafından atandı.

NSK Armatür işçileri
örgütlendi
Eskişehir Organize
Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren NSK Armatür ve Aksesuar Sanayi
ve Tic. A.Ş. işyerinde
çalışan işçiler sendikamızda örgütlendi.
Yasanın aradığı çoğunluğun sağlanmasının
ardından 31 Mart 2016 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulunan sendikamız, işyerinde toplu iş
sözleşmesi yapmak için Bakanlığın vereceği
yetkiyi bekliyor.
Diğer taraftan işyerinde işçilerin örgütlendiği duyan işveren, işçileri korkutmak ve sendikalaşma girişimlerini önlemek için iki üyemizi işten çıkardı.
İşten çıkartılan üyelerimiz fabrikanın
önünde sendikal haklarının tanınması ve sebepsiz şekilde çıkartıldıkları işlerine geri dönme talebiyle Eskişehir Şubemiz öncülüğünde
direnişlerini sürdürüyor.
Fabrikadaki üyelerimiz ise vardiya giriş ve
çıkışlarında işten atılan arkadaşlarıyla biraraya

geliyor, başlattıkları mücadeleyi başarıyla sonuçlandırana kadar yanlarında olacaklarının
sözünü veriyorlar.
NSK Armatür işçileri yasal hakları olan
sendika seçme özgürlüğünü kullandılar ve sendikamıza üye oldular. İşçiler sendikal özgürlüklerine sahip çıkıyorlar. NSK Armatür yöneticileri de bu kararlılığı görmek ve işçilerin
sendikal haklarını tanımak zorunda.
Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın
yasal hakları için gerekli hukuki işlemleri başlattı. İşten atılan işçilerle ve üyelerimizle NSK
Armatür’de mücadelemiz devam edecek.
Bakanlık tarafından sendikamıza yetki belgesinin gelmesiyle işyerinde sendikalı dönem
başlayacaktır.

Tofaş-İşveren
işbirliğiyle

Cornaglia’da Hukuksuzluk
Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’nde 67 kişinin çalıştığı İtalyan sermayeli Cornaglia Otomotiv fabrikasında işçiler sendikamızda örgütlendi.
Sendikamızın yasal çoğunluğu sağlayıp
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
toplu iş sözleşmesi için yetki başvurusunda
bulunduğunu öğrenen işveren 7 işçiyi sendikamızda örgütlendikleri gerekçesiyle 18
Şubat Perşembe günü işten çıkarttı.
Bunun üzerine, işçiler işten çıkartılan
arkadaşlarına sahip çıkarak fabrikayı terketmedi.
İşten atılan arkadaşlarına sahip çıkan
işçiler geceyi fabrika içinde geçirdiler. İşçilerin birlikte duruşu sayesinde fabrikada 21
Şubat Pazartesi gününe kadar üretim yapılamadı.

ve bunu hazmedemeyen Tofaş avukatlarınıgörevlendirerek işçilerin sendikal haklarını
engellemek için seferber oldu.

Tofaş avukatları seferber oldu

Hem İşten atılan arkadaşlarımızın hukuki mücadelesini hem de Cornaglia’da yetkili sendika olabilmek için mücadeleyi tüm
kararlılığımızla sürdüreceğiz.

Cornaglia, ağırlıklı olarak Tofaş’a üretim yapan bir firma. Tedarikçisi olan firmanın sendikamızda örgütlendiği haberini alan

Tofaş avukatlarının telkinleriyle 22 Şubat Pazartesi günü işveren 11 üyemizi daha
işten çıkarttı.
Sonrasında ise sendikaya üye olan tüm
işçiler işten atıldı.
Yıllardır kendi işçilerini sarı sendika
Türk Metal yöneticileriyle kol kola esaret
altında tutan Tofaş patronları, yan sanayisinde de işçilerin anayasal haklarını çiğneyebilme cesaretini kendinde görmüştür.
Bu hukuksuzluğa karşı tüm yasal girişimlerimizi başlattık.
Cornaglia’da çoğunluk tespiti sendikamıza çıkmış durumda.
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İSİG çalışmalarında
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Tis imza törenleri...
Kocaeli Şubemize bağlı
Erciyas Boru’da anlaşmayla sonuçlanan TİS görüşmelerinin ardından, Şube
Yöneticilerimiz ve Genel
Başkanımızın katılımıyla
imza töreni yapıldı.

Bir ilk!...
Sendikamız, 2016 yılı boyunca,
sendika ve işçi sağlığı çalışmalarında bir ilke imza atarak, örgütlü
olduğu işyerlerinde teknik bir inceleme yapacaktır.

Ülkemizde hergün ortalama 5 işçi
hayatını kaybediyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi’nin verilerine göre, 2015 yılında 1730 ve 2016 yılının ilk üç ayında 415 işçi iş cinayetlerinde öldürüldü.
13 Mayıs 2014’de yaşanan Soma
katliamı, ardından Torunlar asansör
ve yine Ermenek maden cinayetleri
sermaye düzeninin insan canını hiçe
sayarak toplu işçi katliamlarına göz
yumduğunu ortaya sermiş durumda.
Çalışma ortamları sadece iş cinayetlerinde yada kazalarında işçilerin
bedensel bütünlüğümüze zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda işyerinde kullandığımız kimyasal maddeler,
işyerinin fiziki koşulları ve termal konfor şartları işçileri hasta ediyor.
Kısa sürede yada uzun sürelerde
ortaya çıkan hastalıklar yaşam kalitemizi, süremizi ve moralimizi etkiliyor.
Sonuçta, bir yığın sağlık masrafları ile
karşı karşıya kalıyoruz.
Tüm bunların engellenmesi elbette
mümkün. İşyerlerinde, işçilerin sağlığını merkezine alan bir anlayışla hareket edildiğinde, kazaları ve hastalıkları
önlemeye dönük bir kültür yaratıldığında, bu kazaların da, ölümlerin de,
hastalıklarında önüne geçmek mümkün.
Yasalarında emrettiği gibi bu öncelikle işverenin sorumluluğudur. Çalışma yaşamının bir parçası olan biz
sendikalara da sorumluluklar düşmektedir. Örgütlü varlığımız, işyerlerinde
işçi sağlığı ile ilgili kuralların uygulan-

masında ve farkındalık yaratılmasında
önemli bir etkendir.
Sendikamız, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir sektörde örgütlü
bir sendikadır.

Kocaeli Şubemize bağlı Termo Makina işyerlerinde TİS görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması üzerine düzenlenen imza
töreninde, Genel Başkanımız ve
Şube Yöneticilerimiz de işçilerle
birlikteydi.

Geçmişten bugüne örgütlü olduğumuz işyerlerinde işçi sağlığı sendikamızın önemli başlıklarımızdan biri
olmuştur. Bununla ilgili, pek çok başlıkta eğitimler yapılmış, işverenlerle
müzakereler yürütülmüştür.
Sendikamız, 2016 yılı boyunca,
sendika ve işçi sağlığı çalışmalarında
bir ilke imza atarak, örgütlü olduğu
işyerlerinde teknik bir inceleme yapacaktır.

Gebze Şubemize bağlı Cavo
Otomotiv’de TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Genel Başkanımız ve Şube Yöneticilerimiz de işçilerle birlikte düzenlenen imza törenindeydiler.

Sendikamız uzmanlarının ve dışarıdan da uzman desteği ile Nisan başından itibaren çalışmalara başlamıştır.
Amacımız, işyerlerinde işçilerin
sağlığını etkileyebilecek koşulların raporlanmasıdır ve önümüzdeki süreçte
bu başlıklar üzerinden bir mücadele
hattı belirleyebilmektir.
Böylece sendikamız, İşçi sağlığı ve
iş güvenliği başlığı altında işyeri işyeri
de odaklanan, üyelerimizin görüşlerini
de alan, üyelerimizde farkındalığı geliştirmeye hedefleyen bir çalışma başlatmıştır.

Csun’da toplu sözleşmenin ardından...
16 Mart günü, ilk toplu iş sözleşmesini
henüz bağıtlamış olduğumuz Csun işyerinde, işveren vekillerinin, kısım yöneticilerinin, işyeri sendika temsilcilerinin, sendikamızın şube yönetiminin ve uzmanlarının
da katıldığı bir toplantı düzenlendi.
İşverenin talebi üzerine gerçekleşen
toplantıda, katılımcılara sendikamızın uz-

manları tarafından toplu iş sözleşmesinin
uygulanması esasları hakkında bilgi aktarıldı. Toplu iş sözleşmesi maddeleri tek tek
ele alınarak kritik noktaları açıklandı.
Taraflar karşılıklı olarak toplu iş sözleşmesinin uygulanması temelinde sağlıklı ve diyaloğu öne alarak yürütülmesi gereği konusundaki inançlarını dile getirdiler.
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Merkez Büro ve Komisyonlarımız toplandı

Merkez büro ve komisyonlarının her işyerinde ve her
şubede aktif hale getirilmesini hedefleyen toplantıları 23
Şubat tarihinde Genel Merkez binamızda gerçekleşti.
Toplantı, Genel Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül’ün
açış konuşmasıyla ve büro ve komisyonların çalışma
yöntemleri hakkında yapılan sunumla başladı.
Yapılan sunumda, sendikaya katılım aracı olarak büro
ve komisyonların örgütlülüğün artırılması noktasında
önemine vurgu yapıldı. İşyeri komitesi içerisindeki işlevi,
görev ve yetki alanlarının neler olduğuna dair değerlendirmeler sunuldu.
Sunumun ardından Örgütlenme Komisyonu, Basın
Yayın Komisyonu, Genç İşçiler Bürosu, Sosyal Etkinlikler Bürosu, Kadın İşçiler Bürosu, Engelli İşçiler Bürosu
kendi içinde toplanarak sorunlarını tartıştı ve bir dizi görüş ve öneri sunuldu.
Büro ve komisyonlar kendi alanlarına dair hem merkez hem de şubelerle birlikte yapabileceği çalışmaları
görüştü. İşçilerin katılımını sağlayacak zengin öneriler
yapıldı.
Komisyon ve büroların Mayıs ayı sonuna kadar şubelerde kurulması ve ilk toplantılarını yapmaları, alınan
ortak kararlardan bir tanesi oldu.
Alınan karar ve önerilerin hayata geçirilmesi adına
toplantı kararları Şube yönetimleriyle paylaşıldı.
Toplantılar,
Örgütlenme komisyonuna 1 No’lu, 2 No’lu, Gebze,
Kocaeli, Trakya, İzmir, Anadolu, Eskişehir Şube’den toplam 14,
Genç İşçiler bürosuna 1 No’lu, 2 No’lu, Gebze, Kocaeli, Trakya, İzmir, Anadolu Şube’den toplam 12,
Kadın İşçiler bürosuna 1 No’lu Şube, Gebze Şube,
Trakya Şube, İzmir Şube, Eskişehir Şube, Kocaeli
Şube’den toplam 12,
Sosyal Etkinlikler bürosuna 1No’lu Şube, 2 No’lu
Şube, Gebze Şube, İzmir Şube’den toplam 5,
Engelli İşçiler bürosuna 1 No’lu Şube, 2 No’lu Şube,
Gebze, Eskişehir, Anadolu, İzmir Şube’den toplam 9,
Basın Yayın komisyonuna 1 No’lu, 2 No’lu, Gebze,
Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Trakya, Anadolu Şube’den toplam 9 büro ve komisyon üyesi olmak üzere 61 üyemizin
katılımıyla gerçekleşti.

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

Sendikamız, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile daha güçlü...
Yeni arkadaşların katılımıyla daha da güçlenen
Sendikamız Uzmanlar
Kurulu, salı günleri
düzenli olarak toplanarak, yeni örgütlendiğimiz
işyerlerindeki gelişmeler,
devam eden toplu iş sözleşme süreçleri ve yasa
tasarısına karşı yapılan
Genel Sekreter Yardımcısı olarak Nuran Gülenç, TİS dairemizde Can Şafak
eylem ve etkinlikler gibi ve Ozan Yılmaz, Örgütlenme’de Erhan Delioğlu ve Eğitim Dairemizde Süleyman
gündemdeki konuları
İleri arkadaşımız aramızdalar. Önümüzdeki süreçte Serkan Öngel arkadaşımız da
araştırmalarıyla sendikamıza katkı verecek.
değerlendiriyor..

Avukatlarımız
toplandı...
Sendikamız Genel
Merkezinde, şube
ve bölgelerde görev
yapan avukatlarımız,
19 Şubat’ta biraraya
geldiler.

Bilecik
Temsilciliğimiz
açıldı.

Sendikamız Bilecik Temsilciliği'nin 28 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen törenle Genel Başkanımız tarafından açılışı yapıldı.
Sendikamıza ve tüm emekçilere hayırlı olsun!
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Gebze Şubemizden
14.01.2015 tarihinde
Şube temsilcilerimizle birlikte Trakya Şubemizde
örgütlenen ve sendikal tercihlerine baskı uygulanan
EGO işçileri ile dayanışma
amacıyla fabrika önünde
yapılan basın açıklamasına
katılım sağlandı.
19.01.2016 tarihinde
şube temsilciler kurulumuz
toplandı.
10.02.2016
tarihinde
Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
önünde “Kıdem Tazminatımızın Gaspedilmesi, Özel
İstihdam Büroları ve kiralık
işçilik” yasa tasarılarına karşı basın açıklamasına temsilci ve üye arkadaşlarımızla
beraber katılım sağlandı.
10.02.2016 tarihinde Armetal işyerinde devam eden
tis görüşmelerinde anlaşma
sağlandı.
16.02.2016
tarihinde
Cavo işyerinde devam eden
tis görüşmelerinde anlaşma
sağlanarak imzalandı.
26.02.2016 tarihinden
Örgütlenme, Genç İşçiler
Komisyonu,
21.02.2016
tarihinde Sosyal İşler, Basın Yayın Komisyonu,
28.02.2016 tarihinde İSİG,
Disiplin ve İzin Kurullarına
şubemizde eğitim verildi.
23.02.2016
tarihinde
Şube Temsilciler Kurulu yapıldı.
Legrand,
Schneider
Enerji, Schneider Elektrik,
Alstom, Federal Moğul, Cesun, Cengiz Makine işyerleri
ziyaret edildi.
28.02.2016
tarihinde
Tümka-İş Sendikası’nın bölgemizde bulunan SCA Yıldız işyerindeki devam eden
grevle dayanışma amacıyla
düzenlenen basın açıklamasına katılım sağlandı.
26.02.2016 tarihinde bölgemizde “Kıdem Tazminatımızın Gaspedilmesi, Özel İstihdam Büroları ve kiralık işçilik” yasa tasarılarına karşı örgütlü olduğumuz işyerlerinden
üyelerimizin katılımıyla bir yürüyüş ve basın açıklaması eylemi düzenlendi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için nedeniyle Genel Merkezimiz tarafından
Kartal’da düzenlenen etkinliğe işyerlerindeki kadın üyelerimizle birlikte katılım sağlandı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü Alstom, Cesun, Legrand işyerilerinde kadın
üyelerimizi ziyaret ettik.
NCG işyerimizin tis görüşmeleri devam ediyor uyuşmazlık tutuldu. 23.03.2016 arabulucu tayin toplantısı yapıldı.
10.03.2016 tarihinde Gebze Sendikalar Birliği ile beraber “Özel İstihdam Büroları
ve kiralık işçilik” yasa tasarısına karşı hazırlamış olduğumuz bildiriler, temsilcilerimiz
tarafından servis duraklarında dağıtımı yapıldı.

Facebook ve twitter hesabımızı
arkadaşlarınıza da duyurunuz...
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İzmir Şubemizden

11 Şubat 2016 Konfederasyonumuz DİSK’in almış olduğu karar gereğince
Konak’ta yapılan “Kıdem
Tazminatıma
dokunma”
içerikli basın açıklamasına
şube olarak katılım sağlandı.
22 Şubat 2016 tarihinde Sendikamız’ın ülke
genelinde programladığı
eylem kararları çerçevesinde Çiğli Organize Sanayi
Bölgesi’nde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın ve örgütlü olduğumuz işyerlerinden vardiya çıkışında gelen
üyelerimizin katılımıyla Totomak önünde
toplanarak Çiğli Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü önüne kadar kitlesel yürüyüş
yapılıp basın açıklaması yapıldı.
23 Şubat 2016 tarihinde genel merkezimizde yapılan Büro ve Komisyon
toplantılarına işyerlerinde Büro ve Komisyonlarında görevli arkadaşlarımız katılmışlardır.
11 Mart 2016 tarihinde Sendikamız’ın
ülke genelinde programladığı eylem kararları çerçevesinde Manisa Bölgesinde
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve
Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın ve örgütlü olduğumuz işyerlerinden vardiya
çıkışında gelen üyelerimizin katılımıyla
Manisa Organize Sanayi Bölge Müdür-

lüğü önünde toplanarak basın açıklaması
yapıldı.
12 Mart 2016 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz Şube binamızda toplanarak
gündemdeki konuları değerlendirdiler.
24-25 Mart 2016 tarihinde Sendikamızın hazırlamış olduğu “Kiralık İşçiliğe,
Kiralık İşçi Bürolarına, Kıdem Tazminatının Yok Edilmesine HAYIR” içerikli bildiriler sabah saatlerinde Çiğli Bölgesi’nde
ve Manisa’da Metro giriş-çıkışlarında ve
servis duraklarında, işçilerin yoğun olduğu yerlerde dağıtımı yapıldı.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu
ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar, şubemize bağlı işyerlerinden İmpo Motor, Polkima, Mahle ve FCMP işyerlerini ziyaret
ederek yaşanan süreçle ilgili bilgilendirme
toplantıları yapmıştır.
Jantsa işyeri Komitesi ile Aydın’da
toplantı yapılmıştır.
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Genç işçiler, Temsilciler, kurul ve komisyonlar...

Hep birlikte eğitimdeyiz!
İSİG Eğitimleri
Bursa

Bursa’da örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilciler
ile beraber işçi sağlığı iş güvenliği proje eğitimleri kapsamında “Meslek Hastalıkları” başlıklı bir eğitim yapıldı.
Eğitimde, meslek hastalıkları nedir, tanı ve teşhisinde ne
gibi zorluklar vardır, meslek hastalıkları şüphesi olan işçi
ne yapmalı hangi yolları izlemelidir gibi somut soruların
cevapları ortaya kondu. Meslek hastalıklarını önemek konusunda yapılması gerekenler de eğitimin ana konu başlıklarından biriydi.
Sendikamız uzmanı Sinem Derya Çetinkaya’nın
yanı sıra şube yöneticileri ile eğitime katılan temsilciler;
Prysmian A.Ş.,Acel Elektrik, SCM, Köksallar, Şahinkul
ve Asil Çelik işletmelerinde çalışan arkadaşlarımızdı.

29 Şubat 4 Mart tarihleri arasında Sapanca
Eğitim tesislerimizde yapılan Genç İşçi Eğitimi,
Genel Sekreterimizin de katılımıyla yapılan sertifika töreni ile tamamlandı.
Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimiz, üye ve temsilcilerimize eğitm yuvası...

Eskişehir

21-25 Mart tarihleri arasında yapılan temsilci eğitimleri, Genel Başkanımızın da katıldığı
değerlendirme toplantısı ile tamamlandı.

Eskişehir’de örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilciler ile beraber işçi sağlığı iş güvenliği proje eğitimleri kapsamında “Meslek Hastalıkları” başlıklı bir eğitim
yapıldı. Sendikamız uzmanı Sinem Derya Çetinkaya’nın
sunumunu yaptığı eğitimde; meslek hastalıkları nedir, tanı
ve teşhisinde ne gibi zorluklar vardır, meslek hastalıkları
şüphesi olan işçi ne yapmalı hangi yolları izlemelidir gibi
somut soruların cevapları ortaya kondu. Meslek hastalıklarını önemek konusunda yapılması gerekenler de eğitimin ana konu başlıklarından biriydi.
Eğitimin ikinci bölümünde sendikamız uzmanı Mehmet Çabuk, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin örgütlenme çalışmalarındaki önemine değinen “Örgütlenme Hedefleri”
başlıklı bir sunum yaptı.
Eğitimin son bölümünde sendikamız uzmanı Süleyman İleri, “İletişim ve Ortak Çalışma” başlıklı sunumu
sonrası eğitimi sonlandırdı.
Eğitime katılan temsilciler; Tarkon, Demisaş, MefroWhels, Renta, Entil, Renta, Doruk ve Halpakiişletmelerinde çalışan arkadaşlarımızdı.
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Yine Eğitimle dolu bir dönem
2016 Yılının İlk Üç Ayında Yapılan Eğitimler

Gebze Şubemizde genç işçi eğitimlerinin yanısıra, kurul
ve komisyon eğitimlerinin de yapıldığı yoğun bir dönem oldu.

Tam kadro eğitimdeyiz.
20 Şubat’ta, hep birlikte sendikamız genel merkezinde düzenlenen Kadir hocanın verdiği iletişim ve ekip çalışması eğitimindeydik...

Gönen İşçi Üniversitesi’nden...
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DİSK Kongresinin ardından

Türkiye İşçi Sınıfına ve
Kamuoyuna Duyurumuzdur

Bizler, 12-13-14 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DİSK 15. Olağan Genel Kurulu'nun son gününde
demokratik irademizi ortaya koyması engellenen ve Genel Kurul salonundan çıkmak zorunda bırakılan Birleşik
Metal-İş, Sosyal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları delegasyonları olarak, Genel Kurul'da gerçekleşen olaylar ve almak
zorunda kaldığımız karar konusunda Türkiye İşçi Sınıfına
açıklama yapmayı tarihi bir görev sayıyoruz.
Aşağıdaki metin, üç sendikanın ortak görüşü olarak
konu ile ilgili spekülasyona son vermek amacıyla kaleme
alınmıştır.
1- DİSK 15. Genel Kurulun iradesine ipotek konmuştur. Belli sendikaların delege sayısını esas alarak, çok
zorlu bir tarihsel dönemde mücadele kapasitesi “eksik”
bir yönetimin ortaya çıkmasına sebep olunmuştur. Çok
sayıda sendika ve delege iradesini dışlayan bu yaklaşım;
DİSK kültürüne ait olmayan bir kulis çalışmasının eseridir. Böylece Genel Kurul; Türkiye İşçi Sınıfının ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamaktan da uzak kalmıştır.
2- DİSK Genel Başkanlığı Sorunu: Genel-İş Sendikası
Genel Kurulu'nda sendika içi dengeler sonucu Genel Başkanlığa aday olmayan Kani Beko'nun DİSK Başkanlığına
aday gösterilmesi, örgütsel ve sınıfsal beklentiye uygun
düşmemiştir. Böyle bir yaklaşım Genel Kurul iradesine
açıkça dayatmadır, müdahaledir.
3- Kongreye hazırlık toplantıları sürecinden başlayarak; özellikle Konfederasyon Genel Sekreteri, başta Birleşik Metal-İş Sendikamız
olmak üzere, sendikalarımıza karşı dışlayıcı ve
kışkırtıcı bir dil ve üslup
kullanmayı tercih etmiştir. Bu saldırgan tutumunu Kongre sırasında da
Birleşik Metal-İş Sendikamızın Genel Başkanı
Adnan Serdaroğlu'nun
adını vererek saygısızca
sürdürmüş, Genel Kurul
ortamını germiş, provokasyona açık bir hale
getirmiştir. Böyle bir
yaklaşımın demokratik
kültürümüz, tarihsel deneyimlerimiz, sendikal
geleneğimiz ve örgütsel
ihtiyaçlarımıza
aykırı
olduğu değerlendirmesini yapılarak, ortam terk
edilmiştir.
4- Delege iradesine ipotek koyanlar ve

yaptıkları provokasyon ile kongremize gölge düşürenler,
sadece 15. Olağan Kongremizin tartışılmasını sağlamamışlardır; Sermaye Sınıfı ve AKP hükümeti tarafından
işçi sınıfımıza ve sendikalarımıza karşı çok kapsamlı ve
çok boyutlu olarak saldırıldığı bu dönemde, kongremizin
bir mücadele programı üretmesine de izin vermemişlerdir.
Çok önemli bir fırsat değerlendirilememiş, Genel Kurul
süreci sadece seçim kazanmak darlığına indirgenmiştir.
İşçi sınıfımız bunu unutmayacaktır…
5- Konfederasyonumuzun 15. Genel Kurulu, sınıf ve
kitle sendikacılığı anlayışının bir kere daha ve büyük bir
saldırı altında derin bir yara aldığı Genel Kurul olarak
anılacaktır. 15. Genel Kurul; dar siyasal, etnik ve inanç temelinde yaklaşımları öne çıkartmak isteyenler ile demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine bağlı olarak sendikal politikalar üretmeye gayret edenlerin mücadelesine
sahne olmuştur. DİSK’in kuruluş ilke ve felsefesini içeren
Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı için kararlı bir tutum izleyenlerin dışlanması ile meydan; grupçu, ilkesiz
ve programsız bir “benzemezler” cephesine dönüşmüştür.
6- Bizlerin, dün olduğu gibi bugün de ertelenmez görevi, işçi sınıfının sendikal birliğini, onun ekonomik demokratik, ideolojik ve politik mücadele birliğini bozmaya
çalışan geri anlayışlara karşı, sınıfımızın savaşkan geleneklerini savunarak engel olmaktır. Sendikalarımız;Kon
federasyonumuzun birlik ve mücadele hedeflerine sahip
çıkacak, her zaman olduğu gibi gözünü budaktan sakınmayan bir mücadelenin neferleri olmaya devam edecektir.
7- Konfederasyonumuzun 15. Genel Kurulunun; sendikal örgütlenmeyi sınıf dışı siyaset çerçevesinde ele alan
“dar ve aşılmış” anlayışların boy gösterdiği bir zeminde
zaman yitirmesi yerine; çekirdeğini modern sanayi proletaryasının oluşturduğu işçi sınıfımızın örgütlenmesini
başa alan, güvencesiz ve örgütsüz bırakılarak köleleştirilmek istenen milyonlarca emekçinin sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışıyla örgütlenmesi ve eğitilmesi programının tartışıldığı bir Genel Kurul olması sağlanabilirdi.
Bu programın; elbette gerçek, kurumlaşmış, çağdaş ve
çoğulcu bir demokrasi, anti emperyalist ve barış için mücadeleyi içereceği tartışılmaz bir gerçektir.
8- Kongre'yi terk etmeye zorlanan başta Birleşik
Metal-İş Sendikası olmak üzere bizler; DİSK’in kurucu
iradesinin bugünkü DİSK’teki temsilcileriyiz. Ve bundan
onur duyuyoruz. Bizler, DİSK’in tarihini, temel ilkelerini ve işçi sınıfının öz deneyimlerinden damıtılan sınıf ve
kitle sendikacılığı ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.
Bizlerin, DİSK tabanı tarafından da büyük ölçüde sahip
çıkılan
Genel Kurul’da demokratik hakkımızı kullanarak salonu ve süreci boykot etmemizden sonra, konuya muhatap olan dar grup çevrelerin bize yönelen ithamları, ortak
hareketimizin haklılığını göstermektedir. Bizler; muhatabımız olmayan bu
çevrelerin “tanıdık
üslup” saldırılarını
cevap vermeye değer
bulmuyoruz.
9- Biz; Demokratik Sınıf ve Kitle
Sendikacılığı ilkelerini savunan sendikalar
olarak, bugüne kadar

DİSK'imiz için verdiğimiz çabayı ve mücadeleyi bundan
sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Fabrikalarda, şantiyelerde, sokaklarda dişimiz ve tırnaklarımızla kazdığımız
örgütlülüğümüzü ve haklarımızı koruma ve yükseltme
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yeni DİSK Yönetiminin, DİSK ilkelerine uygun her çabasına omuz ve
katkı vereceğimizin, ancak yanlış bulduğumuz politikalarına karşı mücadele edeceğimizin de bilinmesini isteriz.
İşçi sınıfımıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 22.02.2016
Birleşik Metal-İş, Sosyal-İş, Nakliyat-İş
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Demokratik
Sınıf ve Kitle
Sendikacılığı
Demokratik işleyiş ve bağımsızlık DİSK’in kuruluşuna yol açan sendikal anlayışın iki temel unsurudur.
Yani sermayeden, siyasi partilerden ve devletten bağımsız, tabanın söz ve karar sahibi olduğu bir sendikal
anlayış.
Gerek demokratik işleyiş gerekse bağımsızlık işçilerin sınıf çıkarlarının en iyi şekilde savunulmasının
gereği olarak tespit edilmiştir. Böylece DİSK daha ilk
kurulduğu gün itibariyle Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını benimsediğini net olarak göstermiştir.
Bu anlayışa göre sendikalar özünde sınıf örgütleridir ve aynı zamanda ekonomik temelli örgütler olmaları
nedeniyle de kitle örgütü olma özelliği taşımaktadır. Sınıfsal çıkarların en net, tavizsiz ve ortak temelde sermayeye ve onu temsil eden iktidarlara karşı korunması
ancak bu anlayışla ve ortak ilkeler doğrultusunda gerçekleşebilir.
Bağımsızlık anlayışı sermayeden ve siyasi partilerden olduğu kadar devletten ve hükümetlerden bağımsız olmayı da gerektirir. Sınıfın ortak çıkarları sermaye
adına hareket eden hükümetlerin izleyeceği politikalara karşı ortak tavır almayı gerektirecektir ve iktidarda
kimin veya hangi partinin olduğuna bakılmaksızın işçi
sınıfının ortak çıkarları adına hareket edebilmek, yeri
geldiğinde karşı çıkmak ve tavır almak bağımsız olmayı zorunlu kılar.
Sınıf temelli, demokratik ve bağımsız bir kitle örgütü olmak için bu dört temel unsurun her birinin vazge-

çilmez olduğu
ve tek tek her
birinin gerçekleşmesi halinde
amaca ulaşılabileceği de net olarak görülür.
İşte DİSK’i kurulduğu günden bu yana DİSK yapan
anlayış budur ve ancak DİSK bu anlayışı uyguladığı,
hayata geçirdiği durumlarda siyasi parti ayrımı olmadan tüm işçilerin güvenini kazanarak örgütlenmiş, büyümüş ve güçlenerek işçi sınıfının ortak çıkarları için
gerek ekonomik gerekse demokratik kazanımlar elde
etmesinde önemli rol oynamıştır.
DİSK özellikle Kemal Türkler döneminde işte bu
anlayışla, yani demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı
anlayışıyla kitleselleşirken, işçi sınıfının siyaset sahnesindeki ağırlığının artmasını da sağlamıştır. Bunun
sonuçları ise tüm işçilerin kazanç hanesine yazılmış,
gerek ekonomik gerekse demokratik çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.
Sınıfsız siyaset ve kitlesiz sendikacılık yapanların
düştüğü dar grupçu politik anlayışlara inat, Birleşik
Metal-İş Sendikası, dün olduğu gibi bugün de, DİSK’in
bir numaralı kurucusu Maden-İş ve efsane başkanı Kemal Türkler’in bizlere emanet ettiği anlayış ve ilkelerin
tartışmasız yegane uygulayıcısı olmaya devam edecektir.

KETEV,
Yeni yönetimi ile
Yeni faaliyet dönemine hazır
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 28 Ocak
2016 tarihinde toplanan Genel Kurul'da daha aktif bir
mücadele çizgisi hedeflendi..
Kemal Türkler'in mücadeleci yaşamını, sınıf ve kitle
İlk Yönetim Kurulu Toplantısında görev
sendikacılığı ilkesini günümüz işçi sınıfının mücadele- dağılımı yapıldı
siyle bütünleştirmek, etkinlik alanının genişletmek için
bir dizi karar alındı.
18 Şubatta Birleşik Metal-İş Genel Merkezinde toplanan
Bu çerçevede ilk adım olarak vakfın merkezi, Kemal yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.
Türklerin kurucusu olduğu sendikamızın genel merkeVakfın hedefleri doğrultusunda kısa vadede yapılacaklar
zine taşındı.
planlandı, çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
Kongrede, vakfın gelecek perspektifi doğrultusunda
Yönetim Kurulu:
yeni yönetim kurulu da belirlendi:
Başkan: Celalettin Aykanat
Nilgün Soydan, Adnan Serdaroğlu, Celalettin AyBaşkan Yrd.:Adnan Serdaroğlu
kanat, Celal Toprak, Hüseyin Ataçer, Kudret Yıldırım,
Sekreter: Hüseyin Ataçer
Seyfettin Gülengül.
Mali Sekreter: Seyfettin Gülengül
Genel Kurul’un ardından, KETEV’in logosu da yenilendi.
KETEV’in yen dönem çalışmaları hakkında bilgileri sosYeni ambleminin yaratıcısı Fahrettin Erdoğan arka- yal medya sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Vakfın web
daşımıza bu güzel çalışması için teşekkür ediyoruz.
sayfalarının hazırlıkları da devam ediyor...
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Sendikamızın düzenlediği 8 Mart Etkinliği
6 Mart’ta Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Evde, işyerinde,
sendikada eşitlik,
adalet ve özgürlük için
daha fazla mücadele
daha fazla dayanışma!
Birleşik Metal- İş Sendikası olarak kadın üyelerimizin, erkek üyelerimizin eşlerinin yani hem evde,
hem işte yaşamı kuran ve devam ettiren tüm kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, işyerlerinde ve
sendikal örgütlenmede eşit üyeler olarak yer alması
için kadınların önünü açacak her türlü önlemi alacağımızı bildiriyoruz.

Kadınlar düzenli, sendikalı
ve güvenceli iş istiyor.
Bugün, dünyanın dört bir yanında cinsiyetleri nedeniyle uğradıkları
baskıyı, şiddeti, sömürü ve yok saymayı protesto için yan yana gelen,
direnen kadınların günü.
8
Mart,
1910
yılında
Danimarka’nın
başkenti
Kopenhag’da Alman sosyalist partisi
üyesi ve kadın hakları savunucusu
Clara, İkinci Uluslararası Sosyalist
Kadınlar Konferansı'nda direndikleri için, patron ve devlet şiddetine
maruz kalan kadın işçilerin anısına
uluslararası bir kadınlar günü yapılması gerektiğini söylediği günle
başlar. Konferansta alınan bu kararın
ardından, sosyalist kadın hareketinin
girişimiyle Uluslararası Kadınlar
Günü, Almanya başta olmak üzere
birkaç Avrupa ülkesinde 19 Mart
günü kutlanmaya başlandı. Daha
sonra, kutlamalar 8 Mart gününde
ortaklaştırıldı.
Küreselleşme, neo-liberal politikalar, sosyal devletin tüm kazanımlarını yok ederek çalışma ve
yaşamımızı derinden etkiliyor. Tüm
emekçileri tehdit eden bu saldırılar
ve ekonomik krizler, erkek egemen
sistemde kadınların yükünü, uğramış oldukları haksızlıkları arttırıyor.
Ekonomik krizler en çok kadınları
vuruyor, işsizlik en çok kadınları
etkiliyor, savaşlar en çok kadınların
hayatını mahvediyor, erkek şiddeti
her gün üç kadının namus cinayetine
kurban gitmesine yol açıyor.
14 yıldır AKP hükümetleri kadını eve kapatan analık ve eşlik rolüne
mahkum eden politikalarını istikrarlı
bir şekilde hayata geçiriyor. Çocuk,
yaşlı bakımı gibi kadına yüklenen
toplumsal rolleri üzerinden alacak,
yaşlı bakımevleri, kreşlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacak politikalar yerine kadını esnek, güvencesiz
işlerde ve yarı zamanlı çalışmaya
teşvik eden politikaları “kadınlara

müjde” diye sunuyor. Kiralık işçi
bürolarını hayata geçirerek, kadınlara hem çocuk ve yaşlı bakın, evinizin
işlerini yapın, hem de yarı zamanda
piyasada emeğinizi ucuza satın diyor.
Bizler biliyoruz ki, 28 Ocak’ta
yürürlüğe giren, kadınlara analık halinde yarı zamanlı çalışmayı getiren
yasa da, kiralık işçilik ve esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracak olan
yasa tasarısı da en başta kadınları
vuracak. Bu yasalar, kadın emeğinin
sömürülmesi, kadınların toplumsal
cinsiyet rollerine gömülmesi anlamına gelecek. Dahası bu yasalarla,
emeklilik, kıdem tazminatı, işsizlik
parası, işyerlerinde sağlık haklarımız
gasp edilecek. Kadınlar daha derin
bir yoksulluğa mahkum edilecek.
Oysa bugün artık kadınlar yaşamın
her alanında var ve olmaya devam
edecekler. Bu nedenle;
Kadınları kısmi zamanlı, güvencesiz, sendikasız işlere mahkum
eden, özel istihdam büroları aracılığıyla o işverenden bu işverene kiralayan, “sizlere yeni haklar getirdik”
diye torba yasalara serpiştirilen, hak
ihlallerine karşı çıkıyor, çalışan kadınların eşit yurttaşlar olarak emek
piyasalarında yer almalarını engelleyen, cinsiyetçi hükümet politikalarını kınıyoruz.
Örgütlü kadın işgücünü temsil eden sendikalar olarak bizlere
de görev düştüğünün farkındayız.
Sendikalarda kadın örgütlenmesi ve
temsiliyetini güçlendirici politikalar
hayata geçirmelidir. Kadınları kamusal alan dışına iten, ayrımcılığa
maruz bırakan tüm uygulamaların
karşısında mücadele etmelidir. Kadınların sendika yönetim kademelerinde yer almaları teşvik etmeli,
fırsat eşitliği, eşit hak ve eşit katılımı
sağlanmalıdır.

Fabrikalarda 8 Mart kutlamaları
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Rakamlarla Türkiye’de kadın gerçeği
• 78 milyon 741 bin 53 kişilik nüfusun %49.8’i, 39 milyon 229 bin 862 kişi ile kadın.
• Kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyor.
• Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.4 yıl.

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN
TÜİK’e göre, 2014 yılında 15 ve yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde % 64.8, kadınlarda ise % 26.7. Eğitim yükseldikçe kadınların işgücüne katılımı artıyor. Okur-yazar olmayanlarda oran %16
iken, lise altı %25.8, lise mezunu %31.9, mesleki veya
teknik lise mezunu %39.8, yükseköğretim mezunu ise
%71.3.
ÇSGB verilerine göre 2015 Temmuz’unda kayıt
içindeki 12 milyon 744 bin 685 işçinin 3 milyon 317
bin 197’i kadın. Ev işlerinde, tarımda ve tekstil gibi
sektörlerde kayıt dışılığın yaygın olduğunu düşünürsek, işgücünü satan kadın işçi sayısının daha da yüksek
olduğu açıktır.
Kayıt içindeki kadın işçilerin işkollarına göre dağılımı şöyle: Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık 33
bin 514; gıda sanayi 167 bin; madencilik ve taş ocakları
14 bin 880; petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç 91 bin
137; dokuma, hazır giyim ve deri 381 bin 862; ağaç ve
kâğıt 33 bin 923; iletişim 17 bin 146; basın, yayın ve
gazetecilik 25 bin 700; banka, finans ve sigorta 99 bin
86; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar 1 milyon 150
bin 726; çimento, toprak ve cam 19 bin 518; metal 234
bin 638; inşaat 162 bin 635; enerji 40 bin 598; taşımacılık 104 bin 410; gemi yapımı ve deniz taşımacılığı,
ardiye ve antrepoculuk 141 bin 616; sağlık ve sosyal
hizmetler 118 bin 896; konaklama ve eğlence işleri 253
bin 536; savunma ve güvenlik 27 bin 233; genel işler
245 bin 386.
Kamu çalışanları içinde kadın oranı, işçilere göre
yüksek.
31 Aralık 2015 itibarıyla 3 milyon 102 bin 046 personelin %36.73’ü, 1 milyon 139 bin 231 kişi ile ka-

Ekonomi tıkırındaaaa...

dınlardan, %63.27’ü ise, 1 milyon 962 bin 815 kişi ile
erkeklerden oluşuyor.

KADINA DÜŞÜK ÜCRET
Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha
düşük ücret alıyor. “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014” sonuçlarına göre yüksek öğretim mezunu
bir kadın çalışanın yıllık ortalama iş geliri, aynı eğitim
düzeyinde bir erkek çalışanın gelirinden %1.3 oranında
daha düşük. Eğitim seviyesi düştükçe, kadınların ücret
oranının da düştüğü gözleniyor. Bu farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi, %1.8 ile lise altı oldu.

KADINA ŞİDDET VE CİNAYET
“Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014”
sonuçlarına göre, her 10 kadından 4’ü aile içi şiddete uğradı. Herhangi bir dönemde aile içi şiddet gören
kadın nüfus oranı %35.5. Bu oran, %42.8 ile en fazla Orta Anadolu’da. AJANS PRESS’in derlediklerine
göre 2010-2015 arasında bin 134 kadın, aile içinde öldürüldü.
Kadın cinayetinde büyük şehirler başı çekiyor. İstanbul(169), İzmir(79), Ankara(68), Adana(65), Gaziantep(49). Kadına aile içi şiddet ise tırmanıyor. 2008’de
661 iken, 2014’de 11 bin 217’ye çıkıyor. 2008-2014
arasında aile içi şiddete uğrayan kadın sayısı 39 bin
991.

ÇOCUK GELİN
18 yaş altında evlilik oranı % 28. Her üç evlilikten
biri çocuk yaşta. Çocuk gelin sayısı 2012’de 160 bin
iken, 2014 yılında 181 bini aştı. 2011 yılında 20 bin
aile, 16 yaşından küçük kızlarını evlendirebilmek için
dava açtı.
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2013-2014-2015 yıllarında en az 99 emekçi intihar ederek yaşamını yitirdi

İşçiler Neden İntihar Ediyor ?
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayeti
olarak tanımlanan işe bağlı intiharların nedenlerini ve
Türkiye’de yaşanan işe bağlı intiharları incelemiş…

Mobbing, Borç Kıskacı, İşsizlik…
2013-2014-2015 yıllarında en az 99 emekçi intihar
ederek yaşamını yitirdi
İşe (fazla ve aşırı çalışmaya) bağlı olarak ortaya
çıkan intihar, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren
Japonya’da görülmüş ve karojisatsu kavramı ile tanımlanmıştır. Karojisatsu, işçinin fazla-aşırı çalışması sonucunda muhakeme yeteneğini kaybetmesi ve genellikle depresyona girmesi sonucunda meydana gelen intihar
girişimidir.
Bu intiharın fazla-aşırı çalışmaya bağlı olarak gerçekleştiğinin kanıtlanması için işçinin, intihar öncesindeki çalışma saatlerinin şu özelliklerden birinin ya da
bir kaçının birlikte olması gerekmektedir: Günde 10-16
saat arasında çalışmış olmak,4 hafta üst üste ortalama
65 saat ve üzerinde çalışmış olmak,8 hafta üst üste 60
saat ve üzerinde çalışmış olmaktır.
1970 sonrasında uygulanan neo-liberal kapitalist
politikalar sonucu günde 12 saati geçen uzun çalışma
süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, tele çalışma, iş stresi, düşük
ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi vb. gibi
çalışma koşulları işçilerin yaşamını ciddi olarak tehdit
etmeye başlamıştır.
İş cinayetleri hızla artmıştır. İşe bağlı intiharlar da
önlenebilir bir sağlık sorunudur. Ancak önlenebilmesi
için öncelikle iş cinayeti olarak kabul edilmesi gereklidir. İşe bağlı intiharların iş cinayeti olarak kabul edilebilmesi için ise çalışma ile ilişkili olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Bu durumun zorluğu sorunun
tanılanmasını ve boyutunu görünür kılmayı engellemektedir.
İşe bağlı intihar girişiminde bulunmadan önce kişilerde depresyon, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk ve muhakeme yeteneğini yitirme gibi zihinsel
belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin beraberinde çalışanlarda baş ağrısı, mide ağrısı, ishal, kabızlık, hafif
ateş gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilmektedir.
Çalışanların hiçbir sosyal faaliyeti yoktur, bütün zamanlarını çalışmaya vermişlerdir. Ortak özelliklerine
baktığımızda ise; çalışma yaşamındaki herkeste görülebilmekte, günde 11 saat ve üzerinde çalışma, uzun süre
ve tatillerde dahi çalışma, yoğun iş stresi olan işçilerde
görülmektedir.

Bir ülkeye özgü değil:
İntiharların nedeni güvencesizlik
İşe bağlı intiharların görüldüğü ülkelere baktığımızda; fazla-aşırı çalışmaya bağlı intiharların ilk olarak
ortaya çıktığı ve kabul edildiği Japonya’da karojisatsu
görülme sıklığı, 1999 yılında yüzde 12 iken, 2001 yılında yüzde 33,7’ye yükselerek yüzde 182’lik bir artış

göstermektedir ve her yıl yaklaşık olarak 5000 kişinin
fazla-aşırı çalışma nedeniyle intihar ettiği tahmin edilmektedir.
Fransa, Avustralya ve Birleşik Krallık’ta fazla-aşırı
çalışma sonucu ortaya çıkan intiharlardan bazıları da iş
cinayeti olarak kabul edilmiştir. Avustralya’da 2002 yılında yapılan bir çalışmada 1989-2000 yılları arasında
görülen 109 intiharda çalışmanın önemli bir faktör olduğu saptanmıştır.
Fransa’da 2007 yılında Renault ve Peugeot araba
fabrikalarında, Avustralya’da telekomünikasyon işçilerinde çalışma ile ilişkili olduğu düşünülen intiharlar
görülmektedir. Yine Fransa’da 2008-2010 yılları arasında France Telecom şirketinde çalışan 34 işçi ardarda
intihar etmiştir. Yine Çin’de bulunan ve iPod, iPhone ve
iPad üreten Foxconn fabrikasında işe bağlı intiharlar o
kadar çoğalmış ve dünya basınına yansımıştır ki Apple
firması “İntihar etmeyeceğim kendime iyi bakacağım”
diye yazılı tahahhüt almaya başlamıştır... Tabi ki bu örnekler buzdağının sadece görünen bir kısmıdır.
Yasalarımıza göre işyeri içinde gerçekleşen her intihar, nedeni ne olursa olsun ‘iş cinayeti’ kapsamındadır.
Ancak bugüne kadar hukuken çalışma koşullarından
kaynaklanan bir intihar diye tanımlanan ölüm olmamıştır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi ise hem yasal
mevzuata uyarak işyeri içinde (işe bağlı olan-olmayan)
gerçekleşen hem de işyeri dışında salt işe bağlı intiharları da raporuna almıştır. Genel olarak da ‘işyeri intiharı’ kavramını kullanmıştır. (Yoksa evde, işyeri dışında
yüzlerce işçi intihar ediyor. Ancak çok az bir kısmının
iş ile bağlantılı olduğunu saptayabilmiştir.)
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Hollanda'dan FNV Sendikası ile
ortak çalışmanın son toplantısı yapıldı
Hollanda'dan FNV Sendikası ve TIE
-Netherlands ile beraber sürdürdüğümüz
ortak çalışmanın son toplantısı DİSK
Kongesi sırasında, "Sendikal Haklar ve
Uluslararası Mücadele" başlığıyla yapıldı.
Toplantıya, Hollanda'dan Powerpacker ve Prysmian işyeri temsilcilerinin yanısıra, İngiltere GFTU snedikasından bir
temsilciyle OECD TUAC (Sendikal Danışma Komitesinden) bir temsilci de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Genel
Başkanımız Adnan Serdaroğlu yaptı.

General Electric’e karşı Küresel Eylem
Alstom’u da satın almasıyla Dünya’nın en büyük
elektrik şirketlerinden biri haline gelen General Electric’in
Avrupa’da yaklaşık 6500 kişiyi işsiz bırakacak bir yeniden yapılanma planına gitmesine karşı çıkmak amacıyla,
industriALL Avrupa tarafından 8 Nisan 2016’da Küresel
Eylem Günü çağrısı yapıldı.
Eyleme katılan sendikaların General Electric yönetiminden 4 temel talepleri var:

1. İşten çıkarmaların ve yeniden yapılanma planlarının
durdurulması;
2. İçinde yeni yatırım planları, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi, Araştırma-Geliştirme’nin güçlendirilmesi gibi konuları barındıran, uzun süreli bir hakiki
endüstrisi projesinin ortaya konması
3. Herhangi bir kesin karar verilmeden önce işçi temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve fikrinin alınması prensibine saygı gösterilmesi
4. Tesislerin geleceğine dair, işçi temsilcilerinin önerilerinin ciddiye alınıp, saygı gösterilmesi
8 Nisan’da şirketin Avrupa Genel Merkezinin önünde,
Paris’de bir eylem yapılırken aynı zamanda Avrupa’nın
çeşitli yerlerinde de GE tesislerinde eylemler yapılacak.

Crown, Fas Fabrikasından İşçileri Tahliye Etti

Amerika kökenli metal gıda ve içecek ambalajı üreticisi Crown, Fas'da kurulu olan iki fabrikasında UMT sendikasının iki haftadır süren grevini bastırmak amacıyla,
fabrikadaki işçileri polis zoruyla tahliye etti. Şirket daha
önce ise, grev nedeniyle 60 işçiyi işten çıkarmıştı.

İngiltere sendikalarından Tata Çelik
kamulaştırılması için kampanya
Çelik sektöründe yaşanan krizden dolayı, Tata Çelik,
İngiltere'de kurulu bulunan, 15 000 kişinin çalıştığı 14 tesisini satışa çıkardı.

dından, sendikanın çağrısıyla işçiler fabrikanın içinde bir
oturma eylemi başlattılar. Bunun üzerine ise, şirket fabrikanın içine polisi sokarak, işçileri zorla fabrikadan çıkarttı. Bu sırada, polis 100’den fazla işçiyi gözaltına aldı,
bu işçilerin çoğu serbest bırakılırken aralarında sendika
başkanı, Naresh Kumar Mehta’nın da olduğu 44 işçi halen
daha tutuklu durumda.

Kore Mahle'de Grev Zaferle Bitti
Güney Kore'deki Mahle fabrikasında, sendikanın tanınması için 6 aydır süren grev, sendikanın tanınması ve
çalışma koşullarında iyileştirmeler ile sonlandı. En son
sendika başkanının da açlık grevine gittiği grev, sendikanın tanınması, ücret artışlarına ek olarak 100 saat ücretli
izin, 1 Mayıs'da 200 000 Kore Won'u (yaklaşık 490 TL)
alınarak sonlandırıldı.

Bangladeş'de Güvenlik Görevlileri Tersane İşçilerine Ateş Açtı
28 Mart günü, Bangladeş'de bir tersanede hurda çelik
taşıyan kamyonun çarpması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Arkadaşlarının hayatını kaybetmesini protesto eden
tersanedeki diğer işçiler, otoyolu 2 saatliğine trafiğe kapattılar. Bunun üzerine, fabrikanın özel güvenlik görevlileri, işçilerin üzerine ateş açarak aralarında 16 yaşında bir
çocuk işçinin de olduğu, 7 kişinin yaralanmasına neden
oldular.

Bunun üzerine İngiltere'den Unite sendikası, İngiltere
Hükümetine, müdahale edip, fabrikaları kamulaştırması
çağrısında bulundu. S.O.S. (çeliğimizi kurtarının ingilizce kısaltması) başlıklı kampanya ile ilgili olarak, Unite
sendikası Genel Sekreteri, Len Mccluskey; "Şimdiden tedarik zincirinde olan bazı fabrikalarda güvensizlik nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor, eğer Hükümet müdahale edip,
Tata Çelik'i kamulaştırmazsa, bu durum kar topu etkisi
yaratacaktır" şeklinde konuştu.

Honda Hindistan İşçilerine Polis Saldırısı
Hindistan Tapukara’da kurulu Honda Motorsiklet ve
Scooter fabrikasında çalışan 2000’den fazla işçi, işyerinde yaptıkları bir protesto eyleminin ardından haksız yere
tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eyleme
gittiler. 16 Şubat’da sözleşmeli bir çalışanın fazla mesaiye
kalmayı kabul etmemesi üzerine şefinin saldırmasının ar-

Meksika'da Arcelor Mittal'a karşı 3500
işçi Greve Gitti
İşyerindeki toplu iş sözleşmesinin ihlali ve 300 işçinin
haksız yere işten çıkarılmasını protesto etmek için, Meksika'daki Los Mineros sendikasına üye 3 500 Arcelor Mittal işçisi grev kararı aldı. Çalışma Bakanlığının grevi yasadışı ilan etmesinin ardından, Los Mineros üyeleri, şehir
merkezine yürüyerek, şirketin yönetim ofislerini işgal etti.
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Tüm halkımıza
başsağlığı

diliyoruz.

Başkentimiz Ankara'da sivil vatandaşlarımızı hedef alan ve 37 kişinin ölümüne, çok sayıda insanımızın yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı şiddetle
kınıyoruz.
Masum gündelik hayatlarında otobüs duraklarında
araç beklerken veya evlerine, arkadaşlarına, ailelerinin yanına giderken bu hain saldırı sonucu hayatlarını
kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına
sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Toplumu yıldırmaya, birbirine düşman ve hasım
gibi göstermeye, kardeşi kardeşe kırdırmaya yönelik
bu hain ve kalleşçe yapılan terör saldırısının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ne yazık ki yüreklerimiz bir kez daha
paramparça ve üstümüz başımız, her yanımız kan revan içinde.
En büyük temennimiz bu terörün ve kıyımın bir
an önce sona ermesidir. Ülkemizin huzur ve refah
ortamına kavuşması hepimizin en büyük arzusudur.

Yine bombalamalar...
Yine yitip giden canlar... çok sayıda yaralılar...
Defalarca parçalandı yüreklerimiz .
Evlatlarımızı hain terör saldırılarında kaybettik defalarca...
Etrafımız ateş çemberi.
Terör, kent merkezlerinde bomba dolu araçlar patlatıyor, hunharca
katliam yapıyor.
Nereden gelirse, kimler tarafından yapılırsa yapılsın
terörü lanetliyoruz.
ARTIK YETER
İnsanlarımızın canları üzerinden hesap yapmayı bırakın.
Savaşı ve terörü bitirin…
Yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı
diliyoruz.

Bunu sağlamak için ayrımsız tüm siyasi partilerin ve toplumsal güçlerin ellerinden gelen
gayreti göstermeleri gerekmektedir.
Emperyalizmin ve bu çarpık sömürü düzeninin
eli maşalı cadısı durumundaki ABD Büyük Ortadoğu
Projesi adı altında bulunduğumuz coğrafyayı bir cadı
kazanına çevirirken, bu çirkinliğin içine, piyon olarak
gördüğü Türkiye’yi de çekmek istemektedir.
Sınır komşularımız olan Irak ve Suriye’nin iç
hesaplaşmalarının tarafı olmak, zaten yıllardır terör
belası ile muzdarip olan ülkemizi şimdi sayısız terör
örgütünün açık hedefi haline getirmektedir.
Ülkenin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tesis
etmekle görevli olan siyaseten sorumlu kişilerin söz
konusu görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine
getirmeleri icap etmektedir. Görevde kusur ve sorumluluğu olanların da üzerlerine düşeni yapmaları hepimizin ortak beklentisidir.

Ortadoğu’yu bir avuç petrol uğruna kan gölüne
çeviren emperyalist güçlerle, bu güçlerin oyuncağı
haline gelenleri uyarıyoruz. Türkiye’yi de bu bataklığa çekmek ve kendi siyasi hesaplarına kurban etmekten bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.
Bizler sağduyu sahibi ve zor durumlarda kenetlenmeyi bilen bir halk olarak bu oyuna gelmeyecek ve
bu güzelim memlekette barışı tesis edeceğiz. Bu ülkenin emekçileri olarak yaralarımızı en kısa zamanda
saracak ve bu ülkeyi aydınlık ve mutlu bir geleceğe
hep birlikte taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Nereden gelirse gelsin ve kim tarafından yapılırsa
yapılsın terörü her zaman olduğu gibi lanetlerken tüm
halkımıza da bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Terör saldırılarında yitirdiğimiz canlar için, fabrikalarda da anma törenleri düzenlendi. Genel Yönetim Kurulumuzun bildirisi işyerlerinde okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
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Bir yılda “işsiz” işsizlerin sayısı
10 kat arttı...

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Aralık 2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi:
1) Resmi işsizlik oranı yüzde 10.8 ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0.2 puan gerilerken, işsiz sayısı
59 bin kişi artışla 3 milyon 204 bin oldu. İşsiz sayısında aralık ayı dönemi için rekor kırıldı. İşsizlik oranında
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre göreli azalış, kayıtlı işsizlerin çalışma hayatından uzak kalmaması amacıyla
uygulamaya sokulan Toplum Yararına Çalışma Programı
(TYÇP) kapsamındaki işsizlerin sayısındaki devasa artıştan kaynaklandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu
kapsamda çalıştırılan işsiz sayısı 10 kat artarak 28 binden 300 bine yükseldi. Bu kişiler hakları söz konusu olduğunda işçi kapsamında değerlendirilmiyor ve en temel
haklardan yoksun bırakılıyor. Bu kişiler en güvencesizler
kapsamında yer alıyor. 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
11.7'ye yükselecekti. Resmi işsiz sayısı ise 3 milyon 475
bin olacaktı. Bu sayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz
sayısıdır.
2) Aralık 2015 dönemi için işsiz sayısı TYÇP'nin
etkisine rağmen Aralık 2011 dönemine göre yaklaşık 1
milyon kişi artmış durumda. Artış oranı ise % 41. Aralık
2011 döneminde işsiz sayısı 2 milyon 266 bindi.
3) Aralık 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 17.9, işsiz
sayısı da 5 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği
halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler
yapanlar (eksik ve yetersiz istihdam edilenler) ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı
6 milyon 805 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki
payı ise % 21.1 olarak gerçekleşti.
4) Kadınlar için resmi işsiz sayısı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 94 bin kişi arttı. Kadınlarda geniş tanımlı
işsizlik oranı ise yüzde 24,5 oldu. Erkeklerde ise işsizlik
oranı 35 bin kişi azaldı.
5) Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 679 bin
kişidir. Yükseköğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde
10.4 seviyesindedir. Yükseköğretim mezunu kadınlar için
işsizlik ise yüzde 15.3'tür. Bu oran yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 7.2'nin iki katından
fazla.
6) Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı
resmi genç işsizlik oranı % 28.9 seviyesinde gerçekleşti.
Genç kadınlar için bu oran % 33 oldu.
7) Suriye'deki savaş sonucunda önemli bir işgücü arzının gerçekleştiği görülmektedir. Göçmen işçilerin emek
piyasalarında karşılaştığı olumsuzluklar araştırılmak durumundadır.
8) TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve
anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri dinamik sorgulamadan çıkartmıştır. Geçici çalışanların sayısındaki 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 Aralık 2015 dönemi verilerine
göre de işsizlik rakamları bir önceki döneme göre "Toplum Yararına Çalıştırılan işsizlerin” istihdamda görün-

mesi nedeniyle gerçek verilerin altında çıktı. Bu durum
işsizliğin etkisini azaltmıyor. Hükümetin bu programları
siyasal amaçları için kullandığı sıklıkla gündeme gelen
iddialar arasında. TYÇP programları kapsamında çalıştırılan işsizler bir yandan istihdamda görünürken öbür yanda
işçilerin sahip olduğu haklara sahip değiller. Bu kişilerin
aracı kurumlar eli ile çalıştırılmaya başlanmaları ise ayrı
bir problem. İşsizlik rakamları açısından TYÇP değişkeni
de dikkate alındığında kriz derinleşerek 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.
Göçmen işçilerin işgücü piyasalarında karşılaştıkları
zorluklara ilişkin olarak TÜİK'in özel bir çalışma yapması bir zorunluluk haline gelmiştir.
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
emeğin kazanılmış haklarına yönelik kapsamlı bir saldırının hazırlıkları meclis gündemine taşınmıştır. 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. Tüm taşeronlara kadro verilmelidir.
6. Toplum Yararına Çalışanlar, işçi statüsüne geçirilmelidir.
7. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
8. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
9. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin
azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin
gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini
sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Yoksulluk ve Açlık Sınırı
4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir
biçimde alması
gereken kalori
miktarı üzerinden hesaplanan
beslenme kalıbı
dikkate alınarak
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir
aile için açlık sınırı 1400 TL’ye ulaştı. İnsanca yaşam sınırı ise 4560 TL olarak gerçekleşti.
İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus
yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla insanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını
da veriyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari
ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil.

Mart 2016 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

-0,04
1,75
7,46
7,96

Mart 2016 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,40
0,75
3,80
5,64

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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İşveren neden esnek çalışma istiyor?
Murat Özveri
Kiralık işçi yasa tasarısıyla esneklik yeniden gündemimize geldi. İşverenler neden esneklik istiyor işveren
yayınlarından hareketle on maddede özetleyelim:
1. İşverenler diledikleri zaman işçi alıp diledikleri zaman işçi çıkartma haklarının olmasına, işçi çıkarttıkları
için herhangi bir maliyete katlanmak zorunda kalmamalarına sayısal esneklik demektedirler.
İşveren, haklı bir neden olmadan işçi çıkartırsa kıdem,
ihbar tazminatı öder. İşverenin işçi çıkarttığında ödemek
zorunda kaldığı kıdem, ihbar tazminatı, esneklik isteyen
işverenlere göre sayısal esnekliğe aykırıdır.
2. İşveren sendika üyesi olan, işverenin istediği sendikaya üye olmayı kabul etmeyen, sendikal faaliyetlere katılan işçileri bu nedenlerle işten çıkartırsa işçinin bir yıllık
ücretinden az olmayacak tutarda sendikal tazminat öder.
Sendikal tazminat da işverenlere göre sayısal esnekliğe
aykırıdır.
3. İşveren geçerli bir neden olmadan iş güvencesi kapsamındaki işçiyi işten çıkartırsa işe iade tazminatı öder.
İşe iade tazminatı da işverenlere göre sayısal esnekliğe
aykırıdır.
4. İşveren iş güvencesi kapsamında olmayan işçiyi
yasal haklarını kullandığı için işten çıkartırsa ihbar tazminatının üç katı kötü niyet tazminatı öder. Kötü niyet
tazminatı da işverenlere göre sayısal esnekliğe aykırıdır.
5. İşverenler ücreti işçi ile istedikleri gibi kararlaştırma özgürlüğüne sahip olmalarına ücrette esneklik demektedirler. İşveren asgari ücretin altında işçi çalıştıramaz.
İşverenin asgari ücretin altında işçi çalıştıramaması işverenlere göre ücrette esnekliğe aykırıdır.
Ücrette esnekliğin yaşama geçmesi için işverenler,
işçi ile hiçbir sınırlamaya tabii olmadan piyasa koşullarına göre ücret pazarlığı yapmak, en azından asgari ücretin

bölgelere göre farklı farklı belirlenmesini istemektedir.

yenler bozguncu olarak nitelendirilip işten çıkartılır.

6. İşverenler işçilerin ayrım yapmaksızın işverenin
verdiği her işi yapmasına fonksiyonel esneklik demektedir.

9. İş gücü piyasasında esneklik için çalışanlar kısım
kısım ayrılır. En üste beyaz yakalıları koyarlar. Onların
kendilerini işveren gibi görmelerini, işyerine ait hissetmelerini sağlarlar.

İşverenler işçinin yazılı oluru olmadan iş koşullarını
esaslı bir şekilde değiştiremez. Bir torna ustasına “Senin
şu anda torna işin yok git paketleme yap” diyemez.
İşverenin iş koşullarını işçinin yazılı olurunu almadan
değiştirmesini yasaklayan iş yasası hükmü, işverenlere
göre fonksiyonel esnekliğe aykırıdır. İşveren işçiyi işyerinde dilediği işte çalıştırmalıdır.
7. İşverenler çalışma sürelerinin işin durumuna göre
ayarlanmasına iş sürelerinde esneklik demektedir. Haftalık çalışma süresinin 45 saatle, günlük çalışma süresinin
11 saatle sınırlandırılmış olması iş sürelerinde esnekliğe
aykırıdır. Kayan iş süreleri, telafi çalışması, denkleştirme
gibi yöntemlerin hiçbir sınırlamaya tabii olmaksızın uygulanması iş sürelerinde esneklik için zorunludur.
8. İşin esnekliğe uygun olarak düzenlenebilmesi için
işçiyi koruyan, bu nedenle de işveren ve hükümet tarafından “katı” olarak nitelendirilen yasaların esnetilmesi
yetmez. İşin esnek bir şekilde düzenlenmesi için üretimde
esnekliğin iş gücü piyasasında esneklikle tamamlanması
gerekir.
Üretimde esneklik, ana firmanın üretim sürecini küçük parçalara ayırarak adına tedarikçi firma dedikleri işyerlerine iş vermesiyle sağlanır.
Tedarikçi firma ana firmanın istediği zamanda işi yetiştirebilmek için iş yasasını fiilen yürürlükten kaldırarak
çalışır. 11 saatlik iş günü, haftalık 45 saatlik çalışma süresi, gece 7.5 saatten fazla çalışma yasaklarının hiçbirine
uyulmaz. Ana firmanın istediği zaman iş yetişecek şekilde
gece gündüz çalışılır. Bu şekilde çalışmayı kabul etme-

Beyaz yakalıların altında zaman zaman sendikalı olmalarına izin verilen mavi yakalılar gelir. Mavi yakalılar
kendilerini yetişmiş, kalifiye iş gücü olarak görürler.
Mavi yakalıların altında taşeron işçileri, taşeron işçilerinin de altında eskiden yevmiyeci denen artık kiralık işçi
dediğimiz işçi grubu yer alır.
Beyaz yakalı mavi yakalı konumuna düşmemek için,
mavi yakalı taşeron işçisi gibi olmamak için, taşeron işçisi
kiralık işçi gibi olmamak için kendilerini paralayarak çalışıp, konumlarını ve işlerini korumaya çalışırlar. Böylece
örnek bir esnek işletme de doğmuş olur.
10. İşveren esneklik sayesinde işçi alıp çıkartmanın
maliyetinden kurtulur. Ücrette esneklik sayesinde bugün
kayıt dışı asgari ücretin altında işçi çalıştırmaya yasal
güvence elde etmiş olur. İşveren her iş için ayrı bir işçi
alacağına, bir işçiyi her işte çalıştırarak işçi sayısından
tasarruf eder. Tedarikçi firmalar sayesinde işveren gereksiz stok yapma, üretim hacminin daraldığında işçi çıkartıp arttığında işçi alma derdinden önemli ölçüde kurtulur.
Tedarikçi firmayı yasaları çiğneyerek çalışmaya zorlarken
kendisini ben kuramsal bir işyeriyim diye aklar.
İşveren sendika gibi can sıkıcı bir örgütten kurtulup
işyerinde tek otorite haline gelir.
İşçileri birbirleri üzerinden birbirlerine düşman ederek
en az maliyetle kontrol etmiş olur. Tüm bunları da topluma, esnekliğin başına “güvence” sözcüğünü ekleyerek
“güvenceli esneklik” adı altında sunar.
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100 yıl sonra kölelik
yeniden hortlatıldı

Ha kadrosuz ha kadrolu
ikisi de güvencesiz

Mehmet Akkaya, 27.01.2016, Aydınlık
Kapıdaki, çalışma hayatını kökten değiştirecek, işçilerin ve sendikal hareketin
100 yıllık kazanımlarını ortadan kaldıracak olan büyük saldırıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı bu...
Adı, Ulusal İstihdam Stratejisi... Türkçesi, “ulusal çapta işsizliği önlemenin stratejik planı”...
Devletin ekonomiden çekildiği, yatırımların engellendiği koşullarda işsize
nasıl iş bulacaklar? Stratejik plan, çalışanların haklarını kısmayı, ya da tamamen ortadan kaldırmayı içeriyor.
Strateji, esnek çalışmayı ve taşeron sistemini yaymayı, emeklilik primlerini SGK
yerine özel emeklilik şirketlerine akıtmayı
ve özel istihdam bürolarına (ÖİB) işçi kiralama yetkisi vermeyi amaçlıyor. ...
MAFYALAŞAN SİSTEMİN KÖLELİĞE SARILMASI
100 yıl öncesinin köleliği hortlatılıyor.
Hatırlayalım.
Mazlum ülkelere saldırdılar, boyunlara boyunduruk, bileklere zincir vurdular,
ölünceye kadar kendilerine hizmet ettirdiler. “Özgürlük” diyeni kurşuna dizdiler,
kırbaçladılar, tabutluklara hapsettiler, köpeklere parçalattılar, derilerini yüzdüler.
Köle sahipleri, işgücünün, daha da ötesinde, bedenlerin sahibiydiler.
ABD, İspanya, Portekiz, Hollanda,
Norveç, Danimarka, İsveç, İngiltere ve
Fransa, köle taciri devletler olarak tarihe geçtiler. 300 yıl boyunca Avrupalılar, 12 milyon Afrikalıyı Amerika’ya ve
Karayipler’e taşıdılar. Sadece İngiltere,
1660-1807 yılları arasında, 3,4 milyon Afrikalıyı köleleştirmişti. En az 450 bini ise,
yolda hayatını kaybetti. ...
Burjuvazi için ise, işgücünü özgürce
satanlar lazımdı. Köle sahipleriyle 100 yıl
boyunca savaştılar. İşgücünü kim, nasıl
sömürecek savaşıydı bu. Oluk gibi kanlar
aktı. Araplar, Ruslar, Çinliler de, yüzyıllar
boyunca köleci sistemle yönetildiler.
Nihayet 2 Aralık 1926’da, Milletler
Cemiyeti köleliği yasakladı.

YENİDEN KÖLELİK
Köleliğe devrimci burjuvazi son verdi.
Kapitalizmin ve burjuvazinin gelişmesi,
işgücünün metalaşmasına bağlıydı.
Eski kölelerin emeğini sömürerek zenginleşen burjuvazi, zamanla devrimciliğini yitirdi, işgücünü daha çok sömürmenin
kaşifi oldu.
Köleliğin kaldırılmasından 100 yıl
sonra, insanlık yeniden köleliğe tanık oluyordu. Yeni köleler işçilerdi. Taşeron sistemi, esnek çalışma ve kiralık işçilik hızla
yayılıyordu.
2009’da Meksika’da toplam işgücünün yüzde 10’u, Tayland’da elektronik
sanayi işçisinin yüzde 50’si, Filipinler’de
tüm işçilerin yüzde 10,8’i, imalattaki işçilerin ise yüzde 15,6’sı taşeron işçisi haline
gelmişti. Avrupa ve Amerika ise, taşeron
cehennemine dönmüştü. Türkiye’de taşeron işçi sayısı 4 milyona yaklaştı.
2009 yılında dünya burjuvazisinin
yüzde 74’ü, sürekli işçilik yerine, ÖİB’lerin sağladığı kölelere yöneldi. Özel İstihdam Büroları Avrupa Konfederasyonu’na
(Eurociett) göre, 2009 yılında dünyada
köle tüccarı şirket (ÖİB) sayısı tam 140
bine ulaştı.
2009’da, köle büroları aracılıyla pazarlanan işçi sayısı dünyada 46 milyona, 2015
yılında ise 60 milyona ulaştı. 2015 sonunda köle tüccarı büro sayısı 260.000’e çıktı. Bu büroların pazarladığı taşeron işçisi
sayısı 12 milyona, kiralanan işçi sayısı ise
60 milyona ulaştı. Kölelik merkezlerinde
çalı- şanların sayısı bile ürkütücü. 1.660
bin personel, işçinin pazarda köle gibi satılmasından maaş alıyor.
Türkiye’de ise, 2003’te İŞKUR yasası değiştirildi, ÖİB’lerin önü açıldı. Şimdiden köle taciri şirket sayısı 451 oldu.
Şimdi Hükümet, bu bürolara köle ticareti
yapma yetkisi vermeye çalışıyor.
Ulusal İstihdam Stratejisi ortadan kaldırılmaz ise, işçi sınıfını bekleyen ortaçağın vahşi köleliğidir.
“Eyvah” dememek için, zaman bugündür.
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Aslı Aydın, 25.03.2016, Birgün
Davutoğlu, önceki gün AKP grup
toplantısında kendisini alkışlata alkışlata ‘taşeronları kadroya alacağız’ dedi. Bu
söylem içeriği ve şekli bakımdan bugün
Türkiye’yi ‘güvenli, yaşanacak bir ülke’
olarak ilan etmekten farksız.
... Her şeyden önce ülkede taşeron çalışmayı özendiren, önceleri illegal taşeron
çalıştırmaya göz yumarken sonra ise onu
yasalaştırarak yaygınlaşmasını sağlayan,
Soma’da katliama neden olan bir düzenin mimarı olan bir parti sizce neden bu
vakitten sonra taşeron çalışanları kadroya
alsın?
Bugüne kadar neredeyse her işsizi taşeron çalışmaya yönlendirmiş; kırsallarda
tarım alanlarını yok ederek çalışan işçileri taşeronluğun yaygın olduğu inşaat ve
maden gibi alanlara zorlamış, 2014’te çıkardığı torba yasayla da gayri resmi olan
taşeron çalıştırmayı resmi hale getirmiş bir
parti şimdi kalkıp bütün bu yaptıklarını temize mi çekiyor dersiniz?
Elbette tüm cevaplar hayır… Nasıl ki
AKP bugün kiralık işçiyi yaygınlaştıran ve
işçileri birer ‘modern köle pazarına’ zorlayan özel istihdam bürolarına ilişkin tasarıyı yasalaştırmaya çalışıyorsa, taşeron
işçilerin kadroya geçirilmesi de bu kirli
stratejinin sadece bir parçasıdır.
Kadrolu-kadrosuz her çalışan güvencesizleştirildi
AKP iktidara geldiği tarihte kamuda
taşeron işçi sayısı 15-20 bin arasıydı. Bugün ise 1,5 milyona yaklaşıyor.
Bir yandan kamu yönetimlerine, hesap
verilebilir, şeffaf bir anlayış yerine kadrolaşma esaslı yozlaşma yerleştirilirken,
bir yandan da kamu istihdamı dağınık ve
parçalı hale getirildi. 4/a, 4/b, 4/c, sözleşmeli, taşeron vb farklı kategorilerde kamu
çalışanları parçalandı; istihdam, düşük ücretli ve güvencesiz olan bu kategorilerde
şişirildi. Bugüne kadar hukuksuz bir şekilde çalıştırılan taşeron işçilerin açtıkları davalar sonucu
kazandıkları kadro hakları
bizzat ‘taşeron kardeşlerim’
diyenler tarafından uygulanmadı. Hak hukuk yok sayıldı.
Esnekleştirilen kategorilerde çalışanlar örgütlü mücadeleden de uzaklaştırıldı.
En kötü koşullarda çalışanlar, haklarını arayamaz hale
getirildi. Çünkü güvencesiz
çalışma düşük ücret anlamına gelirken aynı zamanda
emekçileri örgütsüz bırakmanın da en etkili aracıdır. Örneğin güvencesiz çalışanların
toplu sözleşmelerde pazarlık
gücü de olamaz.
Bir bütün olarak bakarsak
AKP zaten halihazırda kamu
alanını çalışanlar için düşük
ücretli, performansa dayalı,

güvencesiz, geleceksiz ve örgütsüzlüğe
iten bir alan haline getirdi.
Bugün bir taşeron işçi ‘kadrolu’ istihdama geçerse karşısında ne bulacak?
Öncelikle giderek ‘kadrosuzlaşan kadrolu’ görecek. Bilindiği gibi kısa bir süre
içinde 657 sayılı Kanun’un iş güvencesine
ilişkin kısmının değişmesi söz konusu. Bu
AKP’nin Devlet Memurları Yasası’nı değiştirmeye ilişkin ilk teşebbüsü de değil.
Daha önce hayata geçirmek istediği birçok
radikal değişim Anayasa Mahkemesi’nden
dönmüştü; lakin şimdi topyekun değiştirme peşinde. Bu yasal uğraşlar. Fiili olarak
ise bugün kadrolu çalışanlar performansa
dayalı çalışmaya tabi tutuluyor. Ücret, mesai saatleri vb haklar performans tehdidiyle veya ayak oyunlu toplu sözleşmelerle
tek taraflı düzenlenebilir hale getirilmiş.
Şimdi 657 değişikliği ile kadrolu çalışanın kolayca işten çıkarılmasını sağlayacak
düzenleme geldi gelecek. Sözün kısası bugün kamuda “güvencesiz/taşeron işçi-memur” ayrımı zaten fiilen kalkmış durumda.
Dikkatli olmak, güvence talebini şimdi
daha fazla yükseltmek gerekir
Taşeron işçilerin kadroya alınmasına
ilişkin uygulamaları bir “kazanım” olarak
görmek, kadrolar üzerindeki güvencesizleştirme oyunlarını gözden kaçırmaya
neden olabilir. Bu nedenle bu adımı, dibe
doğru sürüklenen bir gemide miçolara rütbe verilmesinden çok da farklı görmemek
gerekiyor.
Erinç Yeldan geçen hafta Cumhuriyet’teki yazısında asıl hedefin (topyekun
güvencesizleştirme) bir parçası olan Özel
istihdam büroları için köle pazarları ifadesini kullanmış ve ısrarla hayata geçirilmek
istenen düzenlemelerin bir ekonomik şiddetten ibaret olduğunu dile getirmişti. Çok
doğru. İşte buraya odaklanmalı ve gerisinin içi boş propaganda olduğu unutulmamalıdır.
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Grevden İşgale Singer Eylemleri
(1964-1967-1969)

"Gökte bir yıldız kayarsa eğer,
sen yıldızı tut çocuk..''
Umut dile...
Barış dile...
Sevgi dile...
(Can Yücel)

Özlem ve sevgiyle anıyoruz.

“Emek mücadelesinden emekli
olunmaz” diyen ozanımızın yeni şiir
kitabı yayınlandı

Sendikamız avukatlarından,
hukuk savaşçısı dostumuz, iyi insan
ERTUĞRUL SAKAOĞLU'nu
15 Mart 2015'de yitirmiştik.
Özlem ve sevgiyle anıyoruz.

3 aylık periyotlarla yayınlanan dergimizin
49. sayı hazırlanıyor. Dergide yer alan
makale ve yargıtay kararlarına internet
sitesinden de ulaşabilirsiniz.
calismatoplum.org

1961 tarihsel Saraçhane Mitingi ile kendi
tarihi içinde büyük bir
kırılma yaratan Türkiye işçi sınıfı, 1962
Açlar Yürüyüşü ve
hemen ardından 1963
“kanunsuz” Kavel greviyle birlikte 12 Mart’a
kadar sürecek olan yeni
bir dönemin kapılarını
açtı. Bu yıllar, kendilerini “devrimci sendikalar” olarak adlandıran bir dizi sendikanın
Türk-İş’ten kopuşuna
sahne oldu. Geride
1965 Kozlu olayları,
1966 Paşabahçe grevi gibi büyük işçi eylemleri bırakarak
1967’de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kuruldu. Artık sendika hareketinin yükselişi,
DİSK’in yükselişiydi, öyle kabul edildi. DİSK, “devrimci
sendikacılık” olarak nitelediği çizgisi içinde, sosyalizmi bir
hedef olarak işçi sınıfının önüne koydu, 1961’de kurulan
Türkiye İşçi Partisi’ni (TİP) destekledi. 1969 ve 1970 yılları,
özellikle metal işkolunda işçilerin DİSK’e, Maden-İş’e önü
alınamaz bir sel gibi akıp geldiği yıllardı. Bu yıllar birbiri
ardına patlak veren işyeri işgallerine, direnişlere, grevlere
sahne oldu. Demir Döküm, Horoz Çivi, Rabak, Çelik Halat,
Eğe Sanayi, Kavel, Gamak, Magirus, Auer, Sungurlar, ECA,
İzmir Clemenson, İzmit Anadolu Döküm… ve irili ufaklı onlarca direniş, grev. Ve bu yıllar, işçi ve sendika hareketinin
DİSK örgütlülüğü içinde 1968 baharıyla yükselen öğrenci
hareketiyle bağ kurmaya başladığı yıllardı, aynı zamanda.
İşçiler, işyeri işgallerini, zaman zaman öğrenci gençliğin üniversite boykotlarından esinlenerek “boykot” olarak adlandırdılar. Bu eylemlerin son halkası 1970, 15-16 Haziran direnişi
oldu.
1969 yılı Ocak ayında başlayan Singer işgali/direnişi de
işte bu büyük kabarmanın öncüleri arasındadır.
Zafer Aydın, Sosyal Tarih Yayınları’ndan çıkan Grevden İşgale Singer Eylemleri (1964-1967-1969) kitabında,
Singer’de yaşanan işçi/sendika eylemlerini ele alıyor. Kitap,
çok bilinen 1969 işgali/direnişi yanında, bu direniş öncesinde 1964 ve 1967 yıllarında yaşanan grevleri de kapsıyor. Bu
üç asıl başlık dışında Zafer Aydın, Osmanlı döneminde 1908
grev dalgası ve boykotların bir parçası olarak Singer işçilerinin eylemlerine de değiniyor. Nihayet, Singer’in yakın zamanını, 12 Eylül sonrasında Singer’deki örgütlenme sürecini
de irdeliyor.
Grevden İşgale Singer Eylemleri (1964-1967-1969) titiz
bir belgeleme çalışması olduğu kadar, hatta bundan da fazla,
sürece hayatın içinden bakan renkli bir “sözlü tarih” çalışması. Zafer Aydın’ın, döneme tanıklık etmiş pek çok sendikacı,
işçi ve işçi temsilcisiyle yaptığı söyleşiler, hafızalardakini
gün yüzüne çıkarıyor, yazılı tarihe kayıt düşüyor. Bu söyleşilerden ayrıca, dönemin öğrenci gençlik hareketinin tanınan
temsilcilerinin Singer direnişine yaklaşımlarını öğreniyoruz;
böylece bir de sol siyaset ve anti emperyalist mücadele ekseninde göz atıyoruz, Singer direnişine. Zafer Aydın’ın sözlü
tarihten yazılı tarihe aktardığı bu zenginlik, sürece çok farklı
açılardan bakabilmemize imkan sağlıyor.
Kitap, Singer deneyiminin ve ‘60’ların sonundaki –ve
‘70’lerin başındaki- işçi eylemlerinin bugüne nasıl dokunduğunu, bugüne neler taşıdığını düşündürüyor. Grevden İşgale
Singer Eylemleri (1964-1967-1969) genel olarak emek tarihine ve özel olarak da DİSK, Maden-İş tarihine önemli bir
katkı getiriyor.
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu Isuzu’dan Ersin Aslan’ın babası vefat etti.
ABB Elektrik/Dudullu’dan İbrahim Ercan,
Mithat Yalınkılıç ameliyat oldu. Ahmet Koç
iş kazası geçirdi. Anadolu Motor’dan Bulut
Kozanoğlu’nun babası vefat etti.
Anadolu
Şubemizde
örgütlü
Çimsataş’tan Musa İnce, Nebi Yeter, Uğur
Güçlü, Ufuk Kaya ve Ümit Kaya kardeşlerin
babaları vefat etti. Yücelboru/Osmaniye’den
Ünal Doğan, Mustafa Ünsal, Ahmet Bedir iş
kazası geçirdi. Remzi Gönenli’nin annesi
vefat etti. Başöz Enerji’den Erdinç Aydoğan, Emre Yıldırım ameliyat oldu. Çemaş
Döküm’den Ramazan Altunsaray iş kazası
sonucu hayatını kaybetmiştir. Yücelboru
Dörtyol’dan Bülent ve Özkul Altınsoy kardeşlerin ağabeyleri vefat etti. Şube Yönetim
Kurulu Üyemiz Yunus Kıymacı’nın polis kardeşi şehit oldu.
Eskişehir Şubemize bağlı Doruk’tan
Mustafa Şahin’in ağabeyi, İsmail Kavut’un
babası, Yavuz Coşkun’un babası, Recep
Emek’in annesi, Yusuf Çetin’in babası vefat etti. Tarkon’dan Tamer Kayseri’nin oğlu
vefat etti.
Gebze Şubemizde örgütlü Bosal’dan
Güngör Şahin, İsrafil Ayter, Fikri Er iş kazası
geçirdi. Emrah Çelik, Kamil Ünlütürk, Mustafa Çetinkaya, Osman Erkmen rahatsızlık
geçirdi. Güngör Şahin Gültekin Keskin’in
kayınbabası Mehmet Avar çocuğu Murat
Çelik’in ağabeyi, Erol Sabancı’nın ağabeyi İsmet Avcı’nın babası, Ali Ekber Yiğit’in
babası, Mahmut Kadak’ın annesi, Cemal
Şahin’in babası vefat etti.
Manisa Temsilciliği’nde çalışan Şeref
Şenırk’ın kayınpederi vefat etti. İzmir Şubemize bağlı Schneider Elektrik/Manisa’dan
Kemal Doruk’un annesi vefat etti. HMS
Makine’dan Özgür Yüksekkaya’nın babası vefat etti. Jantsa Jant’dan Talat
Kartaloğlu’nun babası, Yakup Ay’ın babası vefat etti. FTB Fastaner’den Gürkan
Karadeli’nin babası, Cenk Çilekoğlu’nun babası vefat etti. Delphi’den Tolga Karagöz’ün
kayınpederi, Kemal Ceylan’ın babası, Yıl-

oldu. İmpo Motor’dan İsa Demir nişanlandı. Eren Balata’dan Mücahit Yoldaş
evlendi. Schneider Elektrik/Manisa’dan
Murat Çelik, Yasin Söğüt, Murat Kaval,
Faik Göçen, Gökhan Okur’un çocukları
dünyaya geldi. Remzi Erdoğan’ın çocuğu sünnet oldu. Titan Asia’dan İbrahim
Duru, Sabri Türkay, Zafer Duman’ın
çocukları dünyaya geldi. Lisi-FTB’den
Tufan Kabakulak, Mejnun Galipoğlu,
Olcay Özkan’ın çocukları dünyaya geldi. Erdinç Çalgıcı evlendi. Totomak’dan
Yüksel Taner, Mustafa Bayer, Cihangir
Yıldırım, Okan Üner’in çocukları dünyaya geldi. Mükremin Yıldız evlendi.
Ergun Hidrolik’ten Tülin Taşdelen’in kızı,
Rukiye Akboğa’nun oğlu dünyaya geldi. FCMP TR Metal’den Mesut Eralp’in
çocuğu dünyaya geldi. Polkima’dan
Yüksel Yetkil’in üçüzleri, Gürcan Parmaksız, Ertuğrul Ülker, Fahri Ayan’ın çocukları dünyaya geldi. Delphi’den Bahri
Güler’in oğlu, Mevlüt Ünver’in oğlu, Ünal
Toklu’nun oğlu, Cenk Keskin’in oğlu,
Hakan Titiz’in oğlu, Özkan Kuşgöz’in
oğlu, Hasan Ali Kavun’un oğlu, Muhsin Tütüncü’nün oğlu, Murat Aytaş’ın
oğlu, Ferdi Özdemir’in oğlu, Mehmet
Yıldırım’ın oğlu, Mehmet Günaydın’ın
oğlu, Gökhan Arabacıoğlu’nun oğlu,
Seyfettin Ergani’nin kızı, Cihan Doç kızı,
Ersin Yalçın’ın kızı, Arif Erdoğdu’nun
kızı, Eray Erdağı’nın kızı, Şenol
Öztürk’ün kızı, Ertan Çukurlu’nun kızı,
Mesut Altunbaş’ın kızı, Fırat Beytut’un
kızı, Murat Dursun’un kızı dünyaya geldi. Hasan Çelik, Mehmet Fatih Birgün,
Necati Kaya, Aydın Ural evlendi. ZF
Lemförder’den Erhan Kaynak, Burak
Bilici’nin çocukları dünyaya geldi. Kenan Kara evlendi. Schneider Elektrik/
İzmir’den Gürsel Karaarslan çocuğu
dünyaya geldi. HMS Makine’dan Cihan
Talipoğlu, Nasuh Öz, Günay Taşan, Ünal
Erdem, Özhan Yorgun’un çocukları dünyaya geldi.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı
Anadolu Isuzu’dan, Erkan Dal, Serkan
Candan, Furkan Asan, Erkan Kılıç, Ramazan Faruk Yıldırım, Arif Karababa,
Mehmet Sür, Murat Erdem, evlendi. Murat Sülük, Mehmet Emin Par, Mehmet
Akbaba, Abdullah Baş, Sami Ürdem, Ali
Bulut, Mesut Ağdaş, Ahmet Gezer, Recep Sarı, Murat Demircan, Cenk Eroğlu,
Gökhan Küçük, Serdar Ak, Ersin Ergün,
Orhan Köyiçi’nin çocukları dünyaya
geldi. Mert Akışkan’dan Ali Turcan evlendi. ABB Elektrik/Dudullu’dan Örgün
Güneş’in çocuğu oldu. Şenol Özdemir’in
çocuğu oldu. Anadolu Motor’dan Adem
Delikanlı’nın kızı oldu. ABB Elektrik/
Kartal’dan Baki Yılmaz Evlendi.
Anadolu
Şubemizde
örgütlü
Çimsataş’tan Ali Özdemir, Uğur Özay,
Nazmi Kayacan’ın erkek çocukları oldu.
Mehmet Tokuz, Turan Yıldırım, Kadir
Altındağ üyelerimizin kız çocukları oldu.
Bayram Bircan Öztürk, Erdinç Desteli
evlendi. Yücelboru/Osmaniye’den Sami
Ay, Aydın Senle, Mustafa Karatosun,
Yusuf Üçel’in çocukları dünyaya geldi. Çemaş Döküm’den Murat Albayrak,
Hidayet Demirhindi, Ercan Kılıç, Harun
Çanakçı’nın çocukları oldu. Turhan Yaman evlendi. Yücelboru Dörtyol’dan Nail
Güroğlu, Deniz Kutr, Serdar Uzal’ın çocukları oldu.
Eskişehir Şubemize bağlı Doruk’tan
Ömer Uzun emekli oldu. Mefro’dan Tezcan Gültekin evlendi. Çetin Sakarya ve
Serkan Mutay’ın çocukları dünyaya geldi.
Gebze Şubemizde örgütlü Bosal’dan
Mevlüt Beldek, Aydın Demir evlendi. Salih Kaya, Talip Şimşek, İlhan Ekşi’nin çocukları dünyaya geldi.
İzmir Şubemize bağlı Jantsa’dan Faruk Solak, Yusuf Başoğlu, Davut Geyen,
Mehmet Urak, Halil Bölükbaş, Mehmet
Kaya’nın çocukları dünyaya geldi. Bülent Ersan, Ender Talat, Ali Timur evlendi. Ersan Oto’dan Sefa Yargı’nın çocuğu

maz Derme’nin babası, Cem Balcı’nın annesi, Hüseyin Serbest’in kayınpederi, Çağlar Burdurlu’nun babası, Mustafa Semih
Yalçın’ın babası vefat etti. Polkima’dan Caner Aksinger’in babası, Beytullah Akpınar’ın
babası vefat etti. Uzun süredir tedavi gören
üyemiz Hüseyin Yaşar vefat etti. Ergun
Hidrolik’ten Tülin Taşçelen’in babası, Onur
Avcı’nun babaannesi, Emin Bakan’ın babaannesi vefat etti. Ameliyat olan üyelerimiz
Dilek Çaybaşı, Esen Kızıl, Ercan Akçin,
Adnan Cantirak’a geçmiş olsun dileklerimizi
iletiriz.
Ersan Oto’dan Hüseyin Ayaz’ın dedesi
vefat etti. Schneider Elektrik/Manisa’dan Kemal Doruk’un annesi vefat etti. Totomak’tan
Osman Ercins’in kayınpederi vefat etti.
ZF Lemförder’den Ali Osman Aktaş’un
annesi vefat etti. Schneider Elektrik/
İzmir’den Ahmet Uluçay’ın babası, Ahmet
Kurt’un annesi, Gürsel Karaarslan’ın babası, Ümit Emektar’ın kardeşi vefat etti.

İstanbul
1
Nolu Şubemize
bağlı
Anadolu
Isuzu’dan Musa
Ayhan vefat etti.
İzmir Şubemize bağlı Jantsa
Haddehane bölümü çalışanlarından 17 yaşındaki
üyemiz Ramadan
Gündoğdu geçirdiği trafik kazası
sonucu vefat etti.

Kaybettiklerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Ameliyat ve kaza geçiren arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
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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) 1 Mayıs 1976’nın unutulmaz afişini yapan ressamımız./Çölde esen sıcak rüzgar. 2) Afrika’da
yaşayan bir antilop./”Toygar”da denilen bir kuş. 3) Kura çekmek./Gemi demiri, lenger. 4) Soydum’un
simgesi./Adları sıfat yapan bir ek./Süs ve gösteriş. 5) Körler tarafından kullanılan kabartma yazı./En
kısa zaman./Yassı ve dar biçimli metal parça. 6) Bin metre (kısa)./Kastamonu’nun bir ilçesi./Bir tür cila.
7) Dikey olmayan/Halk dilinde anıt anlamında kullanılan sözcük./Bir akıntıyı, bir boruyu bez, ağaç vb.
gereçle kapa anlamında emir. 8) Bir sözcükteki harflerin yerini değiştirerek oluşturulan sözcük./Bir nota.
9) Büyük Britanya Parlementosunun ikinci kanadı olan yüksek meclis. 10) Eski dilde su./Aynı eksen
üzerindeki sapların taşıdığı meyve topluluğu./Posta kuruluşumuzun kısa yazılışı. 11) Bir göz rengi./
Katışıksız, halis, temiz./Ormanlık alanlarda ağaç üstünde yaşayan, çevik, etçil, küçük bir hayvan. 12)
Şarkılı ve danslı Japon tiyatrosu./Söylenti, bir haberin ağızdan ağıza yayılması./Ağlayıp sızlanma anlamında eski sözcük. 13) Belli dönemlerde öğrencilere verilir./Komşu bir ülke. 14) Müzikli ya da müziksiz
bir ya da birçok dansçı tarafından yorumlanan koregrafi düzenlemesi./Keçinin erkeği./Bir pamuk türü.
15) Herkesin gözü önünde yapılan./Yereksenli uydular aracılığıyla gemilerle telekomünikasyon sağlamak için NASA tarafından uzaya gönderilen üç uyduya verilen ad.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Özellikle gece yarısı programlarıyla tanıdığımız bir showmen. Baryum elementinin simgesi. 2)
Uçak, gemi gibi taşıtların yerini ve konumu belirleyen aygıt./Yerel, mahalli. 3) Birbirini kesen iki doğrudan oluşan Hristiyanlığın simgesi, istavroz./Bir malın ya da yükün bir yerden başka yere taşınması./
İngiltere’de çok sevilen bir bira. 4) Yaş, sakatlık ya da hastalık nedeniyle emekli edilen yeniçerilere verilen ad./Bir lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi. 5) Bir şeyi bir yerden başka bir yere iletmek, taşımak./Sulu hayvan yiyeceği./Tekil ikinci kişi adılı. 6) Bir nota./İçel ve çevresinde oynanan Zeybek türü
halkoyunu. 7) Elçilik uzmanı./Bugünkü Kerkük’ün Hurri’ler dönemindeki adı./Konut. 8) Bir giysinin boynu çevreleyen bölümü./Psikanalizde payandalanmayla gerçekleştirilen nesne seçimi. 9) Lavrenyum’un
simgesi./Makineli tüfekle gelişi güzel ateş etmek./Faiz, nema. 10) Bilim ya da edebiyatta yılda bir kez
yayınlanan takvimli yapıt./Dize. 11) Güzel sanatlarda ustalık iddiasında olmayan sanatçılara verilen
ünvan/Çocuk yiyeceği./Çok taneli bir meyve. 12) En iyi, üstün nitelikli./Ok./Yeni Zelanda’nın plaka imi/
İlgi eki. 13) Bir bıçak türü./Hint mitolojisinde ikinci derecede tanrıçalar, su perileri. 14) Akşam yemeği./
Terzilikte biçki işlerini yapan./Lantan’ın simgesi. 15) Her durum her koşulda, kesinlikle./Sürünülecek
güzel kokular.
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1 Mayıs’ta
ALANLARA

1800’li yıllarda işçilerin yaşama ve çalışma koşulları çok ağırdı. Günlük
çalışma süresi 18 saate kadar çıkabiliyor, işten çıkarmalara karşı hiçbir güvence
bulunmuyordu.Kadın ve çocuklar zor koşullarda çalıştırılıyor, iş kazaları ve
meslek hastalıklarına karşı hiçbir önlem alınmıyordu. Ücretler ancak günlük
yaşamı sürdürülecek düzeyde ödeniyor, kimi zaman da ödenmiyordu.
Bunun yanında on binlerce işçi fabrika çevresindeki ilkel barakalarda, iç içe
ve sağlıksız koşullarda yaşamlarını tüketiyorlardı. İşçilerin ortalama yaşama
süresi, 40’lı yaşları bulmuyordu.
Bu yaşam koşullarında sorunlarını tek başlarına düzeltemeyeceklerini anlayan işçiler, güçlerini birleştirerek mücadele etmek gerektiğini çok geçmeden
kavradılar. Bu sömürü ortamına karşı ilkel çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek üzere işçiler, 1800’lü yılların ortalarından itibaren kendiliğinden örgütlenmeye başladılar.
Bunun için önce yardımlaşma sandıkları ve dayanışma örgütleri oluşturdular. Bu örgütlenmeler daha sonra sendikal örgütlenmelere döndü.
Amerika ekonomisinin 1860’lı yıllardan itibaren krize girmesiyle birlikte
işverenler, dört eyalette birden ücretlerin düşürülmesine karar verdiler.
İşçiler, bu karara karşı direndiler. Eylemlerde 12 demiryolu işçisi öldürüldü.
Bu mücadelenin kanlı biçimde sona erdirilmesine rağmen, işçiler örgütlenmelerini sürdürdü. Bütün baskılara rağmen 8 saatlik işgünü isteyen ve ücretlerinin
düşürülmesini protesto eden işçilerin eylemleri 1886 yılında doruğa ulaştı.
Başta Chicago olmak üzere birçok kentte işçiler, günde 8 saat çalışma hakkını elde etmek için 1 Mayıs 1886 günü genel grev yapılmasını kararlaştırdılar.
1 Mayıs’ta ülke genelinde 350 bin işçi greve çıktı.
Tarih işçi sınıfının böylesine kitlesel, örgütlü ve kararlı tepkisine tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. İşçilerin bu topyekün isyanı, işverenlerin tepkisini çekti. Chicago’da greve çıkan 40 bin işçinin eylemini bastırmak için, her
türlü yöntem kullanıldı. İşverenler grevi kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı.
Sokak çeteleri bir yandan işçilere saldırıyor, diğer yandan grev kırıcılığı yapıyordu.
Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında polisin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi.
Hükümet ve işverenler, işçi eylemlerini içlerine sindiremiyordu.1 Mayıs
sonrası işten atmalar, baskılar yoğunlaştı. Bu olayların sorumlusu olarak yakalanan 8 işçi liderinden Albert Persons, Adolph Fischer, George Engel ve August
Spies idama mahkum edilerek asıldı.
Bu dört yiğit işçi önderi idam sehpalarına başları dik, boyun eğmezliğin
simgesi olarak çıktılar. İşçi önderlerinin cenaze törenlerine yüz binlerce işçi
katıldı.
1888 Aralığı’nda toplanan Amerikan İşçi Federasyonu 8 saatlik işgünü elde
edilinceye kadar, her yıl 1 Mayıs’ta kitle gösterileri düzenleme kararı aldı.
Aynı günlerde birbirlerinden habersiz olarak Fransız ve Belçika İşçi Sendikaları Konfederasyonları da sekiz saatlik işgünü için mücadele kararı alıyordu.
Uluslararası İşçi Derneği, çeşitli ülkelerden toplanan işçilerin katılımı ve
“Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşiniz” sloganıyla, işçilerin örgütlü mücadelesinin
miladı olan I. Enternasyonal’i kurdu.
1889’da II. Enternasyonal, 1 Mayıs’ı “İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü” ilan etti.

