SAYI 224

www.birlesikmetal.org

TEMMUZ 2016

ZOR KAZANDIK,
~
VERMEYECEGiZ...

2

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2016

GÜNDEM

Gökkuşağı görmek istiyorsan, yağmuru seveceksin
Gerek ülke olarak gerekse bu ülkenin insanları olarak patlayan bombalar, paramparça
olan insan bedenleri, ölen asker, polis, sivil
binlerce vatandaşımız ve onca toz duman arasında ekmek, barış ve demokrasi mücadelesi
veriyoruz.
Yaşanan seçimler ve gerilimler sonucu ortaya çıkan terör ve çatışma tablosu ne yazık ki
her gün içimizi burkan, yüreklerimizi dağlayan
ölüm haberleri ile acılarımızı daha da artırıyor.
İnsanın canına kast eden her türlü şiddeti
kimden ve nereden gelirse gelsin hep reddettik ve bugün de yine şiddetle lanetliyoruz.
Şiddet ve terör toplum olarak bizleri derinden etkiliyor. Gündemi değiştiriyor, taleplerimizi dile getirmemizi güçleştiriyor. Hak gasplarına karşı oluşturmamız gereken tepkileri,
kitlesel eylemleri riskli hale getiriyor.
Yani terör kimimiz bir kere de canını alırken geride kalanları da ölüm korkusuyla teslim
almaya çalışıyor, adeta hergün yeniden öldürüyor.
Böylesi bir gündemde hükümet, yangından mal kaçırırcasına çıkardığı kiralık işçilik
ile ilgili yasanın ardından şimdi de gündemin
en önemli başlıklarından biri olan kıdem tazminatlarının fona devredilmesi ile ilgili düzenlemeler yaparken, iş yaşamını parçalayacak,
işçilerin hayatlarını tamamıyla işverenlerin eline teslim edecek yasa hazırlıklarını meclisten
hızla geçirmeye kararlı gözüküyor.
Biz her şeye rağmen bugüne kadar kıdem
Tazminatı fonu için hükümetin yaptığı hamlelere karşı tüm bölgelerimizde eylem ve basın
açıklamalarıyla tepkimizi gösterdik.
İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı 1 Mayıs alanı olan
Taksim’de kutlama taleplerimizi her zamanki
kararlılığımızla sürdürdük.
Derler ki gökkuşağı görmek istiyorsan
yağmuru seveceksin. Bizler de şikayetçi olmadan anlatıyoruz yaşadıklarımızı tüm samimiyetimizle. Doğru bildiğimiz yolda başımız, dik
alnımız açık yürümeye devam ettik. Yolumuza
çıkan tüm engelleri aşarak ve ayağımıza takılan taşları temizleyerek geldik bugünlere. İyi
niyetinden vurulanların acısı kolay geçmese
de biz bu çelmeleri atanları affettik ama adlarını da yazdık belleğimizin bir köşesine.
Ekonomik
gelişmelere
baktığımızda
emekçiler adına hiç de parlak olmayan bir
tabloyla karşı karşıyayız. İşsizlik Resmi olarak
yüzde 11’lere oturdu kaldı, gayri resmi rakamlar çok daha vahim.

Enflasyon oyunuyla
emekçiye operasyon

Enflasyonda ise oyunlar oynanmakta, ortalamalar siyasilerin keyfine göre her yıl değişmektedir. Bu da enflasyonu olduğundan
düşük çıkmasına yol açmaktadır.
Böylece ücret artış oranları enflasyona
endekslenmiş asgari ücretliler başta olmak
üzere, işçiler, memur ve emeklilerin ücret artışları düşük tutulmaktadır. Bu uygulamalarla
emekçilerin cebinden sermayeye kaynak aktarılmaktadır.
Bunca pahalılığa rağmen son iki ayda her
nasılsa eksi olarak açıklanan enflasyon, aslında, gönülsüz olarak artırılan asgari ücrete
ve emekli maaşlarına yapılan artışlara yönelik
gerçekleştirilen geri alma operasyonlarıdır.
Gelir dağılımındaki çarpıklık ise artarak
devam ediyor: En bozuk gelir dağılımı sıralamasında Türkiye Avrupa’da birinci, Dünya’da

üçüncü durumdadır. Türkiye nüfusunun en
zengin yüzde 10’luk kesim ile, en yoksul yüzde 10’luk kesimin gelir farkı 15 katına denk
geliyor. Bu oranın OECD ülkelerinde ortalama
9 kat olduğunu söylersek gelir dağılımındaki
adaletsizliğin hangi boyutlara vardığını çok
daha net olarak görmüş oluruz.
Türkiye, OECD raporlarına göre üye ülkeler içinde işçileri en uzun süreyle çalışan ülke,
yani çalışma sürelerinin uzunluğu bakımından
birinci durumdayız. Çok çalışan az kazanan
Türkiyeli işçiler ne yazık ki çalışırken ölüme en
çok yakalanan işçiler olarak da Avrupa ülkelerindeki sınıfdaşları arasında birinci, dünyada
ise üçüncü durumdalar.
2002-2016 yılları arasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı 16 bin civarındadır. O tanımadığımız can veren canlarımız
yani kimilerinin anneleri babaları oğulları kızları kardeşleri artık bizim için birer istatistiki
sayılar olmaya başladı.
Rakamların dili acımasızdır ve fazla söze
gerek bırakmaz. Bu rakamlar işçi sınıfı adına
hiç de iç açıcı bir durum olmadığı gerçeğini
tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.
Gerçekten de işçi sınıfı ve sendikal hareket üzerinde yıllardır devam eden baskıların
giderek arttığı ve gelecek karartan yasalardan
oluşan çemberin her geçen gün biraz daha
daraldığı, klasik tabirle bıçağın kemiğe dayandığı bir dönemi yaşıyoruz.
Bu insanlık dışı durum işçi sağlığı konusunun Türkiye’de çok özel bir başlıkta ve yeniden ele alınması gerektiğini açıkça ortaya
koymaktadır. Biz de sendikamız adına İSİG
için bu dönem yeni bir yapılanma oluşturduk
hem eğitimlerle hem de ilk kez başlattığımız
bir uygulamayla işyerlerimizin tamamına yakınında profesyonel denetimler yaparak sorunun hiç değilse kendi bünyemizde çözülmesi
yolunda adımlar atıyoruz.

Kapitalizm her yerde saldırıyor
Türkiye’de yaşadığımız her sıkıntı bizi tek
taraflı politikalarla mecbur ettikleri kapitalizmin
yeni liberal politikalarının dayatmalarının birer
yansımasıdır.
Daha birkaç gün önce İstanbul’da yapılan
bir ortak toplantıda Alman sendikacı kendi ülkelerine uzun yıllar önce getirilen kiralık işçilik
yasasının bugün işyerlerini nasıl allak bullak
ettiğini ve ortaya çıkan mağduriyetleri aktardı.
Bu da gösteriyor ki kapitalizm, küreselleşme veya artık ne dersek diyelim, uygulamalarını dünyanın her yerine taşıyıp sömürüyü
artırmak, işçileri köleleştirmek istiyor, emperyalizmi yeni versiyonlarıyla hayata geçirmek
istiyor. Kapitalist sistemde, kriz kaynaklı olarak, dünyadaki güçlü merkezler arasındaki
çelişkiler ve rekabet giderek derinleşmekte ve
yoğunlaşmaktadır.
Bunun sonucunun doğal yansıması olarak
sermaye ve emek arasındaki çelişkiler daha
da keskinleşmektedir. Gelişmelere Dünyanın
ve ulusların benzeri görülmemiş bir şekilde
militarize edilmesi refakat etmektedir.
Uluslararası hukuk açıkça çiğnenmekte,
çifte standartçı uygulamalar yaygınlaşmakta,
ABD-İngiltere ve NATO’nun bazı durumlarda
BM’yi yönlendirme ve yerini alma tertipleri yoğunlaşmaktadır.
Kapitalizmin neden olduğu yoksulluk, yol
açtığı savaşlar ve yarattığı istikrarsızlık, insanlık için savaşsız, sınırsız ve sömürüsüz
bir dünya talebinin güncelliğini ve gerekliliğini
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sınıf ideolojimiz olan proleterya enternasyonalizminin haklılığını daha açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Çünkü bu dünya ve doğamız
ve insanlık ve mülksüzler ve işçi sınıfı sermayenin keyfine ve hırslarına teslim edilmeyecek
kadar değerlidir.
Bu cümle, ülkemiz için de geçerli. Bizlerin
bu ülkeden başka gidecek bir yeri yok; o zaman, bu ülkeyi bir avuç sömürgen sermayedar
ile onların işbirlikçilerine bırakamayız. Genel
uygulamalara bakıldığında tüm gerçekleşenlerin yoksul halkın yararına imiş gibi gösterilerek sermayenin çıkar ve istekleri doğrultusunda yapıldığını görebiliyoruz. Devletin gücü bu
politikaları uygulamak için kullanılıyor. Çünkü
içine devlet kaçan kişide insan kalmaz
Uzun yıllardır zemini hazırlanan, belki de
önemli ölçüde yol alınan bir tasfiye süreci,
değişim-reform adı altında pazarlanıyor. Yaşanan bu değişim, işçilerin, emekçilerin, bir
bütün olarak toplumun kimi önemli değerlerden, kazanımlardan uzaklaşmasını hedeflemiş durumda.
Bağımsızlık, demokrasi, eşitlik, özgürlük,
Sosyal devlet, planlı ekonomi, adalet, cumhuriyet gibi kavramlar bu dönemde ciddi yaralar
aldı. Kalkınmanın, ilerlemenin yerine genel de
doğu toplumlarında olduğu gibi kişilere gözü
kara bağımlılık ve biat etmek yüceltildi.
Bu gün dediğini yarın reddeden pragmatist politikalar sistemleştirildi. Kendi ayakları
üzerinde durabilen bir ülkeden ziyade, tarih
boyunca ülkeye ve emekçilere yarardan çok
zarar getiren emperyalistlerin hamiliği, neo-liberalizm adı altında kabullenilsin istendi.
Bu hedefler doğrultusunda içte neredeyse
bütünüyle taşeronlaşmış Dışta emperyalistlerin yıkımlarından çöplenmeye çalışan bir ülke
yaratılmaya çalışılıyor. Bu yine içte işgücünün
ucuzlaştırılarak, emeğin ayağa, işçinin pazara
düşmesi dışta ise kimsenin dikkate almadığı
bir ülke olma anlamına gelmektedir. Çoktandır sosyal devletin adı bile geçmiyor.
Emekçilerden aldıkları oylarla iktidara
gelenler, güçlerini daima sermayeden yana
kullandılar, kullanmaya da devam ediyorlar.
İnsan yüreği iyiyle kötünün savaş alanı gibidir
hangisini daha iyi beslerseniz o diğerini yok
eder. Şu anda içine devlet kaçmış kişilerin yüreklerinde sürekli kötülükler besleniyor.
Türkiye’yi Çin gibi, Vietnam gibi, Tayland
gibi tam bir ucuz emek cenneti haline getirip
resmen yabancı sermayeye peşkeş çekmek
istiyorlar. Ancak sermayeyi bunlar da kesmiyor; gündemlerinde olan ve taslak çalışmaları
tamamlanan hazırlıklara bakıldığında artık işçiler için dava açmak bile neredeyse yasaklanacak hale gelecek.
İşe iade davalarından bunalan işverenlerin, yani sermayenin baskılarına boyun eğen
iktidar, hazırladığı tasarıyla işçilerin işe iade
davası başta olmak üzere, kıdem tazminatı,
ihbar tazminatı ve her türlü ücret ve benzeri
alacaklar için dava açmayı alabildiğine zorlaştırıyor. Dava açmak için işçiye tanınan zamanaşımı süresini 10 yıldan iki yıla düşürüyorlar.
Dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk kurumunu getirerek işçileri işverenlerin insafına
terk ediyorlar.
Aslında baktığımızda siyasi iktidar güvencesiz, sendikasız, karın tokluğuna çalışmaya
razı edilen, dava açma hakkı bile elinden alınmış çaresiz, haksızlıklara itiraz etmeyen sermayenin kölesi olarak çalışmaya mahkum bir
işçi sınıfı oluşturmak istiyor.
Diğer yandan bugüne devreden kimi kaza-
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nımların ortadan kaldırılmasına emekçilerden
en ufak bir tepki gelmesini de istemiyorlar.
Gün geçtikçe sayısını arttırdıkları güvenlik güçleri vasıtasıyla sokağa çıkan insanlara
acımasızca saldırıyorlar. Kendilerinin istedikleri yerlerde gösteri yapmaya zorluyorlar. Bu
amaçla demokratik olmayan yeni yasal düzenlemeleri ve cezai yaptırımları yükseltirken,
ideolojik anlamda da beyin yıkamaya çalışıyorlar. Bunun için özelleştirmeleri, piyasacılığı,
liberalizmi yüceltiyorlar Sosyal devletin emekçiler için önemli olan kazanımlarını hafızalardan kazımak istiyorlar.
Bizim sendika olarak çalışma hayatı ile
ilgili bu başlıklara bakışımız çok net ve açıktır. Elbette kıdem tazminatlarımızın neredeyse hiç edilmesi anlamına gelecek olan kıdem
tazminatı tasarılarına bugüne kadar olduğu
gibi tavrımızı,iş bırakmakta dahil sert bir şekilde koyacağız. Diğer başlıklar için de tavrımız
farklı olmayacaktır.
Hiçbir şekilde emeğin yok sayılmasına,
haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Yasaları zorbalıkla geçirseler de bunları
sözleşme maddeleri yaptırmayacağız, direneceğiz.
Çünkü bizler tarihimiz boyunca iktidarların
yanında hizaya çekilen bir sendika değiliz. Yapamadılar yapamayacaklar.
Diğer yandan en az emekçiler kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren anayasa
değişikliği elbette kamuoyunun gündemini
meşgul eden konuların başında gelmektedir.
Biz yalın, yasakçı değil özgürlükçü, bireyin
haklarını koruyan ama toplumcu, cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan, tek kişinin
keyfiyetini değil parlamenter sistemi öngören,
çoğulcu, eşitlikçi, (Muktedirin yanında taşıdığı çantacısı gibi olmayan) yargının kuvvetler
ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı
olarak devam etmesi ve sosyal devlet ilkesini
benimseyen çağdaş, laik, demokratik bir anayasa talep ediyoruz.
Halksız demokrasi olmaz. Bir kişinin veya
bir avuç azınlığın isteklerine göre yönetilen bir
ülkede demokrasiden söz edilemez. Demokrasinin olmadığı yerde ise yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, ahlaki çöküntü ve terör kaçınılmazdır.
İşte biz bunun için gerçek bir demokrasi
istiyoruz.
Bu güzel ülkede adaletli bir gelir dağılımı,
hak ve özgürlüklerden herkesin eşit biçimde
yararlandığı, görüş ve düşüncelerin serbestçe
ifade edildiği, sosyal devlet ilkelerinin birebir
yaşama geçtiği, insanların çalışırken ölmediği, işverene emanet edilen işçilerin sağ salim
ailesine vardiya çıkışı teslim edildiği, ay sonunu endişe duymadan getirdiği, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü demokratik bir düzen
istiyoruz.
Tarihe sahip çıkmak ve tarihle adım adım
yürümek sözle olmaz; anlayışla, ilkelerle, eylemlerle ve sınıfla olur ancak.
Biz bugüne kadar işçi sınıfıyla yürüdük,
yürümeye de devam edeceğiz.
İşçilerden kopuk dar siyasetlerin, kör
particiliğin kalıplarına sıkışmadan, kitleden
kopmadan, Kavel’de tarih yazanların, 15/16
Haziran’da çeliğe su verenlerin, MESS grevlerinde boyun eğmeyenlerin, 1 Mayıs’larda
gaza, copa, tomaya karşı duranların, MESS’i
parçalayanların yolunda en ön saflarda yürüdük.
Yü- rü- ye- ce- ğiz...
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Sendikamız Genel Temsilciler Kurulu 4 Haziran 2016 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Tesislerinde toplandı.

İşkolu ayrımı gözetmeksizin AKP Hükümetinin emek düşmanı politikaları karşısında

Tüm işçileri birlikte
mücadeleye çağırıyoruz!
“Yoksulların ve emekçi
ailelerin ocaklarına ateş
düşüren savaş politikaları işçi
sınıfının politikası değildir.
Emekçi halklar; etnik kimlik, din ve mezhep savaşlarına değil, her geçen gün
temel haklarımızı biraz daha
gasp eden sermaye karşı
emek eksenli mücadeleye
ihtiyaç duymaktadır.”

Kurulumuz Zafer Aydın ve Melih
Biçer tarafından hazırlanan sendikamızın ve DİSK’in tarihinde mihenk taşı
olan KAVEL direnişinin belgesel gösterimi ile başladı.
Dönemin tanıklıklarına yer veren
belgesel salonda büyük bir ilgi ile izlendi. Ardından kürsüye gelen Zafer
Aydın, belgeselin hazırlık sürecini paylaştı, soruları yanıtladı.

Sendikamızın önemli gündem
maddelerinden olan İSİG, temsilciler kurulumuzda da konu başlıklarından biriydi. “Çalışma Hayatının
Meçhul Yüzü: Meslek Hastalıkları”
sunumu Dr. Arif Müezzinoğlu tarafından yapıldı. Temsilcilerimizin
konuyla ilgili soruları yanıt buldu.
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“Düşen bir çığda
bütün kar tanelerinin

sorumluluğu vardır”
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, açış konuşmasında; tüm olumsuzluklara,
zorluklara, ilerlemeye takoz olanlara rağmen mücadelenin sürdüğünü belirterek
temsilcilere seslendi: “Sizler güzel bir ülke, temiz bir gelecek ve saygın bir sendika yaratmak için yola çıkmış insanlarsınız. Sendikamız iyi yolda emin ellerde ve
en karanlık günlerde bile gelecek için umut biriktiriyoruz.”
Değerli Arkadaşlar, örgüt olmak ortak
değerlere kilitlenmek demektir. Örgüt olmak ben yerine biz demektir. Bencillikten,
hırs ve kimi zararlı duygulardan arınmak
demektir. Yerelcilikten uzaklaşmak fakat
merkeze de sıkışmayarak genişlemek, büyümek ve etkin olmaktır.
Küçük olsun benim olsun değil, tüm
sınıfın örgütü olsun diyebilmektir. Örgütü sığ sularda karaya oturmaktan kurtarıp,
okyanuslara taşıyacak vizyona sahip olmaktır. Örgüt olmak hiçbir bireysel hesap
gütmeden bilgiyi, deneyimi, riski ve mutluluğu paylaşmaktır. Bu nedenle yapay
anaforlar yaratmayacağız yarattırmayacağız kendimizi bir kısır döngü içinde tutmayacağız ve tedavisi zor olan kimi hastalıklardan kendimizi olabildiğince uzak
tutmaya çalışacağız.
Aksi takdirde örgüt olmaz, cadı kazanına, yengeç sepetine döneriz. Sendikalarda sıkça kullanılan kavramlardan biri kurumlaşmadır. Bundan anlaşılması gereken;
örgüt ilkelerine, misyonuna ve demokratik
işleyişine uygun olarak, kendisinden beklenen görev ve sorumluluğu yerine getirebilme refleksine sahip olabilmektir.
Bu en temel kurumlaşma kriteridir
eylem ve etkinliklere üyeleri taşıyabilme
ölçeği bunun ilk adımıdır. Çünkü önderin
saygınlığının ilk basamağı burasıdır. Bu
tüzüğün hayata geçirilmesidir.
Tüzüğü hayata geçirmekte dirençle
karşılaşılması diğer tüm faaliyetlerin ertelenmesine yol açar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Tüzüğü uygulayacağız. Sendika
içi demokrasiden ödün vermeyeceğiz.
Kurumlaşmanın diğer önemli kriteri
de ideolojik disiplindir. Sınıfsal temelde
sağlanan ideolojik disiplin değer yargısı
oluşturur, bazı davranış normlarını dayatır insana. Kurum kültürüne uygun olarak
toplumsal bilinci oluşturur. Bu da insanın
makro seviyede sorgulama kültürünü yükseltir.
Geçmişteki kimi olumsuzluklara yapışmayı bırakmak insanın boynundaki
zincirlerinden kurtulmasına benzer. Düşlediğiniz şeylerin gerçekleşmesini sağlar.
Dümen suyundan çıkmamızı sağlar. Bunu
daha öncede dile getirmiştim dümen suyu
tekneyi götürmez.
Ne kadar fırtınalar yaşarsak yaşayalım;
sonunda bizi bekleyen bir gökkuşağının
ortaya çıkacağına inancımızı hiç kaybetmeyelim.
Değerli Yönetici ve Temsilci Arkadaşlarım.
Nisan yağmuru mayıs çiçeğini getirir yarını daha güzel kılmak, daha mutlu
kılmak da bugün verilecek mücadeleye
bağlıdır, özveriye bağlıdır. Sevmek birbi-

rine değil birlikte aynı noktaya bakmaktır.
Damıtılmış dostluklar yaratmaktır sevmek
Birleşik Metal İş ailesi kol kola girerek güzellikleri ortaya çıkartmasını bilir.
Sizlerin hünerli elleri bunu başarabilir.
Sizler Güzel bir ülke, temiz bir gelecek ve
saygın bir sendika yaratmak için yola çıkmış insanlarsınız. Bizler de sizlere yol işaretlerini verecek olanlarız. Sizlere inanıyor
ve güveniyoruz.
Başarısız olma hakkımız yoktur. Unutulmamalı ki; düşen bir çığda bütün kar tanelerinin sorumluluğu vardır. Ortaya çıkan
başarılar ve başarısızlıklar kişilerin değil,
örgütün konusu olarak değerlendirilmelidir. Tüm düşünsel farklılıklarımızı zenginliğimiz ve gelişme dinamikleri olarak
kabul edelim.
Örgütün büyümesini örgütsel kalitemizin yükselmesini hedefleyelim. Bu büyük
mücadele sürecinde örgütsel birlik ve güvene azami ihtiyacımız vardır. Bu yolda
mücadele verirken birbirimizi omuzlayalım. Bilgi dağarcığımızı genişletelim bilinsin ki bilgisiz bir kafa şeytanın çalışma
odasıdır.
Beyinlerimizi örgütümüze zarar veren
yalan yanlış ve o yalan, yanlışın beslediği insanların düşüncelerinin pazarlandığı
tezgahlar haline dönüştürmeyelim. Kafamızda hiçbir soru işareti bırakacak ikircim
içinde olmayalım. Birbirimize sahip çıkalım. Bu sendika içinde ki bireyler olarak
hiç kimsenin örgütsel mücadelemize ve
bütünlüğümüze zarar verecek türde söz
ve davranışta bulunma özgürlüğü yoktur.
Sendikal tahribat yaratmak isteyen itibar
katliamcılarının da değirmenine su taşıma
hakkına sahip değildir.
Her kes bu davranış normlarını ve negatif pozisyonlarını gözden geçirmek zorundadır.
Bu sendikanın tarihindeki bizim içinde
bulunduğumuz zaman diliminde dişimizle

tırnağımızla bu günkü saygın haline getirdik ve böyle teslim edeceğiz bizden sonrakilere bireysel çıkar, hırs ve intikam duygularıyla hareket edenler şunu iyi bilsin ki
bu sendikanın masumiyetini, sarı sendikalara ve onların trol hesaplarına kurban
ettirmeyiz.
Bu ister içten ister dıştan gelsin örgütün ve işçinin geleceğini heba ettirmeyiz.
Evet demokratik kurumlarda olumlu veya
olumsuz eleştiriler olabilir. Her ne kadar
zaman zaman doğruluk baskülünün ibresini kendi tekeline alma davranışları sergilense de kürsü özgürlüğü haktır.
Herkes kurullarda söyleyeceğini söyler ve daha sonra alınan kararlar doğrultusunda işini yapmaya devam eder. Bu
olgunluğumuzdur. Aksisi ise zarar verme
sürecine girmek demektir. Önlemi alınır.
Sendikalar kimsenin çiftliği değildir. İşçilerin tarlasıdır. İşçiler o tarlaya ne ekerler
ve ektiklerine ne derece özenle bakarlarsa
onu biçerler.
Evet, sendikal mücadele inanç gerektirir. İnançsız bir yürekle doğru hedefe ulaşılmaz. Ama hedefine doğru hızla ilerleyen
bir gemi içinde geriye doğru gitmek bizim
örgüt kültürüne yakışmaz. Bizler gücümüzü oturduğumuz koltuklardan, taşıdığımız
apoletlerden veya kartvizitlerimizden değil, sendikal mücadeleye, işçi sınıfı mücadelesine olan inancımızdan alıyoruz.
Konformist, yani itaat eden boyun
eğen değiliz pragmatist değiliz. Evet kardeşlerim bizler idealist insanlarız. İdeallerinin peşinden gök yukarı koşanlardanız
ve şairin dediği gibi bizler koşu bittikten
sonrada koşmaya devam eden atlarız.
Vicdanımız bize yol gösteriyor çünkü vicdanımız bizim pusulamızdır. Bizler
bugün Bu günkü Türkiye sendikal hareketince artık ne yazık ki rutinleşmiş işlerden
farklı şeyler yaparak yeni bir anlayış uygulamaya çalışıyoruz.

Bu mücadele içinde direnç yaşanacaktır. Saldırılar ortaya çıkacaktır. Seni
en kritik noktadan kimi aletler kullanarak
vurmaya çalışan olacaktır.
Sınıfımıza ve sendikamıza yakışır,
mücadeleci ve kararlı, DİSK'in kuruluş
ilkelerine yakışır biçimde, sermayeden
ve devletten bağımsız sendikal mücadele
çizgisine tahammülü olmayanlar Birleşik
Metal İş Sendikasının ve DİSK’in ayağa
kalkmasına ve ilerlemesine takoz olanlar
çıkacaktır.
Ancak açıkça bilinsin ki, bu sınıf mücadelesidir. Bu mücadelede biz düşmanlarımızı iyi tanıdık.
Biraz daha ustalaştık dostu düşmanı
ayırmakta ayağımıza takılan taşları kırmakta bunlara hazırlıklıyız ve karşı koymasını biliriz. Hak etmedikleri kavunu
yiyenleri kabuğunda kaydırmasını da biliriz. Başımız dik anlımız açık yürüyoruz.
İşçilerin gözlerinin içine bakarak konuşuyoruz biliriz ki kötü adamlar güzel uykular uyuyamazlar aşarız arkadaşlar örülen
bütün duvarları aşarız yeter ki birbirimize
sarılalım.
Yeter ki yanlışlıklara, haksızlıklara
arka çıkmayalım sendika içi demokraside
gerçekleşen kimi sonuçların bazen ortaya
çıkarttığı pisikolojik tramvayı rehabilite etmek bizlerin görevi bunu biliyoruz ancak
bizler bunu yaparken bazı konularda herkesi objektif düşünmeye, kimi duygulardan arınmaya davet ediyoruz. Sendikamız
iyi yolda emin ellerde ve en karanlık günlerde bile gelecek için umut biriktiriyoruz.
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Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi

Toplantıda söz alan temsilciler ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasi
gelişmeleri değerlendirdiler.

Genel Temsilciler Kurulumuz, işçi sınıfını
ve sendikaların içinde bulunduğu durumu,
kazanılmış haklarımıza yönelik sermaye ve
hükümetin saldırılarını değerlendirdi ve aşağıdaki sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşma
kararı aldı:
AKP Hükümetinin emek düşmanı politikaları hız kesmeden devam ediyor. Art arda
sermayenin çıkarları doğrultusunda yasalar
meclis gündemine getiriliyor. Kiralık işçilik
Cumhurbaşkanı tarafından jet hızıyla onaylanarak yasalaştı. İşkur’a bağlı işçi çalıştırmanın süresi uzatılarak fabrikalarda yeni bir
güvencesiz işçi topluluğu oluşturuldu. Yıllık
izinlerin patronların inisiyatifine göre bölünebilmesinin önü açıldı. Kıdem tazminatının
fona geçirilerek tasfiyesinde hazırlıklar son
aşamaya geldi. Biz işçilerin cebinden patronların cebine doğrudan kaynak aktarımı anlamına gelen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi
sıraya alındı. İş Mahkemeleri Kanunu’nda
değişiklik yapılarak işçilerin neredeyse dava
açma hakkını elinden alacak yeni bir yasa hazırlığı yapıldı.
Biz, geçmişten bugüne yasalarla dize getirilen bir sendika olmadık. Sermayenin ve iktidarın bu saldırıları karşısında mücadeleden
geri durmayacağız. Kiralık işçiliğin örgütlü
olduğumuz fabrikalarda uygulanmasına izin
vermeyeceğiz. Kıdem tazminatının değişik
modeller adı altında gasp edilmesine karşı
üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz.
Genel Temsilciler Kurulumuz, işkolu ayrımı gözetmeksizin AKP Hükümetinin emek
düşmanı politikaları karşısında tüm işçileri
birlikte mücadele etmeye çağırmaktadır.
***
Metal işçileri sendikamızda örgütlenmeye
devam ediyor. Bir önceki Genel Temsilciler
Kurulumuzdan bu yana ilk kez toplu iş sözleşmesi imzalanan fabrikalarda seçilen onlarca
temsilci arkadaşımız aramıza katıldı. Ve bir o
kadarı da sendikamızda örgütlenmek için mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede işten
atılan 17 Tor Demir işçisi 13 gündür fabrika
önünde direnişte. Aynı şekilde Eskişehir NSK
Armatür (Öznur Pres) fabrikasında sendikalaştıkları için işten çıkarılan iki kardeşimizin
işyeri önündeki direnişi 65. gününü doldurdu.
Genel Temsilciler Kurulumuz, direnişte olan
işçi kardeşlerimizi selamlamakta, mücadelenin başarıya ulaşması için gerekli dayanışmayı yükselteceğini ifade etmektedir.
***
Oyak Renault işçilerinin özgür bir sendikal
düzen için mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda MESS ve sarı sendikanın, arkalarına hükümeti alarak yaptığı büyük saldırıya
rağmen Renault işçileri teslim olmadı. Oyak
Renault işçilerinin Anayasadan ve ILO sözleşmelerinden kaynaklanan temel sendika
seçme hakkını kullanabilmesi için mücadeleyi
yükseltmek hepimizin görevidir. Oyak Renault işçilerinin mücadelesindeki başarısı aynı
zamanda metal işçilerinin sarı sendika zincirinden kurtuluşu için atılan önemli bir adım
olacaktır. Kurulumuz, yürütülen mücadelede
Oyak Renault işçilerinin yanında olacağını bir
kez daha ifade etmektedir.
***
Sendikamızın geçtiğimiz yıl MESS’e karşı
yürüttüğü büyük mücadele, grev ertelemesine ve yasaklamasına rağmen elde edilen
kazanımlarla işçi sınıfı tarihine şimdiden altın
harflerle yazıldı. 2015 MESS grevimiz yeni bir
dönemi başlattı. Şimdi MESS’den ayrılan işletmelerin kurduğu yeni bir işveren sendikası
var ve böylece metal işkolunda MESS tekeli
kırılmış oldu.
Bu yıl toplu iş sözleşmelerimiz 20’ye ya-

kın işletmede başarıyla sonuçlandı. Yine bu
yıl yeni işveren sendikası EMİS ile sözleşme
süreci başlayacak. 2017 yılında ise MESS
ile yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi başlayacak. MESS ve EMİS üyesi işletmelerin
dışında birçok işletmede de tek tek toplu iş
sözleşmesi mücadelesi yaşanacak. Bu zorlu
süreçte, toplu iş sözleşmelerimiz için yürüteceğimiz mücadeleye hazırlanıyoruz. Genel
Temsilciler Kurulumuz, metal işçilerinin kazanımlarının ilerlemesi için kararlılığını ifade
etmekte, mücadeleye hazır olduğunun altını
çizmektedir.
***
Konfederasyonumuz DİSK’in içinde bulunduğu örgütsüzlük durumu ve sınıf içindeki
etkisizliği kabul edilemez. DİSK’in bu durumdan çıkarmak sendikamızın ve biz metal işçilerinin güncel olduğu kadar tarihsel görevidir.
Sendikamız tüm dışlamalara karşın, kuruluş ilkelerinden en ufak bir taviz vermeden,
DİSK içindeki mücadelesini sürdürecektir.
DİSK, Birleşik Metal-İş olmadan, Birleşik
Metal-İş de DİSK olmadan düşünülemez.
Genel Temsilciler Kurulumuz, demokratik
sınıf ve kitle sendikacılığına sahip çıkarak
DİSK’in yeniden ayakları üzerinde doğrulması için üzerine düşen görevi yerine getirecek,
DİSK’e giderek hakim olan sınıfsız siyaset,
kitlesiz sendikacılık anlayışına son vermek
için mücadele edecektir.DİSK Genel kurulunda metal işçilerine ve onursal genel başkanımız Kemal Türkler’e, sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini yok sayıp metal işçilerinin
sendikasına ve onların mücadele geleneğine
hakaret eden DİSK yönetim kurulu, kamuoyu
önünde özeleştiri yapmalı ve özür dilemelidir.
***
Sermayenin saldırıları sadece ülkemizde
değil tüm dünyada işçi sınıfını tehdit ediyor.
Sendikalar güç kaybederken, işçi sınıfının tarihsel kazanımları tek tek ellerinden alınmaya
çalışılıyor. Emekçi halklar etnik kimlik, din ve
mezhep üzerinden ayrıştırılarak birbirlerine
düşman haline getiriliyor. Bu düşmanlık üzerinden ortaya çıkan terör örgütleri halkları tehdit ediyor. Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren
emperyalist politikalar halkları derinden etkiliyor. Ülkelerinden, evlerinden göçe zorlanan
insanlar, yoksullukla ve ölümlerle yüzyüze bırakılıyor. Savaşın ağır yükü en çok kadınları
ve çocukları vuruyor. Bu politikalar toplumların bilincinde kapanmayacak yaralar açıyor.
AKP hükümetinin uzun süredir kamuoyuna “barış süreci“ diye pazarladığı politikanın
gerçek yüzü ortaya çıktı. Susmuş olan silahlar tekrar çekildi ve her gün şehit haberleri gelir oldu. Yoksulların ve emekçi ailelerin
ocaklarına ateş düşüren savaş politikaları işçi
sınıfının politikası değildir. Emekçi halklar;
etnik kimlik, din ve mezhep savaşlarına değil,
her geçen gün temel haklarımızı biraz daha
gasp eden sermaye karşı emek eksenli mücadeleye ihtiyaç duymaktadır.
Bunun yerine, ülkemizde kimlikler üzerinden değil, emek eksenli gasp edilen haklarımızı korumak ve geliştirmek adına ortak mücadele edilmelidir.
Emekçi ve kadın düşmanı politikalar da
canımızı yakmaya devam ediyor. Çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri dur durak bilmiyor.
Patlayan bombalar nedeniyle hiç birimiz kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yargı bağımsızlığını kaybetmiş, anayasa ayaklar altına
alınmış durumda. Bizler, demokratik bir ülke
bağımsız yargı, herkesin özgürce taleplerini
söyleyeceği, kadınların çocukların öldürülmeyeceği, tecavüzlerin olmayacağı, grev hakkımız dahil tüm hak arama yollarının sonuna
kadar açık olduğu bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz.
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Oyak Renault işçisi, Birleşik Metal-İş ile

Yoluna Devam Ediyor
Geçtiğimiz yıl sarı sendikaya karşı ayaklanan Oyak Renault işçilerinin mücadelesi birinci yılını geride
bıraktı. Her türlü zorluğa rağmen
sendikamız çatısı altında mücadele
devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl metal iççilerinin mücadelesi, MESS ile Türk Metal arasında Bosch için
imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından
başladı.
Metal işçileri kısa bir süre önce yine bu
iki sendika arasında imzalan 2014-2017 grup
toplu iş sözleşmesindeki ücret artışlarının yeniden düzenlenerek Bosch sözleşmesindeki
düzeye getirilmesini talep ettiler.
Bu haklı talebin karşısına yine Türk Metal,
MESS ve işverenler dikildi. Oyak Renault işçilerinin öncülüğünde iş bırakmalarla taçlanan
büyük bir mücadeleyle yanıt verdi.
Bu büyük mücadelenin bir yılı geride
kaldı. Ve o mücadele geçtiğimiz yıl Temmuz
ayından buyana Oyak Renault işçilerinin Birleşik Metal-İş’te örgütlenme mücadelesiyle
ikinci aşamasında.
Şimdi hedef 2017 Mayıs ayında yapılacak
yetki tespiti başvurusu.

5 Mayıs’ın yıldönümünde

Görkemli buluşma
5 Mayıs 2015 tarihi, metal işçilerinin sarı
sendika esaretine karşı Oyak Renault işçilerinin öncülüğünde sarı sendika esaretine
karşı ayağa kalktığı gün olarak tarihe geçti. 5
Mayıs’ın yıldönümünde Oyak Renault işçileri
5 Mayıs’ın yıldönümünde 5 Mayıs Şubemizde
buluştu.
Buluşma, Oyak Renalut’ta Mart ayı başında yaşadığımız ve yüzlerce arkadaşımızın
işten çıkarıldığı MESS-Türk Metal-Hükümet
ortak saldırısından sonra ilk kez Oyak Renalut işçilerinin kitlesel olarak yan yana gelmesi
ve etkinlikte bulunması açısından son derece
önemliydi. Oyak Renault işçileri, örgütlülüklerine yönelik büyük saldırıdan üç ay sonra
“bu iş bitmedi” demiş oldu.
Oyak Renault 5 Mayıs günü iki ayrı etkinlikte yan yana geldi. İlk olarak gece vardiyasından çıkan işçiler 5 Mayıs Şubemizde toplandı. Hınca hınç dolu şubemizde, kutlamaya
katılan üyelerimize bilgilendirme sunumları
yapıldı. Ardından işçilere hitap eden Genel
Örgütlenme Sekreterimiz Özkan Atar, Oyak
Renault işçilerinin birliğinin Birleşik Metal-İş
çatısı altında devam ettiğini bugün yapılan bu
kitlesel buluşmanın dosta düşmana gösterdiğinin altını çizdi. Söz alan işçiler birlik mesajları verdi. Sloganlar hep bir ağızdan haykırıldı.
08:00-16:00 vardiyası da aynı şekilde
vardiya çıkışında 5 Mayıs Şubemizde buluştu. Onlar da kitlesel olarak birlik mesajlarını
verdi.

5 Mayıs Şubemizde yapılan kutlamalara
iki binin üzerinde Oyak Renault işçisi katıldı.
Etkinlikten sonra yapılan açıklamada Oyak
Renault işçileri şu mesajı verildi:
“5 Mayıs’ın yıldönümünü sendikamızda
kutladık. Geçen sene 5 Mayıs’ta TM esaretinden kurtuluş için yürüyüşü başlattık, yıldönümünde bir kez daha kol kola girip birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini dosta düşmana
gösterdik, 2017’de ise yetkiyi kutlayacağız.
Şubat ayının sonunda yeni sendikamız
Birleşik Metal’de süren örgütlülüğümüze yönelik saldırıya rağmen yılmadık, yıkılmadık.
Onlarca arkadaşımız işten atıldı. Daha fazlası
işten ayrılmaya zorlandı.
Ama 5 Mayıs’ın yıldönümünde, birliğimizin ve kararlılığımızın devam ettiğini hep
birlikte gördük. Bitti diyenler, umutsuzluğa
kapılanlar yanıldı. Oyak Renault işçileri olarak yolumuza devam ediyoruz.
Şimdi, 5 Mayıs’ın yıldönümünde ortaya
koyduğumuz birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, arkadaşlarımıza sesleniyoruz:
Bizimle yol yürüyen ve fabrikanın çoğunluğunu oluşturan kardeşlerimiz… Yola çıktık
ve bu yoldan geri asla dönmeyeceğiz. Hedef
2017’de yetki tespiti. Doğru bilgiyi sendikadan alıyoruz. Arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Kimseyi dışlamıyoruz. Unutmayın, birliğimiz 5 Mayıs’ın yıldönümünden sonra daha
güçlendi.
Yeni işçi kardeşlerimiz… Yaşananları az
çok biliyorsunuz. Yeni başladığınız bir işyerinde TM’nin esareti olmadan işçilik hayatınızı sürdürme şansına sahipsiniz. Ayrıca
sözleşmeli olarak çalıştırılmanız yasal değil.
Sendikamız bu durumun düzeltilmesi için
mücadele ediyor, girişimlruz.erde bulunuyor.
UET’lerinizde yan yana gelin, bizimle buluşun. Sözleşmeli olarak çalışan tüm arkadaşlarımızı sendikamıza üyeliğe davet ediyoruz.

CGT Temsilcileri
Bursa’daydı
5 Mayıs’ın yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fransız
CGT’den temsilciler Oyak
Renault işçilerinin sendikamızda sürdürdükleri mücadeleye destek olmak için
Bursa’da 5 Mayıs Şubemizdeydi.
3 Mayıs günü, Fransa CGT Renault Grubu Sendikaları Başkanı Fabien
Gache ve CGT sendikası temsilcisi
Nail Yalçın’ın katıldığı bir basın toplantısıyla başlayan dayanışma ziyare-

tinde dostlarımız, Fransa’da yaptıkları
destek çalışmalarını anlatılar.
Basın toplantısının ardından Oyak
Renault’un 16:00 vardiya çıkışına fabrika önüne giden CGT’li dostlarımız,
burada da üyelerimizle sohbet ettiler.

İşten Atılan Renault işçileri Gönen’de
İşten çıkarılan arkadaşlarımız sendikamızın Gönen
Kemal Türkler Eğitim ve
Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. 21-22 Mayıs günleri sonu yapılan buluşmaya
Bursa Şubemizin yanı sıra
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı da katıldı.
Buluşma, sarı sendikanın işten atılan arkadaşlarımız üzerinden yaptığı
propagandaya da cevap niteliğindeydi. İşçilerin mağdur olduğu ve sendikamızın ortada bıraktığı karalamasına inat, işten atılan Oyak Renault işçileri Gönen’de sendikamızla bir araya
gelerek birlik mesajı verdi.

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2016
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İşçiler

İftarda buluştu
5 Mayıs’ın yıldönümünde 5
Mayıs Şubede kitlesel olarak buluşan Oyak Renault işçileri, bu kutlamanın ardından ikinci kitlesel buluşmasını 26 Haziran tarihinde “5
Mayıs İftarı”nda buluştu.
26 Haziran günü 5 Mayıs Şubemizin önündeki açık
alanda yaklaşık yüzlerce Oyak Renault işçisinin buluşması için yapılan hazırlıklar yağan şiddetli yağmur nedeniyle burada yapılamadı. Son dakikada yapılan yer
değişikliğine rağmen yüzlerce Oyak Renault işçileri iftar
yemeğinde buluştu. Birlik ve beraberliğini bir kez daha
ortaya koydu.
Buluşmada bir konuşma yapan Genel Başkan Adnan
Serdaroğlu, Oyak Renault işçilerinin mücadelesinin devam ettiğini, emin adımlarla yetki sürecine yürüdüklerini
vurguladı.
5 Mayıs iftarı sonrası Oyak Renault işçilerine ve kamuoyuna şu açıklama yapıldı:
“Dün, yağışlı hava nedeniyle son anda yapmak zorunda kaldığımız yer değişikliğine rağmen yüzlerce Oyak
Renault işçisi sendikamızın düzenlediği 5 Mayıs iftarında
buluştu.
Oyak Renault işçileri dün, sendikası Birleşik Metal ile
yetkiye emin adımlarla yürüdüğünü, birlik ve beraberliğinin tam olduğunu bir kez daha gösterdi. Hepinizi kutluyoruz. Yolumuz açık, birliğimiz tam.”

Oyak Renault işçileri

Meclis’ten seslendi

Çalışma hakkı ve sendika seçme hürriyetine karşı
girişilen büyük bir operasyonla işten tazminatsız olarak
atılan Oyak Renault işçileri, Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu ile birlikte Meclis’te basına ve kamuoyuna
yaşananları anlattı.
Meclis’te Oyak Renault işçileriyle birlikte Örgütlenme Sekretermiz Hami Baltacı ile Bursa Şube Başkanı Ayhan Ekinci de yer aldı.
Konfederasyonumuzun Genel Sekreterliği görevini de yürütmüş İzmir Milletvekili Sayın Musa Çam ile
Bursa Milletvekilleri Sayın Erkan Aydın, Sayın Orhan
Sarıbal ve Sayın Lale Karabıyık da açıklamada bizlere
eşlik ettiler. Sesimizin Meclis’ten duyulmasını olanak
sağladılar.
Açıklamada Oyak Renault işçilerinin sendika seçme
özgürlüğünün nasıl çiğnendiği, temsiliyet hakkının nasıl
gasp edildiği ve 75’i tazminatsız olmak üzere yaklaşık
400 işçinin işten atılmasına neden olan operasyonun tüm
ayrıntıları tek tek paylaşıldı.
Türk-İş yöneticilerinin paniği
Oyak Renault işçilerinin Meclis’te konuşması, gerçekleri bir de Meclis çatısında anlatınca Türk-İş yönetiminin paçaları tutuştu. Açıklamanın hemen ardından milletvekillerine bir mektup göndererek kendilerinin suçsuz
olduğunu anlatmaya soyundu.

Sarı sendikada her yol var
Türk Metal, Oyak Renault’ta işçileri yeniden esaret
altına alabilmek için her türlü yolu denemeye devam
ediyor. Sarı sendika işi, işten atılan bir grup Oyak Renault işçisini kullanmaya kadar vardırdı. Bir grup işçiye
Bursa’da yaptırdığı açıklamayla sendikamızı karalamaya çalıştı. Ancak bunda da sonuç alamadı.

İşçilerin satış belgesi

Ulusal basında...

13 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Türk
Metal’in Oyak Renault işçilerine yaptığı bu manşetle
verildi. Haberde Oyak Renault işçilerinin sendikamıza
üye olmasının ardından Türk Metal yöneticilerinin şirket
yöneticileriyle yaptıkları yazışmalarda işçilere müdahale
edilmesi istendiği belgelendi.
Bursa 5.İş Mahkemesi’nde devam eden işe iade davalarının dosyasına giren yazışmalarda sarı sendikanın
yöneticileri fabrika yönetimine yazdığı dilekçede, istifaları, önceden kurgulanan bir seneryo olarak olarak değerlendirdi. ‘Yasadışılıklara’ hiçbir müdahalede bulunulmamasından yakındı. Mayıs’ta başlayan eylemlerle ilgili
şunları söyledi:“Bu yasadışı sürecin kısa sürede sonlandırılmaması, yasal zemin dışına çıkan kişi ve gruplara gösterilen müsamahadan kaynaklanmıştır. Toplu iş sözleşme
düzeniyle bağdaşmayan taleplere açık kapı bırakılarak,
bu süreç adeta beslenmiştir.” Sarı sendika, dört işçinin
ismini de vererek, “Sendikamızla uzun yıllar devam eden
iyi ilişkilere zarar verilmemesi adına, işçi temsilcileri adı
altındaki kişilerin muhatap alınmasından, faaliyetlerine
müsade edilmesinden bir an önce vazgeçilsin” dedi.
Sendikamız bu belgelerin üzerine Oyak Renault işçilerine ve kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:
“Dün ulusal basında 5 Mayıs olaylarında ve sonrasında TMnin Renault işçilerine müdahale edilmesini isteyen
yazılı belgeler yeraldı. Gazeteler haberi “sendikanın işçiyi satışının belgesi” manşetiyle verdi. Belgelerde TM,
kendisinden istifa eden 4 binin üzerinde Renault işçisini
yasadışı kişi ve gruplar olarak niteliyor. Sendika tercihlerini tanımayın diyor. Bu haberlerle TMnin işçi düşmanlığı resmi belgelerle kayıtlara geçmiş oldu. İşçinin aidatlarıyla saltanat süren, aidatını aldığı işçiyi dövmeye kalkan
bu şebekenin Oyak Renault’ta işi kalmadı. Az kaldı, bu
şebekeden ilelebet kurtulacağız”

Sendikamız olaydan bir gün sonra 15 Temmuz tarihinde şu açıklamayı yaptı:
“Dün Oyak Renault’ta işten atılan 5 kişilik bir grup,
Bursa adliyesi önünde sendikamızı karalayan bir açıklama yaptı. Açıklamada sendikamız yöneticilerinin
isimleri kullanılarak onların söylemedikleri sözler ifade
ediliyor ve kendilerine sahip çıkılmadığı söyleniyor.
Hangi odakların yönlendiriciliğinde olduğu malum
olan bu kişilerin açıklamaları asılsızdır. Açıklamanın,
geçen seneki 5 Mayıs olayları sonrası Türk Metal’in
Oyak Renault işçilerinin cezalandırılması için işverene
yazdığı yazıların ulusal ve yerel basına düştüğü gün
yapılması dikkat çekicidir.
Oyak Renault’ta Mart ayı başında 75 üyemiz tazminatsız olarak işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz için işe
iade davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç sendikamızın hukuk birimleri tarafından takip edilmektedir. Açıklamayı yapan kişiler daha başlangıçta, hukuki
süreci sendikamız avukatlarıyla sürdüren Oyak Renault işçileriyle ortak hareket etmeyerek, yollarını onlarla
ayırmıştır.
İşten çıkarmaların hemen ardından sendikamız
üyeleri için bir dayanışma kampanyası düzenlemiştir.
Üç aya yayılan bu dayanışma kampanyasından, dünkü açıklamayı yapan 5 kişi de dahil olmak üzere işten
çıkarılan tüm üyelerimiz ayrımsız ve eşit olarak yararlanmışlardır. Bu kişilerin kendilerinin etraftan ne kadar
para topladığı ise tarafımızdan bilinmemektedir.
Sendikamız, işten çıkarılan Oyak Renault işçilerinin yeniden iş bulmaları için de tüm olanaklarını kullanmıştır. Birçok üyemiz küçük de olsa bu çabaların
sonucu işe girmiştir. Bunun en somut örneği ise dünkü
açıklamayı okuyan kişinin kendisidir. İftira dolu açıklamayı okuyan bu kişi, Bursa’da toplu iş sözleşmesi
tarafı olduğumuz bir işyerinde sendikamızın çabaları
sonucu işbaşı yapmış, burada iki gün çalıştıktan sonra
işi beğenmeyerek bırakmıştır.
Sendikamız ilk günden buyana Oyak Renault’ta
aldığı tüm kararları işçilerle birlikte almıştır. Eylem
kararlarından, toplantılara, mücadele başlıklarından
yapılan eğitimlere kadar sendikamızın tüm faaliyeti
üyeleriyle birlikte kararlaştırılmıştır. Bugün de böyledir.
Sendikamızı ayrı kılan zaten bu özelliğidir. Tersini iddia etmek Oyak Renault işçilerinin yıllar boyu esareti
altında kaldığı sarı sendikal anlayıştan kurtulmak için
verdiği mücadeleyle alay etmektir.
Birleşik Metal-İş, 2015 yılının Temmuz ayından buyana Oyak Renault işçilerinin çoğunluk sendikasıdır.
Onları temsil etmektedir. Ve sendikamız 2017 yılının
Mayıs ayında işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi için yetki başvurusunda bulunacaktır. Görüyoruz
ki işçi düşmanı cephenin bütün çabası Oyak Renault
işçilerinin sendikal özgürlüğüne kavuşabilmesi için yürüttüğü bu mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır.
Başta Oyak Renault işçileri olmak üzere sendikamız bu oyuna izin vermeyecektir.”
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15-16 Haziran’ın yıldönümünde

Metal işçileri direnişteki NSK işçileriyle buluştu
Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren NSK Armatür ve Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş. işyerine çalışan işçiler sendikamızda örgütlenmiş, sendikamızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na toplu iş
sözleşmesi için çoğunluk tespiti başvurusunda bulunduğumuz 31 Mart tarihinde işveren anayasal haklarını kullanıp sendikalaşan 2 üyemiz işten çıkarmıştı.
Sendikamız 7 Nisan 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini aldı. Sendikamızın yetki tespitini almasından
sonra da fabrika yönetiminin işçilere dönük baskıları hız
kesmeden devam etti.
İşten çıkartılan üyelerimiz fabrikanın önünde sendikal
haklarının tanınması ve sebepsiz şekilde çıkartıldıkları
işlerine geri dönme talebiyle Eskişehir Şubemiz öncülüğünde direnişlerini sürdürüyor.
İşyerinde baskılarla mücadele ederek sendikal haklarını
sahip çıkan ve fabrika önünde direnişlerini sürdüren NSK
işçileriyle, 15-16 Haziran şanlı işçi direnişinin 46.yıldönümü etkinlikleri kapsamında metal işçileri buluştu.
Eskişehirli metal işçileri Organize Sanayi Bölgesi girişinde buluşup, 75 gündür direnen NSK Armatür direnişçileri için yürüdü. Yürüyüşün ardından fabrika önünde
TOMA ve polisler karşıladı işçileri. Fabrika yönetimi işçilerin basın açıklamasına katılımını engellemek için insanlık dışı bir uygulamaya giderek, vardiyası biten işçileri
yemekhanede topladı, dışarı çıkmalarına izin vermedi.
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu TOMA’ların ve
çevik kuvvetin gölgesinde yaptığı basın açıklamasında,
NSK işverenenin yapmış olduğu hukuksuz girişimlere
biran önce son verip, işçilerin anayasal tercihlerini saygı duymaya çağırdı. Serdaroğlu, mücadelenin süreceğini,
metal işçilerinin mücadele birikimi ve deneyimi ile haklarına sahip çıkacağını haykırdı.

NSK Armatür'ün bağlı olduğu İspanyol Roca Sanitario Grubu işyerlerinde
örgütlü olan UGT-FICA Sendikası Roca
Grubu Kordinatörü ve Yapı Malzemeleri Sektörü Başkanı JUAN CARLOS
BARRER da eyleme katıldı.
NSK Armatür işçileri yasal hakları
olan sendika seçme özgürlüğünü kullandılar ve sendikamıza üye oldular. İşçiler
sendikal özgürlüklerine sahip çıkıyorlar.
İşten atılan işçilerle ve üyelerimizle
NSK Armatür’de sendikalı dönem başlayana dek mücadelemiz devam edecek.

“Çok uzaklardan geliyoruz
Çok uzaklardan
Kaybetmedik bağımızı çok uzaklardan”

“Derinden
Gelen
Kökler”
IndustriALL’ın Madrid’de yapılan Genel Kurulunda, NSK’nın bağlı olduğu İspanyol Roca grubunda örgütlü sendika ile görüşen Genel Başkanımız
ve Genel Sekreterimiz, önümüzdeki süreçte yapılacak işbirliği ve ortak mücadeleyi planladılar.

İşçi yatağı Haliç’te doğan Demirİş’in öyküsünden “direnişte akkor, grevde ekmek kavgası, meydanlarda özgürlük
mücadelesi”ne, Birleşik Metal-İş’e, metal
işçilerinini tarihi bu...

“Maden-İş Tarihi” çalışma gurubunun
10 yıldır üzerinde çalıştığı 2 ciltlik eser,
Maden-İş eski Genel Başkanı Mehmet Karaca tarafından Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu’na teslim edildi.

Birleşik Metal-İş
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Direnen
TOR DEMİR işçileri

kazandı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tor
Demir Metal Ürünleri ve Makina Paz. San. Tic. A.Ş.
bünyesinde çalışan işçilerin sendikamızda örgütlenme
mücadelesi başarıyla sonuçlandı. 18 Mayıs tarihinde yasal çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunmamız üzerine işveren 13 üyemizi işten çıkarmıştı. Aynı
gün işten atılan üyelerimiz anayasal hakları olan sendikalaşma haklarına sahip çıkmak ve işe iade taleplerini dile
getirmek amacıyla fabrikanın önünde başladıkları direniş
kazanımla sonuçlandı. Tor Demir işçileri bir ay boyunca
işten atılan arkadaşlarıyla birlikte mücadelelerini kararlılıkla sürdürdü.
Sendikamız 24 Mayıs 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini aldı.

TOR DEMİR fabrikasında işçilerin sendikalaşması
sonrası yaşanan olumsuzluklar, işverenlik ve sendikamız
arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kaldırılmış, işyerinde sendikal hakların tanınması konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmıştır.
TOR DEMİR işçilerinin sendikalı çalışma hakkı tanındı. İşten çıkarılan üyelerimizin 3’ü işbaşı yaptı. 10 üyemiz
ise gönüllük temelinde ihbar ve kıdem tazminatlarına ek
olarak yedi aylık brüt ücretleri tutarında ek tazminat alarak işten ayrıldı.
Önümüzdeki süreç, TOR DEMİR işçilerinin haklarını
geliştirebileceği bir toplu iş sözleşmesine kavuşabilmelerinin hazırlıklarıyla devam edecek ve TOR DEMİR’de
sendikal dönem başlayacak.

VALFSAN işçileri
sendikamızda

EMİS Grup Sözleşmesi hazırlıkları sürüyor
İşkolumuzdaki yeni Elektro Mekanik
İşverenleri Sendikasına (EMİS) bağlı işyerlerini kapsayacak Grup Toplu İş Sözleşmesi taslak çalışması için temsilcilerimizin
katılımıyla, 14 Temmuzda Sendikamız Genel Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Genel Merkez yöneticilerimiz ve uzman
arkadaşlarımız süreçle ilgili bilgi verdiler.
Ardından, temsilcilerimiz söz alarak
işyerlerindeki üyelerimizin görüş ve taleplerini ilettiler.

örgütlendi

Tuzla Serbest Bölge’de bulunan Valfsan Dış
Ticaret Ltd.Şti. fabrikasında çalışan 200 işçinin
sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal çoğunluğu sağlayarak, 31 Mayıs 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı ve 7 Haziran tarihinde sendikamız
Bakanlık’tan toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini
aldı.

Mata örgütlenmesi örnek oldu

Bir önceki toplantı, yine Merkez ve Şube yöneticilerimiz, İşyeri
Temsilcileri ve uzmanlarımıın bir araya geldiği 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmişti.

facebook.com/BirlesikMetal

twitter.com/BirlesikMetal

Facebook ve twitter hesabımızı sadece takip etmekle yetinmeyip,
işyerinizdeki ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza da duyurunuz...

Geçtiğimiz Şubat ayında Tuzla Serbest Bölge’de
bulunan Mata Otomotiv ve Ahşap işyerinde sendikamız örgütlenmişti. Sendikamızın bakanlığa çoğunluk tespiti başvurusunda bulunduğu gün işverenlik 10 üyemizi işten çıkarmıştı.
Anayasal haklarına ve işten çıkartılan arkadaşlarına büyük bir kararlılıkla sahip çıkan Mata işçilerinin talepleri kabul edilmiş, sendika hakları tanınmıştı. Şimdi Mata’da toplu sözleşme süreci devam
ediyor.
Mata işyerinin tam karşısında bulunan Valfsan
işçileri de Mata işçilerinin örgütlenme mücadelesini
yakından takip etme şansı buldular ve Mata işçileri
gibi sendikamızda örgütlendiler.
Valfsan işvereni yetki tespitine itirazda bulundu ancak mahkemeden kesin sonucun gelmesinin
ardından toplu sözleşme hazırlıkları yapılacak ve
Valfsan’da sendikalı dönem başlayacak.
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1 Mayıs’ta Tüm Meydanlar Bizimdir!
Gebze’de yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı 1 Mayıs...

“Kiralık işçi düzenlemesine, kıdem
tazminatımızın gasp
edilmesine, taşeronlaştırma saldırısına,
her geçen gün artan
iş cinayetlerine, güvensizleşmeye, sefalet ücretlerine, sendikal hak ihlallerine
karşı alandayız.”

Basın açıklamamızdan...

Gebze Sendikalar Birliği’ne üye sendikalar,
siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi’nde toplandık. Yaklaşık 5 bin kişi sloganlar atarak Gebze
Kent Meydanı’na yürüdü. Gebzenin caddeleri
işçilerin sloganlarına ve çoşkusuna tanık oldu.
Meydanda Gebze Sendikalar Birliği’nin bildirisi okundu.
Alanda toplananlar daha sonra söylenen türküler eşliğinde halaya durdular.
“1 Mayıs dayanışma demektir, mücadele ve birlik demektir. Ülkede emeğin sesini daha da yükseltmek için bir
araya geldik. Birlik ve dayanışma içerisinde 1 Mayıs’ta
bu ülkede emekçiler var demek için bir araya geldik. Fabrikalarda, tezgahlarda ve işyerimizdeki örgütlülüğümüzü
ve birliğimizi bu meydana taşıyarak haklarımızı ve kazanımlarımızı koruyacağımızı ilan etmek için 1 Mayıs’ta
buradayız. 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele günüdür. Dünyada ve Türkiye’de bu mücadele gününde nice bedeller
ödendi. Bu bedeller sayesinde bugün bazı kazanımlarımızın olduğunun farkındayız.”

Konfederasyonumuz DİSK 1 Mayıs’a 5 gün kala yaptığı
ortak açıklama ile işçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ın “Bakırköy Halk Pazarında”
gerçekleşeceğini belirtmiştir.
Öncelikle herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki Taksim
DİSK için, Birleşik Metal-İş Sendikası için 1 Mayıs Alanı’dır.
Bunu hiçbir gücün değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz.
İşçi sınıfının bugün dahi bir mücevher gibi elinde kalan
birçok hakkın elde edilmesine tanıklık etmiş, bu uğurda şehitler verdiğimiz bir meydandır Taksim.
Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak onursal başkanımız Kemal Türkler ve yiğit arkadaşlarının bizlere bıraktığı
bu şerefli mirasın gerçek sahipleri olarak 1 Mayıs’ın tarihine
ve anlamına yakışır biçimde İstanbul’da, ancak Taksim’de
yapılması gerektiğine inanıyoruz.
“Bu yıla mahsus olmak kaydı” gerekçesiyle Taksim talebinden “vazgeçilerek” Bakırköy’de toplanılması kararını
da dikkate alarak üyelerimizle kitlesel bir 1 Mayıs’ı adına
yakışır biçimde kutlamak için tüm Türkiye sathında ve bütün
meydanlarda hazırlıklarımızı yapıyoruz.
İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücadele” günü olan
1 Mayıs’ta bugün çalışanlar olarak yaşadığımız tüm haksızlıklara, baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, haklarımızın gasp
edilmesine, kıdem tazminatlarımıza göz dikilmesine, modern
kölelik olan kiralık işçiliğe, taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına karşı meydanlarda haykıracağız.
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Tüm yurtta 1 Mayıs alanlarındaydık...

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
CAVO OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş
Baştemsilci: Bedri Ayaz
Temsilci: Medet Kıranoğlu
Temsilci: Tuncay Coşkun
ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SAN.
VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Feryüz Fevzi Yıldız
Temsilci: Erol Kalender
Temsilci: Ahmet Gülen
Temsilci: Süleyman Bayram
ACEL ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ
Baştemsilci: Meltem Yıldız
Temsilci: Gülsüm Üçüncü
ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Tuncay Alagöz
Temsilci: Harun Coşkun
Temsilci: Abdurrahman Ertaş
EPTA İSTANBUL SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Şeniz Özsoy

ÇOKYAŞAR HALAT MAKİNE TEL
GALVANİZLEME SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Kenan Delice
Temsilci: Salim Yüksel
Temsilci: Serkan Bilgiç
YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş (GEBZE)
Baştemsilci: Ahmet Akbulut
Temsilci: Yılmaz Özkan
Temsilci: Murat Elmas
Temsilci: Bülent Akarsu
HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Oktay Yurtyapan
Temsilci: İbrahim Toran
TİTAN ASİA JANTSA JANT SAN. TİC.
VE SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Hüseyin Kartal
Temsilci: Murat Yılmaz
Temsilci: Merih Altıntaş
NCG METAL VE PLASTİK AMBALAJ
YENİLEME SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Hasan Yılmaz

RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM
SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Burcu Yılmazer
Yeni seçilen baştemsilci ve
Temsilci: Hüseyin Yılmaz
temsilcilerimize
başarılar diliyoruz...
Temsilci: Hüseyin Ulus
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Esnek Çalışmaya
Kiralık işçiliğe
ve Taşeronluğa karşı

ALANLARDAYIZ!

Metal İşçileri
KOCAELİ’nde

Sendikamız, hükümetin meclise sevk ettiği özel istihdam büroları eliyle işçi kiralama adı altında köleleştirme
ve yeni esnek çalışma modellerini içeren yasa tasarısına,
kıdem tazminatının tasfiyesini içeren saldırılara karşı 20
Nisan'da Kocaeli'nde yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda düzenlenen eylemde
Genel Sekreterimiz Özkan Atar, basın açıklaması yaptı.

Eylemler, işyerlerinde protesto bildirileri okunması ile başladı
Kamuoyunda ‘kiralık işçilik’ olarak bilinen Kanun Tasarısı, 4 Mayıs
2016 tarihi itibariyle adeta bir baskın
yöntemiyle Meclis Genel Kurulu’na
getirilmiştir.
Ülkenin gündeminde bunca
önemli konu varken, insanlarımız can
derdine düşmüşken, kiralık işçilik ile
ilgili yasa tasarısının yangından mal
kaçırırcasına komisyondan geçirilip
alelacele Meclis Genel Kuruluna getirilmesini çok manidar bulmaktayız.
İşçilerimizin karşı çıktığı tasarının yasalaşmaması için sendikamız,
üyelerimiz ve işçi sınıfı varını
yoğunu ortaya koyacaktır.
5 Mayıs Perşembe sabahı
işyerlerinde protesto bildirileri
okuyarak başlatacağımız eylemlerimiz, süreç içinde devam
edecektir.

5 Mayıs’ta bildiriler okundu, 6 Mayıs’ta taleplarimiz işyerlerine asıldı:

YASA REDEDİLSİN

Kiralık değil, kadrolu işçi çalıştırılsın
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bugüne kadar esnek çalışma adına
ve işçilerin hakların gasp edilmesi maksadıyla yapılan her saldırıya parti
tabelasına bakmaksızın, kimin tarafından yapıldığına aldırış etmeden karşı
çıktık, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz.
İşçileri böylesine ağır bir çalışma düzenine mahkum eden ve adeta köleleştiren bu yasa tasarısı karşısında sessiz kalıp, boyun eğen işçi sendikası
adı altında faaliyet gösterip işçilerin haklarının peşkeş çekilmesine göz yuman tüm yapıları da şiddetle kınıyoruz.
Çünkü insan onuruna yakışmayan kiralık işçilik uygulamasına karşı direniş bir haktır.
Metal işçileri köleliğe ne ortak olacak ne de izin verecektir.

Birleşik Metal-İş
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İSİG incelemeleri devam ediyor!
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Laik, demokratik, bağımsız, sosyal hukuk devleti emekçilerin eseri olacaktır

Darbe insanlık suçudur!

İşçilerle, işyeri İSG uzmanları
ile görüşülerek ve fabrikalarda yerinde tespit edilen eksikleri içeren
raporlar hazırlanıyor.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanı geleneksel
olan çalışma sürelerinin düzenlenmesi, mola
saatlerinin ayarlanması mücadelesinin çok
ötesine geçmiş durumda.
Gelişen teknoloji, makinaların çeşitliliği, ergonomi ve işyerinde yaşanan stres ve
mobbing ve en önemlisi değişen iş organizasyonları sağlığımızı çok yönlü olarak etkiliyor.
İşyerlerinde bizleri bekleyen tehlikelerin
tanınması, risklerin ortadan kaldırılması için
mücadele etmek, artık önemli bir bilgi birikimini de beraberinde dayatıyor.
Daha öncede yazdığımız üzere, Sendikamız bugüne kadar yapmış olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) eğitim çalışmalarına bir yenisini ekledi. Mart ayından bugüne
devem eden çalışma boyunca, 20 işyerinin
incelemesi tamamlanmış durumda.
İSİG incelemeleri, genel olarak, Sendikamız İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği departmanı ve danışmalık hizmeti aldığımız Team
Prevent Şirketi’nin uzmanları tarafından yürütülüyor.
İşyeri ziyaretleri ise biri sendikamızdan
iki uzmanla birlikte Şube temsilcisi , işyeri
işçi temsilcisi tarafından oluşturulan ekip ile
yapılıyor..
İşyerlerinde işçilerle, işyeri İSG uzmanları ile görüşülerek ve fabrikalarda yerinde
tespit edilen eksikleri içeren raporlar hazırlanıyor. Raporlardan tamamlanmış olanlar,
şubelere ve işçi temsilcilerine iletilmeye
başlanmıştır.
Bu incelemelerden hedeflenen, tespit ettiğimiz aksaklıkların giderilmesi ve üyelerimiz için güvenlikli ve sağlıklı çalışma ortamının yaratılmasını sağlamaktır. Bu nedenle
işyeri İSG kurullarında gündeme gelip, yapılması için çaba harcanması incelemelerin
yapılması kadar önemli.
Pek çok gittiğimiz işyerlerinde, yaptığımız çalışmaların amacını kavrayabilen
işyerlerinde,
iyileştirmelerin yapılmaya
başlanmış olması bizlerin ne kadar isabetli
bir çalışma yaptığımızın da göstergesi olmuş
durumda.

Yine, işyerlerinde üyelerimizle buluşmalarımı da aldığımız olumlu geri dönüşler,
motivasyonumuzu ve yaptığımız işte duyduğumuz heyecanı arttırıyor.
Bugüne kadar incelemiş olduğumuz işyerlerinde, iyileştirme ihtiyacı olan, pek çok
alan mevcut bu iyileştirmelerin yapılması
için işverenlerle başta İSG kurulları olmak
üzere müzakere ve mücadele yöntemleri geliştirilmek de önümüzde duran görevler arasında. Ancak, pek çok işyerinde üyelerimiz,
kendi sağlıkları ve güvenliklerini hiçe sayan, sadece kendilerini değil, arkadaşlarının
hayatlarını tehlikeye düşürecek davranışlar
içinde olduğu da gözlemlerimiz arasında.
İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili hali
hazırda alınmış olan tedbirleri uygulamak,
(kaynak işlerinde lokal havalandırmaları
kullanmak, makinelerin muhafaza ve koruyucularını kullanmak, makine stop düğmelerini devre dışı bırakmamak, vinçlerin güvenlik mandallarını iptal etmemek, Kişisel
koruyucu donanımları kullanma v.s.) çalışma hayatında hayati önem taşıyor.
Alışkanlıklarımızı elbette dünden bugüne hemen değiştirmek, kolay değil, ama
kendimizden başlayarak, işverenleri sağlık
ve güvenlik tedbirlerini almaya zorlayacak
adımları bugünden hayata geçirmeliyiz.
Aksi halde, ölüm hiç de uzağımızda değil!
İnceleme yapılan işyerleri: Akgün (Tuzla), Akgün (Gebze), Anadolu Döküm, Anadolu İsuzu, Anadolu Motor, Başöz Enerji,
Bosal, Çemaş Döküm, Demisaş, Entil, Halpaki, Tarkon, Sarkuysan, Yücel Boru (Gebze), Yücel Boru (Osmaniye), Yücel Boru
(Hatay)

Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ülkemiz bir kez daha darbenin eşiğine gelmiştir. Dün gece akşam saatlerinde başlayarak askeri darbe girişimi gündeme
geldi. Ülkemiz geçmiş günlerden bugüne defalarca darbe girişimlerine ve darbelere tanıklık etmiş ve bunun acısını uzun yıllar üzerinde atamamıştır. Çok ağır
bedeller ödemiştir.
Yıllardır ülkeyi yönetenlerin halkın inisiyatifini yok sayan, emeği ayaklar altına
alan, anti-demokratik yönetim anlayışıyla hukuku yok sayan, anayasayı hiçe sayan, ne istediniz de vermedik tavrı ülkemizi bu günlere getirmiştir.
Geçmişten bugüne demokrasinin, hukukun, en temel insan haklarının askıya
alınması, özgürlüklerin yok edilmesi anlamına gelen darbelerden, emek düşmanı
yönetimlerden en büyük zararı halkımız ve emekçiler görmüş ve ağır bedeller
ödemiştir.
Hangi darbeci ve otoriter zihniyetten gelirse gelsin, hukukun devre dışı bırakılması, Anayası’nın askıya alınması, özgürlüklerin kaldırılması asla kabul edilemez.
Türkiye emekçileri kararlılık ve sağduyu içinde hepimizin ihtiyacı olan laik, demokratik, bağımsız, sosyal hukuk devletini yeniden tesis edecektir.
(16 Temmuz 2016 tarihli Basın Açıklamamızdan)

TİS

imza
törenleri

Kocaeli Şubemize bağlı Düzce'de kurulu bulunan
Çokyaşar Halat'ta TİS görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
25 Nisan’da, Genel Başkanımız ve şube yöneticilerimiz de işçilerle birlikte
düzenlenen imza törenindeydiler...
3 Haziran’da NCG
işyerinin MESS ile
yürütülen tis görüşmeleri imza ile sonuçlandı. İkinci toplu
iş sözleşmesini yaptığımız işyerimizde,
üyelerimize önemli
kazanımlar elde ettik.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde örgütlenen Sanel işyerinde, üyelerimizin 5 yıllık mücadelesinin sonucunda sözleşme imzalanmıştır.
Tüm üyelerimize, işçi sınıfına hayırlı olsun.
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Gebze Şubemizden

26.03.2016, Kürüm
Demir İşçileri ile Toplantı ve İflas Erteleme:
Bölgemizin köklü firmalarından KÜRÜM DEMİR işyerinde ekonomik
nedenlerden dolayı iflas
erteleme talebinden bulunduktan sonra işyeri bir
ay ücretli izne çıkartıldı.
Daha sonra, İşkur’a
ve Sendikamıza işyerinde daralmaya gidileceği
bu nedenden dolayı 101
işçinin çıkartılacağı bildirilmiştir. Uzun süre yapılan toplantılar sonucu çıkartılacak işçilerin sayıları 28
üyemiz olmak üzere toplam 43 kişiye kadar düşürüldü.
Gönüllü ve emeklilere öncelik verilerek çıkışlar yapılmıştır. 28 üyemizin büyük bir kısmı gönüllük bir kısmı
da emekliler olmuştur.
Örgütlü olduğumuz Yücel Boru, Ncg, Makine Takım, Cavo, Kürüm Demir, Cengiz Makine, Sarkusan,
Boşal işyeri ziyaretleri gerçekleştirildi.
14.04.2016 tarihinde başlatmış olduğumuz eğitime,
Cesun, Alstom, Sarkusan, Arfesan, Cengiz Makine,
Çayırova Boru, Dostel, Makine Fontana, Yücel Boru,
Schneider işyerlerinden işbaşı yapan 550 üyemiz katılmıştır. Bundan sonraki süreçte de bu eğitim çalışmalarımız devam edecektir.
Bölgemizde uzun süredir birlikteliğini devam ettiren, üç işçi sendika konfederasyonda üyesi olan sendikalarında bulunduğu GEBZE SENDİKLAR BİRLİĞİ
ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 1 Mayıs işçi
sınıfının “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü”nü
bölgemizde coşkulu bir şekilde kutladık. On binlerce
işçinin katıldığı 1 Mayıs’da taleplerimizi dile getirdik.
18.04.2016 tarihinde başlayan Dostluk ve Kardeşlik
Futbol Turnuvamız 23.05.2016’da yapılan final maçlarıyla sona erdi. Şampiyon
ALSTOM, ikinci SARKUYSAN, üçüncü MAKİNA TAKIM ve en centilmen takım ARFESAN

işyeri takımı oldu. Turnuvada emeği geçen herkese ve
bütün takımlarımıza teşekkür ederiz.
20.04.2016 tarihinde Bemka komiteleri ile toplu iş
sözleşme taslağını hazırlayarak işverene verdik. Görüşmelere başlandı.
21.04.2016 tarihinde Sendikamızın almış olduğu
karar gereği Bursa RENO’da işverenin ve hükümetin
saldırıları sonucu çıkartılan işçilerle yapılan dayanışma
toplandı. Şubemizde oluşturulan 5 kişilik bir komite
oluşturarak Bursa 5 Mayıs Şubemiz ziyaret edilerek
toplanan yardımlar yönetimine teslim edildi.
04.05.2016 tarihinde EMİS’e bağlı işyerleriyle merkezde tis yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda komiteler eğitimden
geçirildikten sonra, taslak çalışmaları yapıldı. Bu yıl
yapılacak EMİS toplu iş sözleşme süreci 2017 MESS
grup toplu iş sözleşmesine ışık tutacaktır.
11.05.2016 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz
toplandı.
03.06.2016 tarihinde NCG işyerinin MESS ile yürütülen tis görüşmeleri imzalandı. İkinci toplu iş sözleşmesini yaptığımız işyerimizde, üyelerimize önemli
kazanımlar elde ettik.

Eskişehir Şubemizden
Eskişehir Şubemize
bağlı Demisaş işyerinde
geleneksel futbol
turnuvası düzenlendi.
Her yıl düzenlenen
bölümler arası futbol
turnuvasını, Talaşlı
İmalatı 4-3 yenen Bakım
bölümü kazanmıştır.
Turnuva sonrası
üyelerimiz, Pelitözü
Gölpark’ta düzenlenen
piknikte eğlendiler.

Kocaeli Şubemizden

Kocaeli Şubemizin Sapanca Sardunya Tesislerimizde düzenlediği iftar
yemeğine, Genel Başkanımız ve merkez yöneticilerimiz de katıldı.
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İzmir Şubemizden
bemize bağlı işyerlerinden her gün
patlatılan bombalarla oluşturulan
korkuya rağmen kitlesel katılım sağlandı.
13 Mayıs 2016 tarihinde, 9 Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi
Özlem Çakır ve Çalışma Ekonomisi öğrencileri sendikamızın toplantı salonunda Şube Başkanımız Ali
Çeltek’in sendikal işleyiş hakkındaki bilgilendirme toplantısına katıldılar.
Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren TOR DEMİR
işyerinde 2016 Mayıs’ın da başlayab örgütlenme çalışmaları sonucunda 18.05.2016 tarihinde Çalışma
Bakanlığına Yetki tespiti başvurusu
yapıldı. Ancak örgütlenmeden haberdar olan işveren aynı gün 4 işçiyi
ertesi gün 9 işçiyi daha işten çıkartmış bunu üzerine işten atılan işçilerle birlikte fabrika önünde direniş
başlamıştır. İşverenlik ve sendikamız arasında yapılan görüşmelerin
ardından yaşanan olumsuzluklar
ortadan kaldırılmış, işyerinde sendikal hakların tanınması konusunda
karşılıklı mutabakat sağlanmıştır.
Bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması ve karşılıklı haklara saygı
temelinde işyerinde iş barışının tesis
edilmesi için gösterilen çabalar bir
süre önce sonuç verdi. Bu doğrultuda şirket yönetimi ile Sendikamız
arasında başlayan görüşmeler, olumlu bir sonuca ulaştı. TOR DEMİR
işçilerinin sendikalı çalışma hakkı
tanındı. İşten çıkarılan üyelerimizin 3’ü işbaşı yaptı. 10 üyemiz ise
gönüllük temelinde ihbar ve kıdem
tazminatlarına ek olarak yedi aylık
brüt ücretleri tutarında ek tazminat
alarak işten ayrıldı.

Artık, TOR DEMİR’de sendikal dönem başlıyor, aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz.
TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlanan
ve 1 Haziran 2016 tarihinde Grev kararı
alan Totomak işyerinde 30 Mayıs 2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Türkiye işçi sınıfının sendikalaşma hakkını korumak
için harekete geçtiği gün olan 15-16 Haziran’ın 46. Yıldönümünde 15-16 Haziran ruhunu direnişe taşımak için
Çiğli Bölgesi’nde örgütlü olduğumuz işyerlerinden vardiya
çıkışında toplanan üyelerimizle birlikte Cam Keramik İş
Sendikası’nda örgütlenen ancak işten atılarak fabrika önünde direnişleri devam eden DOSTCAM işçilerinin fabrika
önünde devam eden direnişe destek ziyaretinde bulunuldu.
17 Haziran 2016 İzmir Tabipler Odası’nın düzenlediği
”Emek Hareketinin Temel Sorunları” konulu panele Genel
Sekreterimiz Özkan Atar katılarak bir sunum gerçekleştirdi.

Metal İşçisi
Metal işçisi olmak ne güzel
Kimimiz kırmızı giyer kimimiz mavi
Kimimiz yeşil giyer kimimiz mor
Dünya nasıl olurdu olmasa metal işçisi kendine bir sor

Sizden Gelenler

26 Mart 2016 tarihinde Balatacılar Balatacılık işyeri komitesi ile
şube binamızda TİS taslak çalışması
yapıldı.
28-31 Mart arası Genel Sekreter Yardımcımız Nuran Gülenç ile
birlikte örgütlü olduğumuz işyerlerinde İSİG konusunda işyerlerinde
gözlem ve bilgilendirme toplantıları
yapıldı.
19 Nisan 2016 tarihinde TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanan
Totomak işyerinde üyelerimize vardiyalar halinde şubemizde Gökhan
DÜREN hocamız tarafından Grev
eğitimi yapıldı.
Nisan 2016 tarihinde, şubemizde
örgütlü fabrikalar arası futbol turnuvası düzenlenmiştir. Turnuva sonucunda Şampiyonluğu FTB Fastaner,
İkinci İmpo Motor, Üçüncü HMS
Makine, Dördüncü Ergun Hidrolik
takımları kazandı. Ve derece alan
takımlara ödüllerini Genel Sekreterimiz Özkan Atar tarafından verildi.
26 Nisan 2016 tarihinde, Genel
Örgütlen Sekreterimiz Hami Baltacı, Örgütlenme Dairesi uzmanı
Mehmet Çabuk ve Şube Yönetim
Kurulu ile şube binamızda örgütlenme çalışmaları ile ilgili koordinasyon çalışması yapıldı.
İşçi sınıfının “Birlik, Dayanışma
ve Mücadele” günü olan 1 Mayıs’ta
baskılara, işsizliğe, yoksulluğa, haklarımızın gasp edilmesine, kıdem
tazminatlarımıza göz dikilmesine,
modern kölelik olan kiralık işçiliğe,
taşeronlaştırmaya, sendikasızlaştırmaya, grev yasaklarına karşı Konak
meydanı’nda toplanarak Gündoğdu
Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. 1
Mayıs’a her zaman olduğu gibi şu-

Bir tarlayı sürecekse traktör
Her bir parçasında alınteri vardır
Gidebilir misin onca yolları
Olmazsa tren, uçak, araba
Her birinin yapılmasında alınteri vardır.
Metal’e can veren metal işçisi vardır.
Kapılar yaparız çelikten, demirden
Ocaklar yaparız fırınlar, tencereler, tavalar
Bıçaklar yaparız meyve için, sebze için, et için
Alnımızın teriyle dünyaya yaşam katarız.
Gece gündüz demeyiz
Birimiz gelir birimiz gider fabrikalara
Demire can çeliğe su hayata renk katarız
Biz zor olan yaşamı kolay yaparız.
RIDVAN ŞİMŞEK (BEMKA/Tuzla işyeri Baştemsilcisi)
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NESTLE ve Başkurt Motor Grevine destek ziyaretleri
Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz,
grevdeki NESTLE işçilerini
ziyaret ederek metal işçilerinin dayanışma duygularını
paylaştılar.

Genel Başkanımız 1 Haziranda Çelik-İş’te örgütlü, açlık grevindeki Sakarya Başkurt Motor
işçilerini ziyaret ederek, işçilere
destek verdi.

Toplumsal barış, işçilerle gelecek
Genel Başkanımız, Genel
Sekreterimiz ve sendikamız
uzmanlarından bir heyet, “Barış” imzacısı akademisyenlere destek için, Yrd. Doç. Dr.
Meral Camcı ve Yrd. Doç. Dr.
Esra Mungan’ın tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı
Cezaevi önünde, 15 Nisan’da
“dayanışma nöbeti” tuttular.

Halkın haber alma özgürlüğüne
yapılan saldırıları kınıyoruz.
AKP iktidarının toplumun bütün kesimlerine uyguladığı baskı artarak devam
ediyor. Hükümet; başta işçi sınıfı olmak
üzere, kendinden olmayan sendikalara,
meslek odalarına, siyasi partilere, kadın
ve gençlik örgütlerine, çevre derneklerine, üniversitelere ve hatta sade yurttaşlara yönelik her türlü baskı ve şiddeti reva
görüyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) Türkiye
Temsilcisi
ve
Türkiye Gazeteciler Sendikası
üyesi Erol ÖNDEROĞLU, Tür-

kiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Başkanı
Şebnem KORUR FİDANCI ve Ahmet
NESİN’in tutuklanmalarının hiçbir hukuki
gerekçesi olmadığı açıktır.
Siyasi nedenlere bağlı olduğu görülen
bu tutuklamalar başta olmak üzere, halkın haber olma özgürlüğüne kasteden tüm
baskı ve tutuklamaları kınıyoruz

facebook.com
/BirlesikMetal
16 Mayıs’ta Birgün gazetesinden bir heyet sendikamıza ziyaret gerçekleştirdiler.

twitter.com
/BirlesikMetal
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• Yalova ve Tuzla’da kurulu bulunan
Nuhtel Makine Sanayi işyerinde örgütlenme çalışmasının başarıya ulaşması ve
çoğunluğu sağlamamız üzerine Bakanlık
sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısını
düzenlemiştir. İşveren olumlu tespite itiraz
ederek, yetkisiz mahkeme olan İstanbul
Anadolu Mahkemesi’nde dava açmıştır.
Davanın ikinci duruşması 15 Aralık 2016
günü yapılacaktır.
• Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş. işyerinde Bakanlık sendikamıza olumsuz yetki
tespiti yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız davada İstanbul
12. İş Mahkemesi aleyhimize karar vermiş
olup; dosya tarafımızdan temyiz edilmiş,
ancak Yargıtayca onanmış ve kesinleşmiştir.
• Tekirdağ, Çorlu’daki Vatan Kablo
Metal Endüstri ve Tic. A.Ş. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava,
Tekirdağ İş Mahkemesi’nde lehimize sonuçlanmış olup, karar işveren tarafından
temyiz edilmiştir.
• Uğur Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret Hüsnü Coşkun işyerindeki yetki
tespitine karşı işverenin İstanbul 15. İş
Mahkemesi’nde dava devam etmektedir.
Bilirkişi incelemesi devam eden davanın
duruşması 29.09.2016 günü yapılacaktır.
• Armsan Silah San. ve Tic. A.Ş. işyerinde, Bakanlık’ın işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığımızı tespit eden
yazısının iptali talebiyle İstanbul Anadolu
8. İş Mahkemesi’nde açtığı davada dava
aleyhimize sonuçlanmış ve karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Dosya halen Yargıtay’dadır.
• Dinex Egzos ve Emisyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. işyerinde Türk Metal
Sendikası lehine düzenlenen olumlu yetki
tespitinin iptali talebiyle tarafımızdan açılan dava Tekirdağ İş Mahkemesinde devam
etmektedir. Duruşma günü 9 Eylül 2016’tarihinde yapılacaktır.
• Simkab Elektrik San. İth. İhr. Tic.
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme
faaliyetleri sonrasında Çalışma ve Sosyal
güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurumuz
sonucu Sendikamıza verilen olumlu yetki
tespitinin iptali talebiyle işverenin açtığı
dava İstanbul 12. Mahkemesi’nde lehimize sonuçlanmış olup, işveren kararı temyiz
etmiştir. Temyiz incelemesi Yargıtay’da devam etmektedir.
• Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde 24.06.2013 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki
başvurusunda bulunulmuştur. Türk Metal
Sendikası ise aynı işyeri için 27.06.2013
tarihinde Bakanlığa başvuruda bulunmuştur. Bakanlık Sendikamıza olumsuz yetki
tespiti yazısı düzenleyip gönderirken Türk
Metal’e ise olumlu yetki tespiti yazısı göndermiştir. Her iki tespitin iptali talebiyle aç-

tığımız davalar birleştirilmiş olup davanın
duruşması 22 Eylül 2016 günü yapılacaktır.
• Düzce ve Gebze’de kurulu M.T. Reklam A.Ş. işletmesinde yapılan üyelikler
sonrasında Bakanlığa 20.05.2014 günü
çoğunluk başvurusu yapılmıştır. Bakanlığın M.T. Reklam işletmesinde çoğunluğu
sağladığımıza dair tespit yazısının iptali
talebiyle işveren dava açmıştır. İstanbul
Anadolu 6. İş Mahkemesi, mahkemenin
yetkisizliğine karar vererek dosyanın, şirket merkezi fiilen Gebze’de olduğundan
Kocaeli İş Mahkemesi’ne gönderilmesine
karar vermiştir. Bu karar işveren vekilince
temyiz edilmiştir.
• Civtaş Cıvata İm. San. ve Tic. A.Ş.
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru
sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu
yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşveren
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava
İstanbul 17. İş Mahkemesi’nde devam etmektedir: Dosyanın duruşması 10.08.2016
günüdür.
• MMZ Onur Boru Profil Üretim San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde için Bakanlığa yaptığımız başvuru ile tarafımıza verilen olumlu
yetki tespit yazısının iptali için işveren İstanbul 9. İş Mahkemesi’nde açılan davanın
kabulüne karar verilmiş olup tarafımızdan
temyiz edilmiştir. Karar Yargıtay tarafından bozulmuş olup yerel mahkeme yeniden
yargılama yapıp yine aleyhimize karar vermiş ve temyizimiz üzerine bu karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir.
• İzopoli işyerindeki çoğunluk tespitine
itiraz eden işverenin açtığı dava İstanbul
16. İş Mahkemesi’nde görülmüş ve mahkeme davayı kabul ederek yetki tespitini iptal
etmiştir. Karar Yargıtay tarafından bozulmuş olup yeniden yapılan yargılama sonucunda dava lehimize sonuçlanmıştır. Karar
işveren tarafından temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır.
• Sendikamız, THY Teknik AŞ’de örgütlenmeye başlamış, aynı süreçte şirket
yönetimi ve hükümetin desteği ile Çelikİş Sendikası da örgütlenmeye yönelmiştir.
Çelik-İş Sendikası’nın yetki tespiti başvurusuna ilişkin Bakanlık kararı tarafımıza
tebliğ edilmeyerek itirazımız engellenmiştir. Bu durumu öğrenmemiz üzerine İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde Çelik-İş lehine
düzenlenen yetki tespit yazısının iptali istemiyle dava açılmıştır. Çelik-İş için düzenlenen kesin yetki belgesinin iptali istemiyle
İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde açtığımız
dava da; İstanbul 24. İş Mahkemesi’nde
açılan dava (derdestlik, aynı konuda 2 ayrı
dava bulunduğu) gerekçe gösterilerek usulen ret kararı verilmiştir. Bu karar da temyizimiz üzerine Yargıtay tarafından bozulmuş
ve akabinde 24. İş Mahkemesi’ndeki dava
ile birleştirilmiştir. 24. İş Mahkemesi’nde
28.06.2016 tarihinde davanın reddine karar
vermiş olup, bu karar tarafımızdan temyiz
edilmiştir.
• Cofle TK işyerinde sendikamız için
olumsuz yetki tespit yazısı, Türk Metal

Sendikası için ise olumlu yetki tespiti yazısı gönderilmiştir. Her iki tespitin iptali
talebiyle açtığımız davalar devam etmekte olup, dava işverence de Türk Metal’in
yetkisine itiraz davası ile birleştirilmiştir.
Duruşması 19 Temmuz 2016 günü yapılacaktır.
• Pratt&Whitney THY Teknik Uçak
Motoru Bakım Merkezi’nde (TEC) yürütülen örgütlenme çalışmaları sonunda yapılan
yetki tespiti başvurusu üzerine, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikamızın
yasanın aradığı çoğunluğu sağladığını tespit ederek, yetki tespitini sendikamıza verdi. Çelik-İş, ve işveren çoğunluk tespitine
itiraz ederek dava açtı. Çelik-İş Sendikası,
TEC çalışanlarının daha fazla mağdur olması pahasına davayı yetkisiz mahkeme
olan İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesinde açmış olup, bu davada ilk duruşmada mahkemenin yetkisizliği ile, dosyanın
İstanbul İş Mahkemesine gönderilmesine
karar verilmiştir. Bu karar temyiz aşamasındadır. İşverenin yetkili mahkeme olan
İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde açtığı davanın 2. duruşması ise 5 Ekim 2016 günü
yapılacaktır.
• Bursa’da kurulu bulunan Ewon Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmalarının ardından
Bakanlık Birleşik Metal İş Sendikası’na
olumlu yetki tespiti yazısı düzenlemiştir.
İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle
açtığı dava, Bursa 3. İş Mahkemesi’nde
görülmüş ve dava lehimize sonuçlanmış,
karar işverence temyiz edilmiştir.
• Cornaglia Turkey Makina Metal Kalıp
Plas. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen örgütlenme çalışmalarının ardından
Bakanlık Birleşik Metal İş Sendikası’na
olumlu yetki tespiti yazısı düzenlemiştir.
İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle
açtığı dava, Bursa 4. İş Mahkemesi’nde
görülmüş ve Mahkeme kesin olmak üzere
davanın reddine karar vermiş, dava lehimize sonuçlanmıştır.
• İzmir’de kurulu bulunan FTA Havacılık ve Bağlantı Elemanları San. Tic.
Ltd. Şti. işyeri için Bakanlık tarafından
verilen olumlu yetki tespiti yazısının iptali
talebiyle işverenin açtığı dava İzmir 6. İş
Mahkemesi’nce reddedildi. Karar işverence temyiz edildi, dosya Yargıtay’da.
• Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic.
A.Ş. ile Ar-Elektronik San. ve Tic. A.Ş. işyerlerinde, yürüttüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucunda, Bakanlığa yetki tespiti
başvurusu yapılmıştır. Bakanlık Luna işyerinde çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin
olumsuz yetki belgesi yazısını, Ar işyerinde
ise çoğunluğu sağladığımızı tespit eden yazısını göndermiştir. Tarafımızdan Luna’daki olumsuz yetki tespitine karşı açılan dava
İzmir 4. İş Mahkemesi’nde devam ederken
Bilirkişi Ar, Luna ve Mepa’nın tek şirket gibi değerlendirilmesi yönünde görüş
bildirmiş ve dava işverenin olumlu yetki
tespitine itiraz ettiği İzmir 13. İş Mahkemesi’ndeki Ar-Elektronik San. ve Tic.
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A.Ş.’nin yetki davası ile birleştirilmiştir.
İzmir 13. İş Mahkemesi’nde devam eden
davanın duruşması 30 Eylül 2016 günü yapılacaktır.
• Kayseri’de kurulu Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. işyerinde, Bakanlığın çoğunluğu sağlayamadığımıza ilişkin olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız dava
lehimize sonuçlanmış ve kesinleşmiştir.
• Konya’da kurulu bulunan Akın
Piston San. Tic. Ltd. Şti.’ndeki örgütlenmenin tamamlanmasının ardından
Bakanlık işyerinde yetkili sendika olduğumuza karar vermiştir. İşverenin Konya 4. İş
Mahkemesi’nde açtığı çoğunluk tespitine
itiraz davası, bu mahkemenin sosyal güvenlik mahkemesi olması nedeniyle; 2. İş
Mahkemesi’ne gönderildi. Dava lehimize
sonuçlanmış olup; temyiz aşamasındadır.
• Eskişehir’de bulunan Öznur Pres işyerinde örgütlenmenin tamamlanmasının
ardından Bakanlık işyerinde yetkili sendika olduğumuza karar vermiştir. İşverenin
olumlu yetki tespitine karşı açtığı dava
Eskişehir 1. İş Mahkemesi’nde görülmekte
olup, ikinci duruşması 20.07.2016’da yapılacaktır.
• Bilecik Bozüyük’te bulunan Midal
Kablo işyerinde Bakanlığın sendikamız lehine çoğunluk tespitine karşı işveren dava
açmıştır. Dava Bilecik 1. Asliye Hukuk (İş)
Mahkemesi’nde görülmekte olup, ikinci
duruşması 23.09.2016 tarihinde duruşması
yapılacaktır.
• Sakarya, Hendek’teki Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin
yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava,
Sakarya 2. İş Mahkemesi’nde reddedilmiş
ve dava lehimize sonuçlanmıştır. Ancak bu
karar işveren tarafından temyiz edilmiş ve
Yargıtay, kararı bozmuştur. Dosya halen
bilirkişide olup duruşma günü 15 Temmuzdur.
• Weidmann Transformatör İzolasyon
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işvereninin işkolu
tespiti talebi ile Gebze 3. İş Mahkemesi’nde
açmış olduğu davada mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş olup yargılamayı
sürdüren Kocaeli 5. İş Mahkemesi 6 Haziran 2016 tarihinde lehimize karar verdi. İşveren davadan feragat ettiğinden, gerekçeli
kararın yazılmasının ardından karar kesinleşecektir.
• Crown Bevcan Türkiye Ambalaj San.
Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından yaptığımız
başvuru sonucunda Bakanlık sendikamıza
olumsuz yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. Olumsuz yetki tespitine karşı açtığımız
dava Kocaeli 5. İş Mahkemesi’nde görülmekte olup keşif yapılmıştır. Bilirkişi raporu beklenmekte olup duruşması 27.07.2016
tarihindedir.
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Daha donanımlı genç işçiler için...
Sendikamız bu 15-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Sendikamız Sapanca Tesisleri'nde Genç İşçi İSİG Eğitimi
yapıldı.
Sendikamızın kadrolarının yetiştirmeyi hedefleyen
eğitimde, Sendikal işleyiş ve iletişim, İSİG, TİS politikaları, İş Yasası, sendikal anlayış ve ilkelerimiz vb. konular
işlendi.

Örgütçü Eğitimi
İSİG Eğitimci Eğitimi

Temsilci kadrolarımızın sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi amacıyla 1. Örgütçü Eğitimi, 23-27 Mayıs tarihlerinde
Sendikamız Sapanca Tesisleri’nde yapıldı. Eğitimin son günü Genel Başkanımız ve
Genel Eğitim Sekreterimizin katılımıyla değerlendirme yapıldı ve sertifika töreni
düzenlendi.

9 Mayıs’ta sendikamız genel merkezinde yapılan eğitime 20 üyemiz katıldı.

Gebze Şubesi yeni üye Eğitimi

Anadolu Şubesi İSİG Eğitimi

Nisan ayında Gebze Şubemizde başlayan yeni üye eğitimlerine, Cesun, Alstom,
Sarkusan, Arfesan, Cengiz Makine, Çayırova Boru, Dostel, Makine Fontana, Yücel
Boru, Schneider işyerlerinden işbaşı yapan 550 üyemiz katıldı.

Anadolu Şubesine bağlı iş yerlerinde çalışan üyelerimiz ve yöneticilerimizin katılımı ile
Nisan ayında bir İSİG eğitimi gerçekleştirildi.
İki bölümden oluşan eğitimin konuları işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile iletişim oldu. Metal
iş kolunda görülen meslek hastalıkları ve risk
unsurları, meslek hastalıklarının tanı ve teşhisi
hakkında bilinmesi gerekenler eğitimin ilk bölümünde üzerinde durulan konuların başında
geldi.
Eğitimin ikinci bölümünde iletişim ve kolektif çalışmanın önemi üzerine bir çalışma yapıldı. Şubeye bağlı farklı iş yerlerinden 28 temsilci ve yöneticiler ile gerçekleştirilen eğitimi,
sendikamız uzmanları Süleyman İleri ve Sinem
Derya Çetinkaya yürüttü.

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2016

Yönetici eğitiminde
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Üyelerimiz Gönende

Fikret Başkaya bizimleydi
16 Temmuz’da Sapanca Tesislerimizde yapılan
Yönetici eğitiminde, Doç. Dr. Fikret Başkaya da,
Dünya ve Ortadoğu koınulu bir sunum yaptı.

Toplumsal Cinsiyet ve İSİG

Mayıs ayında İstanbul 1. No’lu
Şubemize bağlı Penta (Tuzla) İş yerine “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve
İSİG” eğitimi yapıldı.
Üyelerimiz ve sendika genel merkezi yöneticilerimiz de dahil olmak üzere
27 kişi katılım sağladı. Eğitimi sendikamız uzmanlarından Sinem Derya Çetinkaya ve Nuran Gülenç gerçekleştirdi.
Eğitim iki bölümden oluştu.İlk bölümde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ana başlıktı. Toplumsal cinsiyet kavramının ne olduğu, toplumsal cinsiyetin kadınları nasıl
hem sosyal hayat hem de çalışma hayatın-

Gönen’de kurulu Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Tesislerimiz, 6 hafta boyunca üyelerimiz için ücretsiz olarak hizmet
verdi.
Çeşitli fabrikalardan gelen toplam 853
üyemiz, tesislerimizde konakladı.

dan ikinci plana ittiği ve bunun sonuçları
üzerine bir sunum yapıldı.
Ufak bir atölye çalışmasından sonra
kadının çifte mesai ile yıpranmasının daha
yoğun olduğunu, iş yerinde de yalnızca bu
nedenle dahi erkek işçilere oranla risklere
daha açık olduğu üzerinde duruldu. Kadın
işçilerin çalışma ortamında sağlığını etkileyen riskler üzerine ayrıntılı bir sunum
yapıldı.

5 ayda,
136 eğitimde,
1713 üyemiz
eğitimden geçti

30 Mayıs’ta Yönetim Kurulumuz uzmanlarla bir araya gelerek, yapılacak
üye kimlik araştırması için yürütülen çalışmaları değerlendirildi..
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Esneklikte yeni adım: Kiralık İşçi
20.05.2106 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yani işçi kiralama
yetkisi verilmiş oldu. Yasanın genel gerekçesinde bile
geçici iş ilişkisi-kiralık işçi uygulamasıyla işçi haklarının
gaspının amaçlandığını açıkça söylenmektedir.

Yeni tanım: İstihdamın güvencesi
Yasanın genel gerekçesinde iş güvencesi kavramının
yerine istihdam güvencesi kavramının önem kazandığı
ifade edilmiştir. İstihdam güvencesi ise istihdamın korunması ve tek bir işverene bağlı olmadan çalışmanın sürdürülmesi olarak ifade edilmiştir. Bu noktada da özel istihdam bürolarının artan işsizlik sorununa çözüm bulma ve
işletmelerin değişen piyasa koşullarına uyum sağlaması
konusunda önem kazandığı belirtilmiştir.
Ülkemizde güvenceli olan ancak esnek olmayan kayıtlı çalışanlar ve esnek olan ancak güvencesi olmayan
kayıtdışı çalışanlar şeklinde iş gücünün bölündüğü tespitine de yer verilmiştir. Kayıtdışı çalışmayı önlemesi gereken makam olarak hükümet kayıtdışı çalışmanın esnek
tarafını övmektedir.
Gerekçede Türkiye’de 438 özel istihdam bürosu olduğu belirtilmiştir. Özel istihdam bürolarına ilişkin olarak
yasada Özel İstihdam Büroları Avrupa Konfederasyonu
(Eurociett)’nun 2015 raporu ve 2008/104/EC Avrupa
Birliği Direktifi öne çıkarılmaktadır.
Genel gerekçede düzenleme ile işletmelerin ihtiyaç
duyduğu esnekliğe katkıda bulunulurken bir yandan da
işsizlik oranlarının azalmasının sağlanacağı ifade edilmektedir. Esnekliğinde işçiye çalışma saatlerini ayarlama
şansı vereceğinden iş ve özel yaşam arasında denge kurulabileceği söylenmektedir. Esnek çalışma modelleri incelendiğinde çalışma saatlerinin işveren tarafından ayarlandığı görülecektir.
Gerekçede uzaktan çalışma modeli de açıklanmış ve
teknolojinin gelişmesi ile bu çalışma modelinin yaygınlaştığı belirtilirken çelişkili bir şekilde ülkenin geri kalmış
yörelerinin istihdamına yardımcı olacağı iddia edilmiştir.

Güvencesiz -Sendikasız Geçici İşçi (Kiralık
İşçi)
4857 Sayılı İş Yasası’nın geçici iş ilişkisin düzenleyen
7. maddesi tamamen değiştirilmiştir. Madde ile geçici iş
ilişkisinin özel istihdam bürosu aracılığıyla da kurulabileceği düzenlemesi getirilmiştir.
Mevcut düzenlemede yer alan işçinin aynı holding
bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı işyerlerinde yazılı rızasının alınarak geçici olarak gönderilmesi
hükmü aynen korunmuştur. Yine mevcut düzenlemedeki
gibi işçi bu kapsamda kurulacak geçici iş ilişkisi 6 ayı
geçmemek üzere ve en fazla iki defa yenilenebilecektir.
Devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam
ederken, devralan işverenin de ücret, işçiyi gözetme borcu
ve SGK primleri konusunda devreden işverenle birlikte
sorumludur.
Yeni düzenlemede yukarıda belirttiğimiz hüküm aynen yer alırken yasadaki madde ile özel istihdam büroları
üzerinden geçici iş ilişkisi kurulmasına ilişkin farklı bir
düzenleme getirilmektedir.
Bu düzenlemeye göre Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam büroları aracılığı ile “geçici işçi sağlama sözleşmesi” yapılarak geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. Yasada geçici iş ilişkisinin kurulabileceği haller ve
işler şöyle sayılmıştır:
a. İş Kanunu’nun 13. maddesine geçtiğimiz günlerde
eklenen, doğum sonrası kadın işçiye tanınan 16 haftalık
ücretli (çoğul gebelikte 18) ve sonrasında ise 6 aya kadar tanına ücretsiz izin hakkı boyunca kadın işçi yerine,

bu izinler bittikten sonra ebeveynlerden birine tanınan
çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar kısmi
süreli çalışma hakkını kullanması halinde kısmi çalışan
işçi yerine, askerlik hizmeti yürüten işçi yerine ve iş sözleşmesinin askıda olduğu diğer hallerde,
b. Mevsimlik tarım işlerinde,
c. Ev hizmetlerinde,
d. İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı
olarak görülen işlerde,
e. İş güvenliğini önemli bakımından acil işlerde veya
üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,
f. İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve
öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
g. Dönemsellik arz eden iş artışları halinde.
Yasaya göre doğum ve çocuğun ilköğretim çağına kadar kısmi çalışma halinde, askerlik hizmeti yürüten işçi
yerine ve iş sözleşmesinin askıda olduğu diğer hallerde bu
durumun devamı süresince geçici işçi çalıştırılabilecektir.
Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın geçici işçi çalıştırılabilecektir.
İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı
olarak görülen işlerde, iş güvenliğini önemli bakımından
acil işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı
nedenlerin ortaya çıkması halinde ve işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde ise en fazla
dört ay süre ile kurulabilecek ve sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenecek. Dönemsellik arz eden iş
artışları halinde en fazla dört ay süre ile yapılabilecek. Bu
sürelerin sonunda altı ayı geçmeden aynı iş için yeniden
geçici işçi çalıştıramayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, madenlerde ve toplu
işçi çıkarılan işyerlerinde geçici işçi çalıştırılamayacak.
Madde gerekçesinde madenlerin iş sağlığı ve güvenliği
açısından tehlikeli olduğundan, kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen işin devamlılık arz etmesi ve geçici iş
ilişkisinin suistimale açık olması nedeniyle buralarda geçici iş ilişkisi yasaklanmıştır.
Ayrıca toplu işçi çıkaran işveren 8 ay süre ile geçici iş
ilişkisi kuramayacaktır.
İşyerinde grev ve lokavt uygulamasının olması halinde
6356/65. madde uyarınca grev ve lokavt dışı kalacak işçiler haricinde çalışan geçici işçiler işyerinden ayrılacaktır.
Yasaya göre “işletmenin iş hacminin öngörülemeyen
ölçüde artması halinde” geçici olarak çalıştırılan işçi sayısı işyerinde çalışan işçi sayısının ¼’ünü geçemeyecektir.
İşverenler işten çıkardıkları işçilerini 6 ay sonra geçici
iş ilişkisi ile çalıştırabileceklerdir.
İşveren geçici olarak çalıştırdığı işçiye işyerinde açık
iş pozisyonlarını bildirmekle yükümlüdür. Çalışma koşulları açısından geçici işçi ile emsal işçi arasında ayrım
yapılamaz. Geçici işçiler çalıştıkları dönemde işyerindeki sosyal hizmetlerden çalışmadıkları dönemde ise özel
istihdam bürolarının eğitim ve çocuk bakım hizmetinden
yararlanırlar. Geçici iş ilişkisi işyeri sendika temsilcisine
bildirilir.

Geçici iş ilişkisi neler getirecek
Şu ana kadar saydıklarımızı madde metnin de yazanlar. Şimdide biraz bu hükümlerin çalışma yaşamında nasıl
yansıyacağı üzerinde durmak istiyorum:
*“İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması hali” hariç işyerinde kaç geçici işçi çalıştırılacağına
ilişkin bir sınır bulunmamaktadır.
* Geçici çalıştırılan işçi işyerinin işçisi sayılmayacağından, işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden
yararlanamayacaktır.

Ayrıca işe iadenin koşulu olan 30
işçi çalışma şartında
ve diğer çalışan sayısına göre işverene
yükümlülük uygulanan hallerde geçici
işçi dikkate alınmayacaktır.
*Geçici işçi sendika üyesi olamayacaktır. Burada geçici işçinin sendika üyesi olamayacağına ilişkin açık bir
yasak yoktur. Ancak geçici işçi işyerinin işçisi sayılamadığından o işyerindeki sendikada örgütlenemeyecektir.
Özel istihdam bürolarında kayıt üzerinde bir çok değişik
meslekten işçi görülecek ve bunlar ülkenin her yanındaki
işyerlerine dağılmış veya iş bekler pozisyonda olacaklardır. Dolayısı ile geçici işçi özel istihdam bürosu üzerinden
de fiilen örgütlenemeyecektir.
*Geçici işçinin ücreti veya çalışma şartları emsal işçi
dikkate alınarak belirlenecektir denmektedir. Bu durumda
sendikasız ve en son giren işçi emsal işçi olarak dikkate
alınacaktır.
Kaldı ki işçi sadece çalıştığı süre ücret alacağından
geçici iş ilişkisi kurulmadığı yani kiralanmadığı durumda
gelirsiz kalacaktır.
Geçici işçinin ücretinin ödenmesinden özel istihdam
büroları sorumlu tutulmuş.
Geçici iş ilişkisi kurulan işçi sayısının yüzde onunun
ücretinin, ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmemesi veya bir yıl içinde en az
bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile belirlenen ücretin altında ödenmesi veya süresinde ödenmemesi
halleri özel istihdam bürosunun iznini iptali için sayılmış
olsa da bu işçiye ücret garantisi sağlamamaktadır.
İşveren sadece “işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde” çalıştırdığı geçici işçinin ücretinin ödenip ödenmediğini takip edecektir.
Özel istihdam bürosunun Türkiye İş Kurumu’na brüt
asgari ücret tutarının 200 katına denk gelen miktarda (şuanda 329.400,00TL) teminat verme şartı olsa da bu cüzi
teminatın rehinli borçları da varsa işverenin işçi alacaklarını karşılamayacağı açıktır.
İşçiye ücret ödenmez ise işçi ancak özel istihdam bürosuna ilişkin yargıya başvurabilecektir. Bu büroların çoğunluğunun tabiri caiz ise bir masa bir sandalyeden ibaret
malvarlıkları olacağından işçi ücret alacağını hiç tahsil
edememe durumu ile yüz yüze kalacaktır.
*Geçici işçinin kıdem tazminatına esas süre nasıl hesaplanacağı belirsizdir.
* Kiralık işçinin fiilen çalıştırıldığı günlerde SGK
primleri ödeneceğinden, emeklilik için gerekli olan 7200
prim ödeme şartını, tamamlamasının mümkün olmadığı
da ortadadır.
* İşveren süre ve sayı sınırına veya yasada belirtilen
hallerin dışında kiralık işçi çalıştırdığında bu durumdaki
her işçi için 250,00 Türk Lirası ceza verilmektedir. Bu
kadar az ceza, işverenin TİS’ten yararlanmayacak, sendikalaşamayacak, kölelik ücreti ile çalıştırılacak, kıdem
tazminatından, ücretinden ve SGK priminden sorumlu
olmayacağı işçi çalıştırma imkanı olan işveren için ceza
olarak değil ancak ödül olarak değerlendirilebilinir.
Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak daha önce
ki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere kölelik düzenini inşa etmeye yarayacak bu yasaya karşıyız, örgütlü
olduğumuz işyerlerinde geçici iş ilişkisi ile kiralık işçi
çalıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz ve işverenler ile
bağıtlayacağımız tüm toplu iş sözleşmelerine ilişkin taslaklarımıza “geçici iş ilişkisini” engelleyen maddeler
koymak için mücadele edeceğiz.
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Enflasyon yoksulu daha çok vurdu

Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Raporu
04/07/2016

Ekmekte, ette, kirada, toplu ulaşımda alım gücü kaybı yaşandı!
Sofraların vezgeçilmezi ekmek enflasyona yenildi.
DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon
ve Hayat Pahalılığı raporunun sonuçlarına göre TÜİK
tarafından yüzde 0.47 olarak açıklanan aylık Tüketici
Fiyat Endeksi’ndeki artış, kendi hesabına çalışanlar için
yüzde 0.60, düzenli işlerde çalışan ücretliler için yüzde
0.55 olarak gerçekleşti.
Mesleğe göre aylık enflasyondan en çok etkilenenler
yine yüzde 0.6 ile “Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su
Ürünleri Çalışanları” olurken, en yoksul yüzde 20’lik
kesim için bu oran yüzde 0.63 oldu.
BİSAM tarafından farklı gruplara göre enflasyon verileri TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK
Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak hesaplanıyor. BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre AKP hükümetleri döneminde enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için
farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;
1) Haziran 2003-Hazirn 2016 dönemleri arasında
genel TÜFE yüzde 179 olarak gerçekleşirken bu oran
düzenli ücretlilerde yüzde 199,
2) Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar için
yüzde 208,
3) Temel gelir kaynağı ücret ve yevmiye olanlar için
yüzde 199
4) Nüfusun en yoksul % 20’lik kesimi için yüzde
207 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 195 oldu. Buna göre enflasyon yoksulu daha
fazla vurdu.

BİSAM tarafından yılbaşından bu yana ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyon oranındaki
ücret artışları dikkate alınarak yapılan alım gücü kaybı
hesaplamasına göre, enflasyon oranında ücret artışı alan
ücretliler ekmek karşısında yıllık yüzde 3, koyun etinde
yüzde 6.1, tavuk etinde yüzde 8.4, zeytinyağında yüzde
14.1, kirada yüzde 2.2 alım gücü kaybı yaşadı. Toplu
ulaşım araçları da alım gücü kaybı yaşanan alanlar arasındaydı. Buna göre vapur ücretinde yüzde 2.1, belediye
otobüslerinde yüzde 1.4, metro ücretinde yüzde 2.4 seviyesinde kayıp gerçekleşti.
Ulaşım fiyatlarındaki kayıplar geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana yüzde 9’u bulan fiyat artışlarından
kaynaklarındı. Ulaşım alanında en yüksek alım gücü
kaybı banliyö trenlerinde yüzde 8.73 ile gerçekleşti.
BİSAM tarafından Haziran 2003 - Haziran 2016 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Hesaplama TÜFE verilerinin farklı gelir ve tüketim
gruplarının harcamalarını temsil etmemesinden kaynaklanan gizli yoksullaşmayı ortaya koymaktadır.
Buna göre son 13 yıllık dönemde (Haziran 2003-Haziran 2016) gizli yoksulaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar işteki duruma göre yüzde 15.2 oranla yevmiyeliler, mesleğe göre yüzde 13.8 ile Nitelik Gerektirmeyen
İşlerde Çalışanlar, temel gelir kaynağına göre yüzde
15.4 ile ağırlığını sosyal yardımlarla geçinenlerin oluşturduğu diğer transferlerle geçinenler, gelir gruplarına
göre yüzde 13.5 en yoksul yüzde 20’lik gelir grubu
oluşturdu.
Tablo 1- Gizli yoksullaşma oranları

Raporda enflasyondaki hareketlerin doğrudan doğruya
alım gücüne etki eden bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek, kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki
farkın istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olduğu
vurgulandı. Raporda şu önerilere yer verildi.
1) Ücret artışlarında dikkate alınacak ayrı bir endeks
oluşturulmalıdır
2) Fiyatı sistematik olarak gerileyen teknolojik ürünler
mal sepetinden çıkartılmalıdır.
3) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde,
yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünler mal sepetinde yer almamalıdır.
4) Her türlü subjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet
değişimi konusunda, sendikalarında onayının alınması sağlamalıdır.
5) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.
6) Hükümet mensuplarının TÜİK’e müdahalesi anlamına
gelecek yaklaşımlardan uzak durmaları sağlanmalıdır.
7) Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.

Tablo 2- Farklı gelir ve tüketim gruplarına göre enflasyon
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Türkiye'de ve Almanya'da

Özel İstihdam Büroları

Almanya’dan kiralık işçi manzaraları
Aziz Çelik, 19.05.2016, Birgün
Kiralık işçilik uygulamasının işçilerin başına nasıl belalar
açacağını bu deneyimi uzun yıllardır yaşayan Almanya örneğinden öğrenme fırsatı bulduk. DİSK üyesi Birleşik Metal-İş
Sendikası Salı günü İstanbul’da önemli bir toplantı düzenledi.
... Almanya’da 1970’lerden beri rastlanan kiralık işçilik
2003 yılında bugünkü vahim halini almış. Ulber kiralık işçiliğin Almanya’da (tıpkı bizde olduğu gibi) flexicurity (esnek güvence) tartışmaları ile gündeme geldiğini anlattı. Esnek güvence politikasının şirketlerin esneklik ihtiyacı ile çalışanların
güvencesini dengeleme iddiasını taşıdığını ancak uygulamada sadece şirketlerin ihtiyacı karşılandığını vurguladı. Ulber
Almanya’nın iş güvencesini en çok ihlal eden ülkelerden biri
olduğunu söyledi.
AB’nin kiralık işçi yönergesi gereği kiralık işçilerin asıl işverenin işçileriyle ücret dahil aynı koşullara sahip olmasının
(eşit işlem) yasal zorunluluk olduğunu belirten Ulber, ancak
uygulamada bunun tersinin yaşandığını anlattı. Almanya’da
kiralık işçi ücretleri aynı işi yapan asıl işveren işçilerden ortalama olarak yüzde 35 ile yüzde 70 daha düşük. Sendikaların
daha güçlü olduğu metal sektöründe kiralık işçi ücretleri yüzde 41-46 daha düşük seyrediyor. Kiralık işçiler sürekli işçilerin aldığı ikramiyeleri de alamıyor.

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde mecliste onaylanan
Özel İstihdam Büroları yasası ile ilgili olarak sık sık örnek
gösterilen Almanya’daki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarıyla ilgili bir tartışma sürdürmek amacıyla 17 Mayıs
2016 günü, Birleşik Metal İş Sendikası, Almanya’dan IG
Metall Sendikası ve Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile bir
ortak toplantı düzenlendi.
Toplantıya Almanya’da, özel istihdam büroları konularında çalışmalar yürüten, Leipniz Üniversitesinde öğretim üyesi ve IG Metall Sendikası Genel Merkez şirket
politikaları departmanında uzman olarak çalışan, Avukat
Jürgen Ulber katılarak, Almanya uygulamaları üzerine bir
sunum yaptı. Toplantıya Türkiye’den konuyla ilgili kısıtlı
sayıda uzman, akademisyen, siyasetçi ve gazeteci davetli
olarak katıldı.

50 bine yakın özel istihdam bürosunun bulunduğu
Almanya’da bu bürolarının sık sık mevzuatın etrafında dolandıklarını anlatan Ulber, bazı özel istihdam bürolarının sırf
yasaları boşa çıkartmak için özel avukat ekipleri kurduklarını anlattı. Alman içtihadına göre kiralık işçilik ancak geçici
bir istihdam ihtiyacı durumunda söz konusu olabilir. Ancak
uygulamada bu kurala uyulmuyor. Şirketler çekirdek işgücü
dışındaki çalışanları geçici ve kiralık işçi olarak temin ediyor.
Kiralık işçilik işsizlik ödeneği konusunda da önemli bir
hak kaybı yaratıyor. İşsiz kalanlar kiralık işçilik bürolarına
yönlendiriliyor. Meslekleri ne olursa olsun kiralık işçilik bürosu tarafından önerilen işi kabul etmeyenlerin işsizlik ödeneği
kesiliyor.
Almanya’da 2003 yılında kabul edilen düzenlemeyle kiralık işçi olarak çalıştırılmanın bir sınırı bulunmuyor. Ömür boyu
kiralık işçi olarak çalışmanın önünde bir engel yok. Kiralık
işçiler daimi geçici işçi haline geliyor.
Almanya’da kiralık işçilerin yüzde 49’u üç aydan az sürelerle kiralanıyor. Kısa periyotlarla uzun dönem kiralık işçilik
yapıyorlar. Bu durum işsizlik ödeneği ve iş güvencesinden
yararlanmalarının önüne geçiyor ve emeklilik hakları açısından ciddi sıkıntılar yaratıyor.
... Kiralık işçilerin sadece yüzde 2,5’u sendika üyesi olabilmiş.
DİSK Birleşik Metal-İş toplantısında Jürgen Ulber’i dinledikten sonra sendikaların güçlü olduğu, uzun yıllara dayalı bir
işçi hareketinin olduğu AB üyesi Almanya’da bile bunlar oluyorsa Türkiye’de kiralık işçilikle ilgili kim bilir neler yaşanacak
diye düşünmeden edemedim.

Kiralık işçiye su yok!
Olcay Büyüktaş, 18.05.2016, Cumhuriyet
...Tamam başlık biraz abartılı ve avam oldu kabul ama
uygulamalara bakıldığında kiralık işçiye verilenin belki de
yalnız su olduğu görülecek yaman bir çelişki olarak...
Kısa bir süre önce Meclis’te onaylanan Özel İstihdam
Büroları Aracılığıyla Gececi İş ilişkisi’ni düzenleyen yasa ile
ilgili olarak sık sık örnek gösterilen Almanya’daki hukuki düzenlemeler ve uygulamalarıyla ilgili bir tartışma sürdürmek
amacıyla önceki gün, Birleşik Metal İş, Almanya’dan IG Metall Sendikası ve Friedrich Ebert Stiftung Vakfı ile bir ortak
toplantı düzenlendi.
Almanya’da, özel istihdam büroları konularında çalışmalar yürüten, Leipniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve IG
Metall Sendikası Genel Merkez şirket politikaları departmanında uzman olarak çalışan, Avukat Jürgen Ulber katılarak,
Almanya uygulamaları üzerine bir sunum yaptığı toplantıya
Türkiye’den konuyla ilgili kısıtlı sayıda uzman, akademisyen, siyasetçi ve gazeteci davetli olarak katılırken Birleşik
Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu da bir konuşma yaptı.

Ücretin yarısı
Hindistan’da kimya, enerji ve maden sektörlerinde işçi
kiralama bürosu işçileri 4.000 ila 6.000 rupi (72 ila 108 dolar) civarında ortalama ücret alıyorlar. Aynı işi yapan ve doğrudan istihdam edilen sürekli işçiler 15.000 ila 20.000 rupi
(270 ila 360 dolar) civarında ücret alıyorlar.
Giyim sektöründe işçi kiralama bürosu işçilerine sürekli
işçilere ödenen meblağın yarısından daha az ücret ödeniyor.
İsviçre kökenli çimento çokuluslusu Holcim’in Hindistan’daki işletmelerinde, işçilerin yüzde 80’i kiralık. Yasanın
sağladığı korumaya ve asli üretim işlerinde kiralık işçiliği
yasaklayan ve bütün işlere aynı ücret ödenmesini öngören
işkolu sözleşmesine rağmen, Holcim’deki taşeron işçilerine
doğrudan istihdam edilen işçilerin ücretlerinin üçte biri ödeniyor ve koruma önlemleri görmezden geliniyor.
Filipinler’deki sendikaların verdiği bilgilere göre, işçi kiralama bürosu işçilerine hiçbir sağlık yardımı, iş kazası ve
hastalık yardımı, analık ve babalık izni, ulaşım ya da yemek
parası verilmiyor.
Çin’de Nokia’da kiralık işçilere, aynı işi yapan ama doğrudan istihdam edilen işçilere verilen ücretin yaklaşık dörtte
üçü ödeniyor.

Birleşik Metal-İş
Temmuz 2016

Patronlar
hangi haklarımızı
ihlal ediyor?
İş müfettişlerinin düzenledikleri en son raporlara göre, işçilerin
patronlar tarafından en çok ihlal edilen hakları şunlar:
• Ücretleri süresi içinde kasten ödememek veya eksik ödemek.
• Zorunluluk kapsamına girdiği halde ücretleri banka yoluyla
ödememek
• Ücret hesap pusulası düzenlememek.
• Fazla mesai yaptırıldığı halde fazla mesai ücretini ödememek
veya eksik ödemek.
• Yılda 270 saatin üzerinde fazla mesai yaptırmak.
• Fazla mesai yaptırılmaması gereken işçilere fazla mesai yaptırmak.
• Fazla mesai sürelerini gösteren belge düzenlememek.
• Fazla sürelerle yapılacak çalışmalarda işçinin onayını almamak.
• İşçiye hak ettiği serbest zamanı 6 ay içerisinde kullandırmamak
veya eksik kullandırmak.
• Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçinin onayını almadan çalıştırmak.
• Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere fazladan ödenmesi gereken ücreti ödememek.
• Yedi günlük zaman dilimi içerisinde en az 24 saat dinlenme
(hafta tatili) vermemek.
• Çalışılmış gibi sayılan günleri hafta tatili ücretine hak kazanmada saymamak.
• Çalışılmayan hafta tatili günü için ücret ödenmesi gerektiği halde ödememek.
• Çalışanların yıllık ücretli izin hakkına ve izin sürelerine uymamak, yıllık izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak.
• Yıllık ücretli izne hak kazanma döneminin hesabını düzgün
yapmamak.
• Yıllık ücretli izni kanuna aykırı şekilde bölmek.
• Kullandırılan yıllık izinlerle ilgili kayıt tutmamak.
• Yıllık izin ücretini ödememek veya eksik ödemek
• Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek.
• İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek, verilen belgeye
gerçeğe aykırı bilgiler yazmak.
• Engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğüne uymamak.
• Kanun ve yönetmeliklerdeki çalışma sürelerine uymamak.
• Günlük çalışma sürelerini belgelememek, çalışma saatlerini işçilere duyurmamak.
• Haftalık çalışma saatlerinin değişiklik gösterdiği işyerlerinde
denkleştirme esaslarına aykırı davranmak
• İşçilere ara dinlenmesi kullandırmamak veya eksik kullandırmak.
• İşçileri geceleri 7,5 (yedibuçuk) saatten fazla çalıştırmak.
• Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasaklarına uymamak.
• İşçi özlük dosyasını düzenlememek.
• Vardiyalı çalışma ile ilgili kurallara uymamak, vardiya değişimlerini düzgün yapmamak. Vardiya listesi oluşturmamak ve
işyerinde ilan etmemek.
• Çalışanları hileli olarak taşeronun (alt işverenin) işçisi gibi göstermek.
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümlere uymamak.
Ayrıca kıdem tazminatı da işçilerin en çok ihlal edilen hakları arasında yer alıyor. Ancak kıdem tazminatı, işçi işten ayrıldığında
gündeme geldiği için çalışma sırasında ihlal edilen haklar arasında yer almıyor.
Ayrıca işçilerin SGK, İŞKUR ve ALO 170’e bildirdiği şikayetlerinin başında ise;
• Sigortasız çalıştırılma yani kayıt dışı istihdam
• Kayıt dışı ödeme yapılması yani çalışanlara yapılan ödemelerin
bir kısmının kayıtlarda gösterilmemesi, dolayısıyla da SGK’ya
gerçek ücret yerine düşük ücretten bildirilme.
• Çalışanın geçirdiği iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na
bildirilmemesi geliyor.
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İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı
Kiralık işçilik yasasının çıkarıldığı ve kıdem
tazminatı fonu tartışmalarının yürütüldüğü bu
günlerde, İş Mahkemeleri Kanunu, İş Kanunu,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile
Arabuluculuk Kanunu gibi bireysel ve kolektif iş
hukukunda düzenleme yapan yasalarda bir çok
değişiklik içeren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın tarafından sosyal taraflara gönderilen “İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı” ile işçilik
haklarının daha da budanması hedefleniyor.

Zorunlu arabuluculuk
Tasarıda bireysel ve toplu iş sözleşmesinden
kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma
zorunluluğunun getirileceği ifade edilmiştir. Tasarı bu hali ile yasalaştığında, işçiler arabulucuya
gitmeden, alacak veya işe iade davası açamayacak. Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle de arabulucunun bir karar vermesi halinde,
işçiler aynı konuda bir daha dava açma hakkına
sahip olamayacak.
İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sahip olmadıkları göz önüne alındığında en basitinden
alacak miktarını tam olarak bilmeyen bir işçi
arabulucu tarafından ne konuda uzlaştırılacaktır?
Dolayısıyla zorunlu arabuluculuk hak arama özgürlüğünün engeller niteliktedir. Bununla işçilerin yargı yoluna başvurmaları engelleneceği gibi
haklarının çok altında anlaşmalara razı edilerek
hak kaybı yaşamalarına neden olunacaktır.
İşçiye ek külfet: Bölge Adliye Mahkemeleri
Tasarı taslağının ile işe iade, işkolu itirazı,
yetki itirazı, işletme niteliğinin tespitine ilişkin
davalar, toplu iş sözleşmesinin yorumu ve eda
davaları ile 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu
İş sözleşmesi Yasası’ndan kaynaklı bir kısım
dava için temyiz yolu ortadan kaldırılmaktadır.
Sayılan davalarda aleyhine karar verilen taraf
20/07/2016 tarihinden sonra göreve başlayacak
istinaf yolu da denen bölge adliye mahkemelerinde itirazını sunabilecek olup burada verilen
karar kesin olacaktır.
İstinaf mahkemesi iddia edilenin aksine da-

vanın esasına bakacağından davaların daha da
uzamasına neden olacaktır. İçtihat birliği birden
fazla istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla kaybolacaktır.

İşe iadeye bağlı haklar gasp ediliyor
Tasarının 14. maddesi ile iş sözleşmesinin
feshinde işçinin çalıştırılmadığı (boşta geçen en
fazla 4 ay ) süre alacağının mahiyeti “tazminat”
olarak nitelenmektedir. Bu nitelendirme ile işveren artık bu boşta geçme süresine ilişkin ödemenin sigorta primini ödemeyeceği gibi bu süre
kıdeme bağlı haklara da bir etki yaratmayacaktır.
Böylece işçinin bir hakkı daha gasp edilmiş olacaktır.
Ayrıca hem boşta geçme üresine ilişkin “tazminat” hem de işe başlatmama tazminatı miktar
olarak belirleneceği gerekçesi ile artık her iki
tazminatın hesabı iş sözleşmesinin feshedildiği
tarihteki ücret üzerinden yapılacaktır. Böylece
işçinin, işveren tarafından işe başlatılmadığı tarihin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarih olarak
kabulü şeklindeki mevcut uygulamadan vazgeçilmektedir. Dava süresince meydana gelmiş ücret artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan işçi
yararlanamayacaktır.
Bunun diğer bir etkisi madde gerekçesinde
de itiraf edilmiştir. İşe iade davaları artık yetki tespiti ve iş güvencesinin kapsamı açısından
otuz işçi sayısının tespitinde bekletici mesele yapılmayacaktır. Yani işe iade davası açan işçiler
çalışan sayısından veya üye sayısında dikkate
alınmayacaktır.
Zamanaşımı tuzağı
Tasarı taslağıyla, hak aramayı engelleyici bir
şekilde, kıdem-ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve yıllık izin alacağında zamanaşımı 2 yıla
indiriliyor.
Sonuç olarak tasarı iş yargılamalarının hızlandırılması gerekçesi daha doğrusu bahanesi
ile bireysel ve kolektif iş hukukuna ilişkin işçi
lehine var olan haklar kısıtlanıp işçilerin/sendikaların yargı yolunu etki kullanmaları (mevcut
durum göz önüne alındığında dahi) iyice ortadan
kaldırılmaya çalışılmaktadır.
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Schneider Elektrik Avrupa İş Konseyi Toplantısı Yapıldı

Schneider Elektrik’in Avrupa genelindeki tüm işyerlerinden temsilcilerin bir araya geldiği Avrupa İş
Konseyi Toplantısı, 26-27-28 Haziran 2016 tarihlerinde Fransa’da şirket genel merkezinin kurulu olduğu
Rueil Malmaison şehrinde yapıldı.
Toplantıya Türkiye’deki işyerleri adına Manisa
Scnneider işyeri baştemsilcisi Mehmet Onur Can katıldı.
Toplantıya paralel olarak, Türkiye’deki sorunları
görüşmek üzere, Schneider Elektrik Küresel İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Marc
Bichorol ile de toplantı dışında ayrı bir görüşme yapıldı.

Kıbrıs'a metal işçilerinin selamını götürdük.

Almanya IG Metall Sendikası Heyeti ile Toplantı

Almanya IG Metall Sendikasından bir heyet, Friedrich Ebert Vakfı İstanbul Şubesinde, sendikamız ile bir araya gelerek, önümüzdeki süreçte Almanya kökenli işyerlerinde
ortak örgütlenme imkanlarını tartıştı.
Türkiye'de örgütlenme sırasında yaşanan sorunlar ve bu konuda Almanya'daki işyerlerinde IG Metall üyeleri ve iş konseyi temsilcilerini bu konularda nasıl daha fazla
bilgilendirilip, örgütlenme süreçlerine nasıl daha fazla dahil edilebilecekleri konuşuldu.
IG Metall Düsseldorf-Neuss Şube Başkanı, Nihat Öztürk, IG Metall Ulusötesi İlişkiler Departmanı Türkiye Sorumlusu Andre Gunia ve IG Metall Sendikası Ford Küresel İş Konseyi Danışmanı
Georg Leutert'in katıldığı
toplantıya
sendikamız
adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel
Sekreter Özkan Atar katıldılar.
Toplantıya ev sahipliği yapan Friedrich Ebert
Vakfı adına ise toplantıya
Türkiye Yardımcı Temsilcisi Daniela Kuzu katıldı.

CFDT Kongresi

Fransa CFDT Metal Sendikasının
26-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında
yapılan kongresine sendikamız adına Genel Başkan Adnan Serdaroğlu
katıldı.

Kongre sırasında aynı zamanda, CFDT sendikası Renault işyeri temsilcileri ile de, Türkiye’deki Renault fabrikasındaki gelişmeler konusunda bir görüşme yapıldı.

40. yılını kutlayan Kıbrıs Dev-İş'in kongresinde konuşan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, metal işçilerinin gündemindeki mücadele başlıklarını anlattı.

IndustriALL Avrupa 2. Kongresi Yapıldı
2012 yılında, Avrupa Metal, Kimya,
Cam, Tekstil sektörlerindeki federasyonların birleşmesi ile kurulan, Avrupa
Sanayi İşçileri Federasyonu IndustriALL Avrupa’nın 2. Kongresi, 7-9 Haziran 2016 tarihlerinde Madrid’de yapıldı.
Kongre’de IndustriALL Avrupa’nın
Genel Başkanlığına, Almanya Kimya
Sendikası, IG BCE’den Michael Vassiliadis, Genel Sekreterlik görevine
daha önce Genel Sekreter Yardımcılığı
görevini sürdüren Luc Triangle, Genel
Sekreter Yardımcılığı görevlerine ise,
Belçika FGTB MWB sendikasından Benoit Gerits, İspanya UGT Metal Sendikasından Luis Colunga ve Fransa CFDT
Kimya Sendikasından Sylvian Lefebvre
seçildi.
Sendikamız adına, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ile Genel Sereter
Özkan Atar’ın katıldığı kongrenin ana
sloganı “Avrupa Eylem’de” olarak belirlenirken, mültecilerle dayanışma, Avrupa genelinde eşit işe eşit ücret, Avrupa çelik
sektörünün geleceği, Çin’e serbest piyasa statüsü verilmesine karşı, açık denizde çalışan
petrol işçilerinin güvenliği vb gibi pek çok konuda da karar önergeleri kabul edildi.

İspanya UGT FICA Sendikası Temsilcisi Öznur Pres-NSK
İşçileriyle buluştu

İspanyol ROCA Grubu tarafından satın alınan, Öznur Pres - NSK işçileriyle dayanışma amacıyla, İspanyol UGT-FICA sendikası yapı malzemeleri sektörü ve ROCA işyeri
sorumlusu Juan Carlos Barrero, Eskişehir'de yapılan basın açıklamasına katılarak, ardından Öznur Pres-NSK işçileriyle buluştu.
Barrero, kendilerinin İspanya'da konuyu Roca yönetimi ile gündeme getirdiklerini
ve şirketin kendilerine sendikalaşma hakkına saygı duyduklarını ancak yasal sürecin
tamamlanmasını
bekleyeceklerini söylediklerini
açıkladı.
Kendilerinin konunun
takipçisi olmaya devam edeceklerini ve 6-7 Temmuz'da
İspanya'da yapılacak olan ve
tüm Avrupa'dan Roca işyerlerindeki işçi temsilcilerinin
bir araya geleceği, Avrupa
İş Konseyi toplantısında,
Türkiye'de yaşananları dile
getireceklerini açıkladı.

Genel Başkanımız ve Genel
Sekreterimiz IndustriALL Avrupa
Kongresi'nde çeşitli sendikalardan yöneticilerle temaslarda bulundular.
IndustriALL koordinasyonu ile
Renault İspanya fabrikası temsilcileri
ile Bursa Oyak Renault’ta örgütlenme
süreci ve yaşanılan sorunlar paylaşıldı.
Uluslararası dayanışmanın örgütlenmesi ve planlaması yapıldı.
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