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GÜNDEM

Savaş, Darbe, OHAL, BES,

İşçiler için zararlıdır!
Öyle görülüyor ki bu ülkeyi yönetenler
darbe de olsa, iki eli kanda da olsa, yurdun
dört bir yanını ateş sarıp tehlike çanları
çalmaya devam da etse, şehit cenazeleri
artık takip edilemeyecek kadar artıp yürekleri dağlasa da sermayenin istediği yasaları çıkarma konusunda büyük bir azimle
çalışmaya devam ediyorlar ve edecekler.
15 Temmuz darbesine karşı durduğu
için büyük methiyeler düzülen halkımızı,
yakıttaki ÖTV oranını yüzde 9-12 artırarak
ödüllendirdiler. Bu artış, gıda ve diğer temel giderler bir yana, ulaşımda yüzde 10
zam olarak derhal uygulanmaya kondu.
Halka bu fiyat artışları reva görülürken
sermayeye teşvik adı altında vergi indirimleri peş peşe gelmeye başladı. Şunu açıkça ifade etmek zorundayız ki, eğer devletin bir vergi gelirine ihtiyacı varsa, neden
varlıklı olan kesimden yani sermayeden
almayıp tam tersine bu kesime çeşitli vergi
ayrıcalıkları uygulamak suretiyle gelirinden
vazgeçiyor; aksine vergi gelirine ihtiyacı
yoksa, neden giydirilen vergiler nedeniyle,
dünyanın en pahalı yakıtını kullanan ikinci
ülkesi Türkiye’de ÖTV oranı artırılarak bir
kez daha halkın sırtına yük bindiriliyor?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
ev sahipliğinde 9. Ticaret ve Sanayi Şurasında yaptığı konuşmada Başbakan Binali
Yıldırım ”Yatırım yapın ne isterseniz vereceğiz” diyerek aslında işverenlere açık çek
vermiştir. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki
sermayeye verilen her teşvik veya indirim
işçinin dolayısıyla halkın cebinden gidecektir, zaten gidiyor da...
Bu gerçek TÜİK’in yaptığı son araştırmayla da açıkça gözler önüne serilmiştir.
Araştırmaya göre Türkiye’de zaten bozuk
olan gelir dağılımındaki adaletsizlik, giderek daha da kötüye gitmektedir. Buna göre
en yüksek gelir grubunun milli gelirden aldığı pay bir miktar daha artarak yüzde 46.5
olurken, en yoksul olanların aldığı pay
yüzde 6.1’e düşmüştür. Kısacası toplumun
kaymak tabakası diyebileceğimiz en üst
gelir grubundakiler Milli Gelirin neredeyse
yarısını götürmektedir.
Bu toz duman arasında, işçinin net ücretinden zorla kesilmek suretiyle sisteme
katılmasını düzenleyen Bireysel Emeklilik
Fonu ile ilgili yasa hızla çıkartıldı. Böylece
işçiler, her ay ceplerinden gelecekte ne
olacağı belli olmayan, üstelik mecburen
ve iradeleri dışında kesilen 49.41 TL ile
321.16 TL arasında değişen miktarda parayı, adeta dipsiz bir kuyuya atmak durumunda kalacaklardır.
Diğer yandan, yine sermayenin talepleri doğrultusunda esnek çalışmayı yaygınlaştıracak İş Yasasının baştan sona yenileneceği belirtilirken, Kıdem Tazminatı Fonu
işverenlerin olmazsa olmaz talebi olarak
gündeme getirilmektedir.

OHAL Halka Karşı Baskıların
Kılıfı Olmamalıdır
Amerikancı-İslami örgüt Fethullah Gülen hareketinin darbe girişimine karşı ilan
edildiği açıklanan OHAL kararı ve OHAL
kararının uzatılması ise uygulamalara baktığımızda aslında emekçi halkın başta işçi
sınıf olmak üzere her türlü eylem ve etkinliğini kırmak için alınmışa benziyor.
Birçok farklı yerde sendikalaşma nedeniyle işten çıkartıldığı için veya hakkını
aramak adına direniş veya eylem yapan
işçiler, sendikacılar şiddet ve baskıya uğramaktadır. Hatta Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu da Bursa Gemlik’te bulunan
bir işyerinde DİSK/Nakliyat-İş Sendikasına
üye oldukları için işten çıkartılan işçilere
sahip çıkması nedeniyle, aynı sendikanın
Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ile birlikte gözaltına alınmıştır. Benzeri
olaylar ne yazık ki yurdun dört bir yanında
gerçekleşmekte, baskılar artmaktadır.
Devletin içindeki çetelere karşı alındığı
açıklanan OHAL kararları sürekli uzatılarak ülkenin bir darbe girişimini bastırmak
adına bir başka baskıcı ortama doğru sürüklenmesi sonucunu doğurmaktadır.
Bugüne kadar darbelerden en fazla zarar gören emekçi kesimler yani işçi sınıfı
olmuştur. Ancak bugün, darbeyi savuşturduktan sonra gerçekleşenlere baktığımızda, darbecilerin cezalandırılması ve darbe
tehlikesinin tamamen atlatılması adına
yapılan uygulamaların bir kısmı da yine
emekçilerin ve işçi sınıfının ağır bedeller
ödemesine yol açtığını görmekteyiz.

İşsizlik ve Milli Gelirin Dağılımındaki Bozukluk Artıyor
Darbeye karşı durup engelleyenler de,
sonrasında ortaya çıkan durumdan en çok
zararı görenler de yine işçiler oluyorsa
elbette buna itirazımız olacaktır. Ülkede
gerçekleşen olaylara, yaşadıklarımıza ve
rakamlara baktığımızda ne yazık ki bu gerçeği açıkça dile getirmek ve itirazlarımızı
ortaya koymak durumundayız. Temsil ettiğimiz emekçi kesimler ve üyelerimize karşı
olan sorumluluğumuz bizi bunu yapmaya
zorunlu kılıyor.
Bunca yatırım teşvikine, vergi indirimine ve sonuçta artan karlara rağmen
resmi rakamlara göre bile işsizlik yüzde
10’un üzerinde seyrediyor. Giderek daha
da bozulan gelir dağılımı, vergi adaletsizliği, yakıta gelen zamlar ve bordrolarımızdan yapılan onca kesinti yetmiyormuş gibi
şimdi de zorunlu hale gelen BES ile yapılacak yeni kesintiler okun sivri ucunun hep
emekçilere yöneldiğini gösteren çarpıcı
örneklerdir.
Biz sendikamız adına darbe girişimi
ile ilgili gereken tepkiyi hem duruşumuzla
hem de yaptığımız açıklamalarla gösterdik. Açıklamalarımızda darbe girişimini
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lanetlerken bu girişim sonrası doğabilecek
tehlikeler konusunda da uyarılarda bulunduk;
Çünkü çok iyi biliyoruz ki darbe her
şeyden önce hukukun askıya alınması ve
hukuksuzluğun hüküm sürmesi anlamına
da gelir. Oysa hukuk herkes için gereklidir
ve herkes hukuk önünde eşit haklara sahip
olmak durumundadır.
Bu nedenle darbe girişiminde bulunan
herkesin hiçbir ayrım yapılmaksızın yargı
önüne çıkartılarak hızla ve adil bir şekilde
yargılanması kadar doğal bir şey olamaz.
Bu hain girişimin tüm uzantıları, bağlantıları soruşturularak gerçekler ve arkasındaki
güçler ortaya çıkartılmalıdır.
Tüm bu darbe yandaşları ve hukuk
düşmanlarının açığa çıkarılarak yargılanmasının, elbette bir fırsatçılığa ve muhalif
avcılığına, tersinden bir tutumla demokrasiye zarar verici davranışlara yol açmadan
gerçekleştirilmesi ise demokratik bir ülke
olmanın olmazsa olmazıdır. Hiçbir gerekçe
farklılıkların baskı altına alınmasını ve linç
kültürünün meşrulaşmasını haklı kılamaz.
Bu anlamıyla bu ülkenin evlatlarının birbirine kırdırılmasına da asla göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz.
Nitekim son günlerde gazeteciler başta olmak üzere özellikle medya üzerinde
hukuksuz ve mesnetsiz saldırılar giderek
yoğunlaşmakta, öğretim üyeleri, yazarlar,
sendikacılar ve çeşitli meslek gruplarından
vatandaşlar tutuklu olarak yargılanmaktadır.
Yine bu kapsamda demokratik muhalefet olma hakkını kullanarak siyasi iktidara eleştirel yaklaşan birçok gazete, TV ve
radyo herhangi bir hukuki süreç işletilmeden kapatılmakta, kelimenin tam anlamıyla
susturulmaktadır. Bu durum ne yazık ki demokrasinin işleyişine ve sıkça vurgu yapılan “Yenikapı ruhuna“ da aykırıdır.
Birlik ve beraberlik, hamaset ve içi boş
çağrılarla değil, ancak adaletin herkese
eşit olarak dağıtıldığına olan inancın pekişmesi ile mümkün olabilir. Aksi durum
olsa olsa bir temenniden öte anlam ifade
etmeyecektir.
Ayrıca gerçek bir “birlik ve beraberlik”
için toplumun farklı kesimleri arasındaki
uçurumun da ortadan kaldırılması gerekir.
İşsizliğin bu kadar yüksek, iş bulmanın zor
ve TÜİK’in son araştırmasında ortaya konduğu gibi milli gelirin her geçen gün biraz
daha bozulduğu bir ülkede, yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca insanın
pastanın büyük bir kısmını elde edenlerle
nasıl bir birlik gerçekleştireceği kocaman bir
soru işareti olarak önümüzde durmaktadır.

Birleşik Metal-İş Rüzgâra Karşı Yürüyüşüne Devam Ediyor…
Diğer yandan şehit haberlerinin sadece yurdun belli bir kesiminden değil
Ortadoğu’nun farklı coğrafyalarından da
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gelmeye başlaması, içerdeki savaşın dış
ülkelere de sıçraması bizler için son derece önemli bir tehlikeye işaret etmektedir.
İçimizi yakan ve yüreğimizi dağlayan şehit
haberlerine ne yazık ki şimdi de Suriye’deki çatışmalar sonucunda kaybettiğimiz şehit cenazeleri eklenmektedir. Son günlerde
Irak ile giderek yükselen gerilim de durumu
bugünkünden daha vahim hale getirebilir.
Darbeler ve sonrasındaki durumlarda
olduğu gibi, sermayenin egemen olduğu
bir düzende savaşlarda da kaybedenler
yine emekçiler olmaktadır. Ancak bizler direngen ve bilinçli emekçi halkımızla birlikte
dişimizle tırnağımızla kazıyarak var ettiğimiz ülkemizin bütünlüğünü, Cumhuriyeti
ve değerlerini darbecilerden, diktatörlerden korumaya ve sermayenin egemenliğinden kurtarmaya kararlıyız.
Biz biliyoruz ki; darbe, OHAL, savaş
politikaları, Bireysel Emeklilik Sistemi emperyalizmin ülkemizi itmekte olduğu kontrollü kaos ortamını büyütmeye yarar. Toplumun birliğini, barışını ancak emek lehine
politikalar yeniden tesis edebilir. Sömürünün olmadığı, demokratik, bağımsız, laik,
sosyal bir hukuk devletini yeniden ve daha
güçlü inşa etmek için gereken her mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.
Bu, bir niyet veya iradenin açıklanmasından öte, sendikal alandaki çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan tablodan da
anlaşılacağı gibi, geleceğe ilişkin umutlarımızı yeşerten bir gerçeklik olarak bizleri
motive etmektedir.
Evet, bunca olumsuzluk ve baskıya
rağmen sendikal hareketin önemli ölçüde
kan kaybettiği bir dönemde sendikamız,
gerek aidatlı üye sayısını gerekse toplam
üye sayısını arttırmıştır. Son 10 ay itibariyle
sendikamız toplam 15 işyerinde örgütlenmiş, yetki davası devam edenlerin dışında,
bunlardan 4 tanesinde TİS imzalanmış, aidatlı üye sayısı 21 bine yaklaşmıştır.
Ülkemizde 2016 yılında yaşanan olumsuzluklar, patlayan bombalarla, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve darbe sonrasında ilan edilen OHAL koşullarıyla birlikte
sürmektedir. 2016 yılında yaşadığımız bu
karanlık günlerde, sendikamız metal işçilerinin ve emekçilerin biricik umudu olmaya
devam etmektedir.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası, her
türlü engelleme çabalarına ve çeşitli çevrelerden gelen haksız saldırılara rağmen,
1980 sonrası itibariyle tarihinde ilk kez 20
bin aidatlı üye sayısını aşmıştır.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası, ilkeli ve doğru hareket edildiğinde, özellikle
ders çıkarmayı bilenler için, işçilerin neleri
başarabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak
inançla ve büyük bir kararlılıkla işçi sınıfının yolunda, karanlıkları yara yara yürümeye devam etmektedir.
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Birleşik Metal-İş
Metal işçileri için tek adres ve tek sendikadır!

Büyüyoruz!...
 15 yeni işyerinde örgütlendik
 4 yeni işyerinde TİS imzaladık
 2 binin üzerinde sözleşmeli, aidatlı
yeni üye katıldı sendikamıza
2015 yılının sonunda yapılan 19. Genel Kurulumuz sonrasında geçen 10 aylık
süre içinde sendikamızın örgütlenme çalışmaları önemli sonuçlar verdi. Dönem
içinde örgütlenme çalışması yürüttüğümüz işyeri/işletmelerin 15’inde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulunulmuştur.
Çoğunluk tespiti başvurusu yapılan 15 işyerinin 3’ünde çalışmalarımız başarıya ulaştı ve toplu iş sözleşmesine dönüştü. Örgütlenme çalışması 2010 yılında
yürütülen bir işyerinde de üyelerimiz bu dönem içerisinde ilk toplu sözleşmelerine kavuştular.
İstanbul 1 No’lu Şube’mize bağlı Sanel, Mata Ahşap Otomotiv ve Valfsan
işyerlerinde, Kocaeli şubemize bağlı Marmara Siegener Galvaniz işyerlerinde
üyelerimizin haklarını genişlettiği ve birçok kazanım elde edilen ilk toplu sözleşmelerine kavuştular.
Bunların dışında kalan 12 işyerinde prosedür bakanlık ya da mahkeme sürecindedir.
2016 yılı; ülkemizin patlayan bombalarla sarsıldığı, 15 Temmuz kanlı darbe
girişiminin yaşandığı ve darbe sonrasında ilan edilen OHAL koşullarıyla birlikte
sürmektedir. 2016 yılına sığan bu karanlık gündemler arasında sendikamız metal
işçilerinin biricik umudu olmayı sürdürmüştür.

Toplu Sözleşmelerde Tarihsel Kazanımlar
Üyelerimiz yeni imzalanan toplu sözleşmelerde daha iyi ücret ve sosyal haklara sahip olmak, güvenceli çalışma ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi kazanımların dışında tarihsel olarak işçi sınıfı adına birçok yeni kazanım elde edildi.
İlk toplu sözleşmelerine kavuşan işyerlerimizde:
• Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yeni yasal düzenlemenin ardından “İşyerinde özel istihdam büroları veya alt işveren kanalıyla ya da doğrudan
her ne nam altında olursa olsun belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılamaz” maddesi ile kiralık işçilik ve taşeron işçi çalıştırma uygulamaları engellenmiş oldu.
• Kadın işçilere 8 Mart ve ayda birer gün regl izinleri alındı.

Bu yıl içinde yeni örgütlendiğimiz işyerleri:
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Kiralık İşçiliğe Karşı İlk Toplu Sözleşme
20 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın onaylamasıyla, kamuoyunda kiralık işçilik yasası olarak bilinen,
özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasına izin veren 6715 sayılı “İş Kanunu ile Türkiye İş
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
yürürlüğe girdi. İşçilerin kazanılmış haklarını budayan,
güvencesizliği alabildiğine yaygınlaştıran dahası işçilerin
o fabrikadan bu fabrikaya sürülmesinin önünü açan kiralık işçiliğin sonuçlarının çalışanlar için bir yıkım olacağını tahmin etmek hiç de zor değil.
Belki erken, önümüzdeki günlerde yasanın olumsuz
uygulamalarına daha çok tanığı olacağız, ama “yemeden
içmeden” işe koyulan patronlar da var. Tıpkı, Petrol-İş
Sendikası’nın örgütlülüğünü ortadan kaldırmak için kiralık işçiliği devreye sokan, Manisa Toyo Matbaa mürekkepleri fabrikasının yönetimi gibi.
Sendikalar kiralık işçilik yasasının yasalaşması karşısında iyi bir sınav veremedi. Yasa yürürlükte, Toplu sözleşmelerin dışında işçilerin kiralık işçilere dönüşmesinin
önünde hiçbir engel kalmamış görünüyor. Bunun için de,
sendikal örgütlülük, işçilerin dirayeti ve sendika yönetimlerinin iradesi gerekiyor.

Mata Sözleşmesi’nde Bir İlk
Birleşik Metal-İş Sendikası, kiralık işçi yasasının
Meclis’te tartışmalarının devam ettiği günlerde, otomotiv
yan sanayi için üretim yapan Mata işyerinde örgütlendi.
Çok hızlı organize olan ve üyeliklerin kısa sürede tamamlandığı işyerinde patronun ilk tepkisi, 11 Şubat tarihinde
10 işçiyi işten atmak oldu. İşçilerin iki gün üretimi durdurarak fabrikaya kapandığı fabrikada, patron masaya geldi.
Atılan işçileri geri alındı ve sözleşme görüşmeleri başladı.
Geçtiğimiz günlerde, 1 Nisan 2016 - 31 Mart 2019
dönemini kapsayan sözleşme görüşmeleri arabulucu aşamasında anlaşmayla sonuçlandı. Ekonomik kazanımlarının yanı sıra Mata sözleşmesini emsal kılacak maddeler
de var. Kiralık işçilik yasasına karşı konulan hüküm, 8
Mart’ın tatil olarak kazanılması ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili maddeler bu sözleşmenin yenilikleri oldu.
Kiralık işçilik sözleşmeye konulan “işyerinde özel istihdam büroları veya alt işveren kanalıyla ya da doğrudan
her ne nam altında olursa olsun belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılamaz. Aksi durumda çalıştırılan işçiler
asıl işverenin süresi belirsiz iş sözleşmesiyle çalıştırılan
işçisi sayılır” maddesiy-

le engellenmiş oldu. Böylece,
Mata işçileri toplu sözleşme
güvencesiyle, kiralık işçilik
belasından korunmuş oldu.
DİSK’in
girişimleriyle
Anayasa Mahkemesi’ne açılmış olan dava devam ederken, en somut mücadele yine
sendikalara düşüyor. Yasa
öncesi ve sonrasında top yekün bir mücadele koşullarının
yaratılamadığı durumda bile
umutlar tükenmiş değil. Sendikal örgütlülük ve toplu sözleşmeler en somut mücadele
aracı olarak karşımızda duruyor. İşyerlerinde gerek toplu
sözleşmeler gerekse fiili mücadelelerle kiralık işçiliğin
önüne geçmek mümkün. Mata’da bunun bir örneği oldu.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Alanında Aktif
Sendikacılık
Mata sözleşmesinin, kiralık işçiliği engelleyen hükmünden söz edip, diğer önemli kazanımlarından söz
etmemek haksızlık olur. Özellikle, alışılmışın dışında,
sendikayı daha aktif kılacak, denetleyici pozisyonunu
güçlendiren iş sağlığı güvenliği maddeleri de sözleşme de
yer alıyor.
İşçi sağlığı iş güvenliği alanı geleneksel sendikal anlayışın pek kafa yorduğu yada uzmanlıklarını arttırmak
için çaba harcadıkları bir alan değil. Ekonomik kazanımlar için verilen mücadelenin sağlık ve güvenlik alanında
verilmediğini görüyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliği alanı
sendikalı sendikasız fark etmiyor, işverenin inisiyatifine
bırakılmış durumda. Toplu sözleşmelerde de genellikle
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa atfın ötesine
geçilmiyor. Yasanın da ne kadar uygulanıp uygulanmadığı, takip edilip edilmediği ise belirsiz. Bu nedenle, son
yıllarda sendikalı sendikasız tüm işyerlerinde işçi ölümlerinin artışıyla karşılaşıyoruz.
Özellikle, Türkiye Maden İş Sendikasının örgütlü olduğu Soma’daki 301 işçinin iş cinayetine kurban edildiği
maden faciası hafızalarımızdayken, sendikaya inceleme
ve denetleme için kapıları açan yeni maddelerin önemi
ortada.
Sözleşmedeki bu maddelerden ilki, “Sendika tarafından yetkilendirilen kişiler, en az yılda bir defa işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik periyodik kontrolleri gerçekleştirir. Aynı şekilde, işçilerden gelen talep,

yaralanmalı ve ölümlü kazaların ve meslek hastalıklarının
ortaya çıkması nedeniyle sendika tarafından yetkilendirilen kişiler, işyerinde inceleme yapma hakkına sahiptir.”
Bir diğer madde ise; “işveren işyerinde gerçekleşen
yaralanmalı, ölümlü iş kazaları ile tespit edilen meslek
hastalıklarına ilişkin bilgi formunun bir suretini Sosyal
Güvenlik Kurumu ile aynı süre (3 gün) içinde sendika genel merkezine bildirir.”
Son olarak da, “İşveren, İSG kurul toplantı tutanaklarının bir örneğini toplantıyı takip eden 7 gün içinde sendika genel merkezine gönderir"
Devlet denetim mekanizmasının yetersiz olduğu,
patronların işçi sağlığı ve güvenliği yatırımlarına maliyet olarak baktığı ülkemizde, sendikaların kollarını sıvayıp bu alana yönelik yaptırım güçlerini kullanmaları ve
haklarını genişletmeleri, toplu sözleşmelerle bunu yasal
güvence altına almaları diğer denetim mekanizmalarının
işlemediği yerde daha da önem kazanıyor.
Böylesi bir sendikal anlayış, Soma faciasının önüne
geçebilirdi. Soma da olmadı, belki bundan sonra bunun
bilincine varan sendikalar artar, iş cinayetler ortadan kalkar.

Sözleşmede Kadınlarda Var
Birleşik Metal-İş Sendikası, Mata sözleşmesiyle, 8
Mart’ı fabrikadaki kadın üyelerine tatil olarak aldı. Böylece, sendika bugüne kadar imzalamış olduğu toplu sözleşmelerde ilk defa 8 Mart’ı sözleşmelerine tatil olarak
yazdırmış oldu.
Mata sözleşmesi, darbe kalkışması, patlayan bombalar ve yitip giden canlar arasında bize; arada iyi şeylerde
oluyor dedirtti. Darısı diğer, işçilerin başına!

Tüm aşamasını işçilerle yürütülen sözleşmenin ekonomik kazanımları:
Saat ücretlerine net 0,85 kuruş zam yapıldı.
Ücret zammı, 2. Yıl enflasyon artı 3 puan artacak. 3. Yıl ise enflasyon artı 4 puan zam yapıldıktan sonra
saat ücretlerine 5 kuruş eklenecek.
İkramiyeler; sözleşmenin 1. Yılında 60 gün, 2. Yılında 90 gün ve 3. Yılında 105 gün olarak uygulanacak.
1. Yıl için ücret ve ikramiye artışıyla işçiler ortalama net 458 TL gelir elde edecekler. Bu tutar yüzde 32,45
artışa denk gelmektedir. Sosyal haklarla (sadece Bayram, İzin ve Yakacak) birlikte ortalama gelir artışı 511
TL ve yüzde 36,17’e ulaşıyor.
Yapılan anlaşma ile yıllık izinler arttırıldı.
Yüzde 3 sorumluluk tazminatı,
Bayram arife günleri tam gün tatil oldu
Fazla mesai ücretleri artırıldı ve gece çalışmanın karşılığı gece zammı alındı.
Sendikanın diğer sözleşmelerindeki sosyal hakların tamamının yer aldığı sözleşmede, sosyal haklar sözleşmenin 2. Yılında enflasyon artı 3 puan ve 3. Yılında enflasyon artı 4 puan şeklinde artacak.
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Valfsan işyerinde ilk TİS ile,

Bir çok ilklere imza atıldı.
m Kadın işçilere 8 Mart ve ayda birer gün regl izinleri alındı.
m Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yeni yasal düzenlemenin ardından “İşyerinde özel istihdam büroları veya alt işveren kanalıyla ya
da doğrudan her ne nam altında olursa olsun belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılamaz” maddesi ile kiralık işçilik ve taşeron
işçi çalıştırma uygulamaları engellenmiş oldu.

Genel Merkez Yöneticilerimiz
Senkromeç ve Ersan işçileri ile
Çiğli İzmir Fabrikasında bir araya geldi.
Sendikamız İstanbul 1 No’lu şubemizde yeni örgütlenen Valfsan Dış Tic. Ltd.
Şti. işyerinin devam eden toplu iş sözleşmesi süreci 22 Eylül 2016 tarihinde anlaşmayla sonuçlandı. Tarihsel olarak işçi sınıfı
adına özellikle kadın üyelerimiz açısından
birçok yeni kazanım elde edildi.
Söz konusu iş yerinde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın üyelerimize ücretli izin, yine kadın işçilerimizi her ay 1 gün olmak üzere regl izni gibi
kazanımlar başta olmak üzere birçok yeni
haklar elde edildi. Ayrıca işyerinde bulunmayan başta ikramiye olmak üzere gece
zammı, postabaşılık tazminatı, dini bayramların arife tatillerinde tam gün ücretli
izin gibi haklar da imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer aldı.
İşçilerin katılımı ile hazırlanan TİS teklifi sonuçta, işçilerin taleplerinin neredeyse
tamamına yakını toplu iş sözleşmesinde yer
alması ile imzalanmıştır. Elde edilen kazanımlar aşağıda ki gibidir:
Yapılan anlaşma sonucu saat ücretlerine yapılan ikramiye ve yakacak ile birlikte
ortalama ücrette 691 TL’lik artış gerçekleşmiştir. Bu miktar ücret ve ikramiye ile
yüzde 40’a tekabül etmektedir. Yetkili olduğumuz diğer işyerlerindeki uygulanan
bayram, izin ve yakacak gibi sosyal haklarla birlikte zammın yansıması yüzde 5 olmuştur. Sonuç olarak toplamda ücretlerde

yüzde 45 oranında artış sağlanmıştır.
İşyerinde bulunmayan ikramiye uygulaması sözleşmeyle 120 gün olarak uygulanacak. Böylece Valfsan işçileri doğrudan 4
ikramiyeye kavuşmuş oldular.
Yapılan anlaşma ile yıllık izinlerde artış yapıldı. Fazla mesai ücretleri artırıldı ve
gece çalışmanın karşılığı olarak gece zammı ve postabaşılık tazminatı alındı.
Bu hakların yanı sıra, Özel İstihdam
Bürolarına ilişkin yeni yasal düzenlemenin ardından Sendikamızın, kiralık işçiliği toplusözleşmelerle engelleme kararına
uygun olarak, Valfsan toplu sözleşmesine
de; “İşyerinde özel istihdam büroları veya
alt işveren kanalıyla ya da doğrudan her
ne nam altında olursa olsun belirli süreli
iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılamaz. Aksi
durumda çalıştırılan işçiler asıl işverenin
süresi belirsiz iş sözleşmesiyle çalıştırılan
işçisi sayılır.” maddesi konuldu. Bu madde
uyarınca işyerinde kiralık işçi çalıştırılması
ve taşeronluk engellendi.
Valfsan işçileri, Birleşik Metal-İş
Sendikası’nda örgütlenerek, ilk toplu sözleşmelerine kavuştular. Böylece, örgütlenen ve mücadele eden işçilerin Sendikaları
aracılığı ile güvenceli çalışma ve iş koşullarının iyileştirilmesi, daha iyi ücret ve sosyal haklara kavuşacaklarını tüm metal işçilerine bir kez daha gösterdiler.
3 ayda bir yayınladığımız Çalışma ve
Toplum dergimizin yeni sayısı baskıya hazırlanırken, internet versiyonu web sitesinde yerini aldı...
Yine, ekonomi ve hukuk alanında makaleleri ve ilgiyle takip edilen yargıtay kararlarını online okuyabilirsiniz.

www.calismatoplum.org

2013 yılından başlayarak 2 dönem toplu iş sözleşmesi yaptığımız Senkromeç
ve İzmir Ersan Oto Yedek
Parça işyerinde Nisan 2016
ayından bugüne işçi alacakları ile ilgili mücadelemiz
devam ediyor.
Toplam 580 üyemizin
bulunduğu işyerlerinde işçilere en son Nisan 2016 ayında 650 TL
ödeme yapılmış, ardından içine girdiği ekonomik kriz gerekçesiyle herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Ücretlerin
ödenmemesi, hammadde temininde
yaşanan sıkıntılar, üretim için gerekli
diğer maddelerin tedarik edilmesinde
yaşanan problemler nedeniyle, fabrika 13 Mayıs 2016 tarihinden itibaren
çalışamaz duruma gelmiş ve işçiler
zorunlu izne çıkarılmıştır.
Bu süreç içinde işveren, işçi borçlarını, kredi borçlarını ve hammadde
sorununu çözmek adına Kanadalı bir
şirketle ortaklık protokolü yapmak
için anlaşmış ancak 5 aylık ön izleme
sonucunda bu ortaklık gerçekleşmemiştir.
Son olarak işyeri yönetimi, hükümet destekli bir kredi almaya çalıştığını bunun sonuçlarının beklendiği
bilgisini sendikamıza iletti.
06.09.2016 tarihinde Sendikamız
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ,

Genel Sekreteri Özkan Atar, İzmir
Şube yönetimi ve işyeri temsilcileri ve
işverenin katılımı ile Çiğli İzmir fabrikasında bir toplantı gerçekleştirdi ve
süreç gelişmeler değerlendirildi.
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu
hükümetin, bölge ekonomisi ve otomotiv sektörü için böylesine önemli
ve stratejik bir fabrikanın kurtarılması
için yapılan girişimlere olumlu yanıt
vermesi gerektiğinin altını çizerek,
uzun süredir sıkıntı içinde olan üyelerimizin daha fazla mağdur edilmemesi
gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda
Senkromeç işvereni ile yapılan toplantıda ortaya çıkan alternatif çözüm
önerileri üyelerimize aktarıldı. Üyelerimizin de görüşlerini bir kaç gün içinde işyeri temsilcilerine ve şube yönetimine iletmeleri istendi. Bu çerçevede
ortaya çıkacak görüşlerin işveren ile
yeniden ele alınması kararlaştırıldı.
Sendikamız işçilerin ücret alacakları ve özlük hakları ile ilgili hukuki
süreci de devam ettiriyor.
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NCR Bilişim işçileri sendikamızda örgütlendi
Merkezi İstanbul Altunizade’de bulunan ve Türkiye’de 81 ilde ATM (Bankamatik) teknik servisi olarak hizmet veren NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ işçilerinin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
Sendikamız 27 Temmuz tarihinde yasal çoğunluğu
sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
çoğunluk tespiti için başvuruda bulundu ve 2 Ağustos
tarihinde sendikamız Bakanlık’tan toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini aldı.
NCR işvereni yetki tespitine itirazda bulundu ancak mahkemeden kesin sonucun gelmesinin ardından
toplu sözleşme hazırlıkları yapılacak ve NCR’da sendikalı dönem başlayacak.

NCR işçileri örgütlülüklerini güçlendiriyor

Sendikalaşma mücadelesini kazanan NCR işçileri
İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere
bulundukları bölgelerde sendikal birliklerini güçlendirmek amacıyla sendikamızın yönetici ve uzmanlarıyla bir araya geliyor. Yasal süreç hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı toplantılarda, sendikal haklarımızı
ve sendika tarihimizi anlatan eğitimler yapılıyor.
20 Ağustos tarihinde İstanbul 1 No’lu Şube’mizde
İstanbul’da bulunan üyelerimizin geniş katılım gös-

terdiği bir toplantı gerçekleştirildi. İzmir ve civar illerdeki üyelerimizle İzmir Şube’mizde, Bursa, Yalova
illerinde bulunan üyelerimizle de Bursa’da toplantılar
yapıldı.
Önümüzdeki günlerde İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege
Bölgeleri’nde de üyelerimizle toplantılar gerçekleştirilecek.
NCR işçileri işyerlerinde sendikal dönem başlayana dek periyodik olarak bir araya gelecek ve işyerlerinde toplu sözleşmeli dönemin hazırlıklarını emin
adımlarla sürdürecek.

Oktay Elektrik İşçileri
Sendikalı Çalışma
Haklarına Sahip Çıkıyorlar
Oktay Elektrik işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adaletli bir
ücret düzenin oluşturulması için sendikalaştılar.
Düzce’de üretim yapan Oktay Elektrik ve Aydınlatma fabrikasında çalışan işçiler, örgütlendiler ve
sendikamıza üye oldular.
Sendikamız, işyerinde toplu sözleşme yetkisi için
yasanın aradığı yasal çoğunluğu sağladı ve 11 Temmuz 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda bulundu. Bakanlık, 15 Temmuz’da sendikamızın işyerinde
çoğunluğu olduğunu tespit etti ve yetki belgesini sendikamıza verdi.
Oktay Elektrik işçilerinin örgütlendiğini ve sendikamızın Bakanlığa başvuru yaptığını öğrenen işveren,
tamamı üyemiz olan 7 işçiyi işten çıkardı.
“Yasa çiğnemek bir alışkanlık haline geldi”
Oktay Elektrik işçilerinin sendikal haklarının tanınması ve sebepsiz şekilde işten çıkartılan üyelerimizin işlerine geri dönme talebiyle Sendikamız Genel
Başkanı Adnan Serdaroğlu, Şube yöneticilerimiz ve
işçilerin katılımıyla 7 Eylül Çarşamba günü fabrika
önünde bir basın açıklaması düzenlendi.
Anayasal haklarını kullandıkları için çeşitli baskılara maruz kalan arkadaşlarımızı desteklemek için buradayız diyen Adnan Serdaroğlu, “Oktay Elektrik’de
aslında Türkiye’de yaşadığımız bir rutini yaşıyoruz.
Yasa çiğnemek bir alışkanlık haline geldi. Türkiye’de

yasak çiğneyenlerle ilgili bir cezai süreç vardır. Çalışma hayatında ve özellikle sendikal örgütlenmelerde
ne hikmetse bu ceza bir türlü işleme girmiyor. Anayasa sendikalaşma hakkı veriyor. Yasalar bunları güçlendiriyor ama işveren arkadaşlarımızın bu haklarını,
hukuklarını ortadan kaldırıyor” diye konuştu.
“Mücadelemiz devam edecek”
Oktak Elektrik işçileri yasal hakları olan sendika
seçme özgürlüğünü kullandılar ve sendikamıza üye
oldular. İşçiler sendikal özgürlüklerine sahip çıkıyorlar. Oktay Elektrik yöneticileri de bu kararlılığı görmek ve işçilerin sendikal haklarını tanımak zorunda.
Oktay Elektrik işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adaletli bir ücret düzenin oluşturulması için
sendikalaştılar.
Oktay Elektrik işçileri sendikalı ve toplu iş sözleşmeli bir çalışma düzenine kavuşmak için anayasal
haklarını kullanıyorlar ve sendikalı çalışma haklarını
sahip çıkıyorlar.
Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın yasal
hakları için gerekli hukuki işlemleri başlattı. İşten atılan işçilerle ve üyelerimizle Oktay Elektrik’de mücadelemiz devam edecek. Bakanlık tarafından sendikamıza yetki belgesinin gelmesiyle işyerinde sendikalı
dönem başlayacaktır.

e-devlet üzerinden,
artık sendikalı olmak çok kolay!
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EMİS’e bağlı iş yerlerinde Grup Toplu
İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı
2014 yılında MESS’le yapılan grup toplu iş sözleşmesi döneminde Sendikamızın grev kararı ve uygulaması ile birlikte çeşitli işyerleri ve işletmeler
MESS’ten ayrılarak Sendikamızla ayrı toplu sözleşme imzalamıştı. MESS’ten
ayrılan 4 işletme olan Schneider Elektrik, ABB, GRİD Solutions ve Schneider
Enerji Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) adıyla metal işkolunda ikinci bir işveren sendikası kurdular.
01/09/2016–31/09/2018 dönemini kapsayan EMİS Grup Toplu Sözleşmesi
görüşmeleri 07.09.2016 tarihinde Sendikamız Genel Merkezinde başladı. EMİS
Grup Toplu İş Sözleşmesi 4 İşletmede çalışan 2200 işçiyi kapsıyor.
Sendikamız Birleşik Metal-İş ile EMİS arasında 7 Eylül 2016 tarihinde başlayan görüşmelere İşveren Sendikasını temsilen EMİS Genel Sekreteri Cemil
BAYSA, EMİS avukatı Bumin ANAL ve Schneider Elektrik, ABB, GRİD Solutions ve Schneider Enerji yöneticileri katıldı.
İlk görüşmeye Sendikamız Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU, Genel
Sekreter Özkan ATAR; Şube Yöneticileri ile EMİS’e bağlı işyerlerinin işyeri
temsilcileri ve sendikamız toplu iş sözleşmesi uzmanları katıldı.
Toplantı Genel Başkan Adnan SERDAROĞLU’nun açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış için işçilerin
örgütlü gücüne güvendiğini belirten SERDAROĞLU aynı zamanda Toplu Sözleşme Taslağının işçilerin talepleri, ülkenin içinden geçtiği süreç ve işletmelerin
durumunun dikkatle incelenerek özenle hazırlandığını dile getirdi. Grup Toplu
Sözleşmesi sürecinin ülkemize, işletmelere ve işçilere hayırlı olmasını dileyerek
ve görüşmelerin iş barışına katkı sunmasını arzu ettiklerini belirterek sözlerini
bitirdi.
EMİS Genel Sekreteri Cemil BAYSA’da Grup Toplu Sözleşme sürecinin her
iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek “MESS’ten ayrılan işletmeler için ilk kez
EMİS çatısı altında toplanmış ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda sağduyulu
ve sürdürülebilir sonuçlar alabilmek için Birleşik Metal-İş Sendikası ile Grup
Sözleşmesi yapma kararı almıştır.” dedi.
28 Eylül’de Genel Merkezimizde yapılan ikinci toplantıda da, İdari maddelerden 23’ü üzerinde anlaşma sağlandı.
12 Ekim’de Sendikamız Genel Merkezinde 3 toplantı gerçekleştirildi.

Devam Eden Toplu Sözleşmeler
5 münferit işyerinde Toplu sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.
Kocaeli Şubemize bağlı Bekaerd İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Şubemize bağlı Çemaş Döküm Sanayi A.Ş., İstanbul
2 No’lu şubemize bağlı Balıkçıoğlu Pres Dö-

Toplu İş Sözleşmesi İmzalanan İş Yerleri
• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Mata Ahşap ve Otomotiv San. Tic. A.Ş. işyerinde
25 Temmuz 2016 tarihinde
toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Toplu sözleşme ile birlikte 20
Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak
yürürlüğe giren Özel İstihdam
Büroları kanunu ile getirilen
kiralık işçiliği yasaklayan ilk
toplu sözleşmedir. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar günü Kadın işçilere ücretli izin olarak
alınmış ve İşçi sağlığı ve İş Güvenliği maddelerinde önemli kazanımlar elde edilmiştir.
• Bursa şubemize bağlı Köksallar Grup
Danışmanlık LTD. ŞTİ. Sözleşmesini Kamu
işletmeleri İşverenleri Sendikası ile yürütüldü.
Ancak müzakereler sonucunda bir anlaşma sağlanamadı. Yüksek Hakem Kurulu’nun 12 Ağustos tarih ve 2371 sayılı kararı ile bu sözleşme
bağıtlandı.
• İzmir Şubemize bağlı Balatacılar Balatacılık San. Ve Tic. A.Ş. iş yerinde 23 Ağustos 2016
tarihinde toplu iş sözleşmesini imzalandı.

küm Sanayi A.Ş., İzmir Şubemize bağlı Delphi
Otomotiv Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bursa
şubemize bağlı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Tabo Otomotiv
Makine San. Ve Tic. A.Ş.’nin müzakereleri devam etmektedir.
Asil Çelik işverenlik temsilcileri ve Genel Başkanımızın
da aralarında bulunduğu toplu
iş sözleşme müzakere heyeti,
7 Eylül’de sendikamız Genel
Merkezi'nde ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Cem Bialetti’de Grev Kararı
Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eşyaları San. ve Tic.
A.Ş. ile yaptığımız toplu görüşmeler bir sonuca ulaşmadı. Arabulucu raporunun
gelmesinden sonra da müzakerelere devam edilse de bir sonuç alınamadı ve İşyerinde 17 Ekim 2016 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alındı.

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
• Gebze Şubemize bağlı Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. iş yerinde 6 Eylül 2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
• İzmir Şubemize Bağlı Mahle Motor Parçaları San. Ve Tic. A.Ş. iş yerinde 23 Eylül 2016
tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Valfsan
Dış Ticaret LTD. ŞTİ. İş yerinde 22 Eylül 2016
tarihinde anlaşma sağlandı. Kadın işçilere 8
Mart ve ayda birer gün regl izinleri alındı. Ayrıca Özel İstihdam Bürolarına ilişkin yeni yasal
düzenlemenin ardından Kiralık işçiliği yasaklayan toplu sözleşme maddesi burada da yer aldı.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği maddelerinde önemli
kazanımlar elde edildi.
• Kocaeli Şubemize bağlı Marmara Siegener
Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş. iş yeri ile 30 Eylül
2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.
• İzmir Şubemize bağlı FTB Faster Tecnology Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. iş
yeri ile 5 Ekim 2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TOTOMAK MAKİNA YEDEK PARÇA ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş.
Baştemsilci: Onur Ekizkuyu
SAN. VE TİC. A.Ş.
Temsilci: Mehmet Elmas
KÖKSALLAR GRUP DANIŞMANLIK
Temsilci: Mejnun Güç
LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Özcan Kongur
SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ
Temsilci: Murat Aydın
İMALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Baştemsilci: Çiğdem Köklü
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MATemsilci: Gülperi Menteşe
MULLERİ SAN.A.Ş.
Temsilci: Şenol Bulut
Baştemsilci: Saim Taşgın
Temsilci: Mustafa Öktem
BOSAL MİMAYSAN METAL İŞLEME
Temsilci: Hüseyin Oktay
SAN. A.Ş.
Temsilci: Metin Çalık
Baştemsilci: Aydın Kürekçi
Temsilci: Yusuf Rişvan
MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN.
Temsilci: Engin Ayaz
TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Can Yıldız
CSUN EURASIA ENERJİ SİSTEMTemsilci: Yücal Kızıldaş
LERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Temsilci: Gülhanım Gürbüz
Baştemsilci: Sakin Temur
Temsilci: Erkan Yıldırım
Temsilci: Serkan Büyükkaya
Temsilci: Yazgül Ateşoğlu
Yeni seçilen baştemsilci ve
Temsilci: Deniz Uzunyayla

temsilcilerimize başarılar diliyoruz...
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Oyak Renault’da
Sözleşmeli çalıştırılan işçilere müjde!
Birleşik Metal-İş başvurdu...

Bakanlık inceledi ve tesbit etti...

Oyak Renault uygulamaya koydu
1 İşe yeni alınan işçiler 2 ay deneme süresi sonrası kadrolu olacaklar.
2 Halen sözleşmeli çalıştırılan işçiler yasal olarak kadrolu işçile-

rin haklarına sahip olacaklar.
Oyak Renault’da işe yeni başlayan işçilere 6-11 ay
arasında değişen sürelerle sözleşmeler yapılıyor. Buna İş
Kanunu’nda belirli süreli iş sözleşmesi adı veriliyor.
Ancak bu sözleşmenin yapılabilmesinin koşulu var. Yasa
sözleşme için “objektif” yani açık bir koşul arıyor.
Örneğin sözleşmeli çalıştırılan işçilerin yaptığı işin sözleşme süresi kadar olması, sonra bitmesi gerekir.
Oysa sözleşmeli de kadrolu da aynı işi yapıyor ve yapılan
iş süreklilik arz ediyor.
Sendikamız bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bu
konuda başvuru yaptı.
Kurum incelemesini tamamladı.
İncelemede Oyak Renault’ta işçilere deneme amaçlı belirli süreli iş sözleşmesi düzenlendiğinin anlaşıldığı, bunun
İş Kanunu’nun 11. maddesine göre objektif bir koşulu bulunmadığı ve sözleşmeli işçi çalıştırmanın iyi niyetli kurallarına
uygun olmadığı tespit edildi.

Yeni işçiler için bilgilendirme toplantıları devam ediyor
Özellikle sözleşmeli çalıştırılan işçilere
yönelik departman bazında yaptığımız bilgilendirme toplantıları devam ediyor.
Eylül ayı boyunca, bayramdan önce üç
ekipte de vardiya çıkışlarında onlarca yeni
işçi arkadaşımız 5 Mayıs Şubemizde buluştu.
Bu buluşmalar, UET bazlı planlamalarla
sürekli hale geliyor ve önümüzdeki günlerde
de devam edecek.

Mobbing davaları açıldı
Mart ayındaki çıkışlarda aylarca idari
izinde gösterilip eğitim adı altında mobbinge
maruz bırakılan ve ardından işten çıkarılan
dokuz arkadaşımız için işe iade davalarının
yanı sıra, maruz kaldıkları mobbing için tazminat davalarını sendikamız açtı.
Bu dokuz arkadaşımız dik duruşlarını hiç
bozmadı, her türlü baskıya rağmen sendika
tercihlerine kimseyi müdahale ettirtmedi.
Tüm haklarını aldılar ve işe iade davaları da
açıldı.

İkinci etap eğitimlerimiz Ekim ayında başladı
Geçtiğimiz yıl Eylül-Aralık ayında yaptığımız Oyak
Renault’ta çalışan yaklaşık 3 bin üyemizin katıldığı eğitimin
ardından ikinci etap eğitim çalışmamız Ekim ayı içinde start
alıyor. Planlama departman departman üyelerimize ulaştırılacak. Eğitimde temel konumuz 2017 yetki süreci ve bilmemiz
gerekenler olacak.

Basın Toplantısı
16 Ağustos Salı günü, Sendikamızın 5 Mayıs Şubesinde Genel
Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Oyak Renault’taki son gelişmeler ve işçilerin sendika seçme hakkına müdahalelelrin belgeleri basınla paylaşıldı.

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016
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İşten çıkarılanlar, hem sendikamızın hem Oyak Renault işçilerinin onurudur

Onlara Sözümüz Var!



İşten çıkarılan
üyelerimiz,
Sapanca Tesislerimizde
buluştular.

TM Oyak Renault’dan gidecek!
Özgür, işçiden yana sendikal düzen kurulacak!

Hiç yalnız bırakmadık!
 İşten çıkarılan üyelerimizin işe iade davaları açıldı. Sendikamızın avukatları davaları büyük bir özenle yürütüyor.
 Tazminatsız olarak işten çıkarılan arkadaşlarımızın dava masrafları sendikamız tarafından karşılandı.
 İşten çıkarılan üyelerimize destek sağlamak amacıyla ulusal
ve uluslararası ölçekte 10 Mart-25 Nisan tarihleri arasında dayanışma kampanyası yapıldı.
 Kampanyada toplanan dayanışmalar işten çıkarılan 76 Birleşik Metal-İş üyesine ayrımsız ve eşit olarak dağıtıldı.
 Arkadaşlarımız, ilki 500’er TL, ikincisi 1.066’şar TL olmak
üzere toplam 1.566 TL dayanışmadan eşit olarak yararlandılar. Bu
dayanışmaların 300’er TL’sini sendikamızın kendisi karşıladı.
 İşten çıkarılan arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımızın
katılımıyla TBMM’de bir basın toplantısı düzenlendi. Yaşanan hukuksuzluk Meclis çatısında gündeme getirildi.
 İşten çıkarılan Oyak Renault işçilerinin yeniden iş bulmaları
için de yoğun bir çaba sarf edildi. Birçok üyemiz küçük de olsa bu
çabaların sonucu işe girdi.
 TM, işten çıkarılanlara da çirkin yüzünü gösterdi. Çıkarılan
arkadaşlarımızı arayıp onları para karşılığı satın almaya kalktı. Karşılığında kendi bölümlerindeki arkadaşlarını sendikamızdan istifa
ettirmelerini istedi. Birkaç kişinin dışında bu onursuz teklifi herkes
reddetti.
 İşten çıkarılan üyelerimizle her zaman birlikteydik. 25
Haziran’da sendikamızın Gönen Eğitim Tesislerinde işten atılan
Oyak Renault işçileri buluştu. Bu buluşmada da görüldü ki birlik ve
beraberliğimiz devam ediyor.
 Ekim ayının başında sendikamızın tesislerinde arkadaşlarımızla bir kez daha yan yana geleceğiz.

Montaj hatları için

Ergonomi çalışması
Dünya çapında, meslek hastalıklarının yüzde ellisi bel-boyun fıtığı gibi kas-iskelet hastalıklarından oluşuyor.
Maalesef bu durum otomotiv montaj fabrikalarında diğer işkollarında olduğundan çok daha yaygın.
Geçtiğimiz senelerde aralarında Türkiye’den Birleşik Metalİş’in de olduğu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden bir dizi sendika, otomotiv montaj hatlarında yaşanan ergonomi sorunlarını incelemek ve
bunları mukayese etmek amacıyla bir araştırma projesi yürüttüler.
Bu proje Renault, Peugeout-Citroen, Volkswagen ve FIAT’ın çeşitli fabrikalarını kapsadı ve inceleme sonucu bir rapor yayınlandı.

İlkini Gönen Kemal Türkler Eğitim
Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz işten çıkarılan üyelerimizle buluşmanın
bir yenisi 3-4 Ekim tarihlerinde bu kez
Sapanca Eğitim Tesislerimizde gerçekleştirildi.
Genel Başkanımızın da katıldığı
buluşmada süreç değerlendirildi; Oyak
Renault işçileri, dosta düşmana fabrikanın içinde-dışında sendikasıyla nasıl
birlik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ekipler ve Departmanlar Arası

Koordinasyon Toplantısı

Sonuç ve Kararlar
Basına ve kamuoyuna
Oyak Renault işçilerinin dikkatine…
Oyak Renault işçileri “Ekipler ve Departmanlar Arası Koordinasyon Toplantısını” sendikamız
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilmiştir.
Genel Sekreter Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı ve Bursa Şubemiz
Yönetim Kurulumuzun da katıldığı ve basına
kapalı olarak yapılan toplantıda Oyak Renault
işçileri gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır:
1- Oyak Renault’ta yetki tespiti için son etaba
girilmiş bulunmaktadır. 2017 Mayıs’ında yetkinin, işçilerin tercih ettiği sendikada yani Birleşik
Metal’de olacağına dair Oyak Renault işçilerinin
şüphesi bulunmamaktadır.
2- Departman Komiteleri bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Örgütlülüğümüze yönelik Mart ayında yapılan saldırının
ardından fabrika içi organizasyonumuz tamamlanarak UET bazlı iletişim önemli ölçüde yeniden
kurulmuştur. Örgütlü yapımız güçlenerek devam
etmektedir.
3- Üye eğitimlerimiz yeniden başlatılacaktır.
“2017 Yetki için eğitim” adıyla vardiya çıkışlarında yapılacak eğitimler, departman departman
duyurulacaktır.

4- Eylül ayı içinde yaptığımız ve birçok yeni
işçi arkadaşımızın sendikamıza üye olmasıyla
sonuçlanan sabah toplantıları Ekim ayından itibaren yeni bir planlamayla devam edecektir.
5- Montaj hatlarındaki ergonomi/angajman
sorunlarını gündeme alan bir çalışma planlanmıştır. Yurt dışından uzmanların yönetiminde yapılacak olan bu çalışmanın sonuçları konuyla ilgili
toplu sözleşme taleplerimiz için referans olacaktır. Çalışmanın planlaması montaj departmanında
çalışan üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.
6- “Oyak Renault İşçi Bülteni” hazırlanmıştır. Kısa bir süre içinde Oyak Renault işçilerine
ulaşmış olacaktır.
7- Sarı sendika TM’nin dün Bursa’daki bir
şube kongresinde biz Oyak Renault işçilerine
yaptığı “evinize dönün” çağrısı, fabrikada büyük tepkiye neden olmuştur. Oyak Renault işçileri olarak 5 Mayıs 2015 tarihinde bizi temsil
etmeyen bu sendikayı terk ettik. 5 Mayıs günü
Organize Sanayi’de boğazı sıkılan arkadaşımızın
fotoğrafları her birimizin hafızasındaki yerini korumaktadır. Hiçbirimiz hafızasız değiliz.
Kendi irademizle yeni sendikamızı seçtik.
Mayıs 2017’de ise bu çeteden tamamen kurtulmuş olacağız.
Oyak Renault’ta TM defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır.
Oyak Renault İşçileri Departman Komiteleri

Adım adım

kazanımlar

Sendikamız Kasım ayı içinde, bu çalışmayı yapan uzmanı
Türkiye’ye getirerek Oyak Renault’da montaj hatlarında çalışan işçilerle buluşturacak.

devam edecek!

Montaj hatlarındaki ergonomi sorunları masaya yatırılacak, çokça dile getirilen angajman baskısı konusu ele alınacak.

Oyak Renault

Atölye çalışması biçimde yapılacak çalışmanın sonundaki rapor
önümüzdeki dönem toplu iş sözleşmemizde bu konudaki taleplerimize referans olacak.

işçilerinin sendikası

Birleşik Metal’dir!
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Gebze Şubemizden

Kurban bayramı öncesi işyerleri ziyaretimizi sürdürdük.
Armetal, Bemka, Schnieder/Samandıra, Schneider Enerji,
Alstom, Cengiz Makine, Yücel Boru, Weidmann, Sarkuysan,
Csun, Aperam, Dostel işyerleri ziyaret ederek üyelerimiz ile
bayramlaştık.
26.08.2016 tarihinde Bemka’da TİS imzalandı. 2012
yılında örgütlenerek sendikamızın saflarına katılan o
günden bu güne kadar onurlu bir mücadele vererek haklarını geliştiren, bu süre içinde 2 toplu iş sözleşmesi yaptığımız BEMKA işyerimizde son toplu iş sözleşmemizi
imzaladık. BEMKA işyeri bundan sonraki süreçte SARKUYSAN bünyesine katılma kararı alarak süreci başlatmış bulunmaktadır. Büyük olasılıkla 2017 yılı itibariyle
BEMKA işçileri SARKUYSAN işçileri olarak örgütümüz içersinde çalışmalarını sürdürecektir.
BEMKA işyerinde yapmış olduğumuz 14 aylık toplu
iş sözleşmesi önemli kazanımlar alarak işçi ve temsilsi
arkadaşlarımızın onayıyla anlaşmayla sonuçlandı. Bu
toplu iş sözleşmesi başta BEMKA işçileri olmak üzere
örgütümüze hayırlı olsun.

Anayasal haklarını kullanarak sendikalaştıkları için işten
çıkartılan, işten çıkartıldıkları için 30 gündür kapı önü direnişlerini sürdüren Metlog işçilerini ziyaret ederek Metal işçileri olarak yanlarında olduğumuzu, bu mücadelede yalnız
olmadıklarını dile getirdik.

Eskişehir Şubemizden

Kocaeli Şubemizden Anadolu Şubemizden

Eskişehir Şubesi Doruk Ev Gereçleri işyerinde düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında; Depo Kalite bölümünü 4-2 yenen Ankstre 1 bölümü kazanmıştır.

Başkanlar Kurulumuz Kocaeli Şubemizin
yeni binasında toplandı.
Henüz açılışı yapılmamış olan yeni salonda
yapılan toplantıda, Başkanlar Kurulumuz gündemdeki kıdem tazminatı, asgari ücret, toplu iş
sözleşme süreçlerini ele alarak, genel durum değerlendirmesi yaptı...

Demisaş
işyerimizin
her yıl
düzenlenen
geleneksel
pikniği 20
Ağustosta
gerçekleşti.

Ankara'da işyeri ziyaretlerinde bulunan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül, 27 Ağustos 2016 tarihinde Anadolu Şube
Temsilciler Kuruluna katılıp genel durum değerlendirmesi ve
karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

İst. 1 Nolu Şubemizden

İstanbul 1 Nolu Şubeye bağlı Anadolu Motor işyerinde üyelerimizle sendikal bilinç ve dayanışma toplantısı yapıldı.

Cofle TK işçileri ile yapılan toplantıda, yaşanan
işveren dayatmalarına karşı birlik, beraberlik ve mücadele sözü verildi.

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016
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İzmir
Şubemizden
Toplu iş sözleşme görüşmeleri devam eden Balatacılar işyerinde Ağustos
2016 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır.
Ruba Fermuar işyerinden üyelerimizle 05-06
Ağustos 2016 tarihinde
Gönen Kemal Türkler
Eğitim Tesislerine eğitim
amaçlı gezi düzenlenmiştir.
1 Eylül Dünya Barış
Günü’nde yapılmak istenen Miting, Vali tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmemiştir.
Bu nedenle, İzmir Konak
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına şube olarak katılım sağlandı.
Örgütlü olduğumuz
işyerlerine, Şube Yönetim Kurulu olarak Kurban
Bayramı öncesi ziyaretler
yapılmıştır.

Yöneticilerimiz
basın mensupları ile buluştu

17 Ağustos'ta
Sendikamızı ziyaret eden CHP eski
Milletvekili Kadir
Gökmen Öğüt ile,
Renault süreci ve
genel sorunlar görüşüldü.

20 Ağustos’ta Genel Merkez
yöneticilerimiz Sapanca Eğitim ve
Sosyal Tesislerimizde düzenlenen
toplantıda, basın emekçileriyle
gündemdeki konuları değerlendirdiler.

İtalya SEL (Sol,
Ekoloji, Özgürlük)
Partisi milletvekilleri
ve Meclis Grup Başkanı sendikamızı ziyaret ettiler.

Sendikamızı sosyal medyada takip ediyor musunuz?
facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

Sabahat
ablamızın
bayrağını,
kızı taşımaya
devam ediyor
Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) Başkanı Celalettin Aykanat, 04.10.2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler İlkokulu'nu
ziyaret ederek, okulun ihtiyaçları konusunda görüş alış verişinde bulundular...
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Yaşasın sınıf dayanışması!
Cengiz Makina

EPTA

Schneider

Anadolu Motor

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, İstanbul 1 Nolu
Şube yöneticilerimiz
ve Mata ve Cesun işçileriyle birlikte Direnişçi Tedi işçilerine
dayanışma ziyareti
yaptılar.

Genel Başkanımız gözaltında...

Schneider

MSC Genel
Müdürlüğü önünde
direnişçilere polis
barikatı

Sarkuysan

Ar Yıldız

Genel Başkanımız MSC / Medlog Lojistik Direnişine destek vermek
için Gemlikteki eylem yerini ziyaret etti.
İşten atılan MSC Medlog işçilerinin basın açıklamasına OHAL gerekçesiyle izin verilmedi. Nakliyat iş eylemine destek veren Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz kısa süreli gözaltına alındı.

ABB Kartal

ISUZU

Başöz

Erciyas Boru

ISUZU
Alstom

Alstom
ISUZU

Yöneticilerimiz işyeri ziyaretlerinde

Gemlik Gübre’de sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması
üzerine Petrol İş üyesi yüzlerce işçi
greve çıktı.
Genel Başkanımız ve metal işçileri, MSC/Medlog Lojistik direnişçileri ile birlikte 26 Eylül’de Gemlik
Gübre Sanayi grevcilerine dayanışma
ziyaretinde bulundular.

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016

• Yalova ve Tuzla’da kurulu bulunan Nuhtel Makine Sanayi işyerinde 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 ilk duruşması, Hakimin İstinaf Mahkemesi’ne tayini çıktığı için
usulen 12 Temmuz 2016 günü yapılmış ve 15
Aralık 2016 tarihine ertelenmiştir.
• 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 ve karar
Yargıtay tarafından da onanmıştır.
• 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.
Dosya halen Yargıtay’dadır.
• 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 26.01.2017
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 aleyhimize
sonuçlanmıştır.
• 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 açtığımız davalar
birleştirilmiştir. 15 Temmuz sürecinden etkilenen mahkemede hakim olmadığı için davanın duruşması 19 Ocak 2017’ye ertelenmiştir.
• 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 edilmiş olup dosya halen
Yargıtay’dadır.
• 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 lehimize sonuçlanmıştır.
• 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 bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır.
• 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 Yargıtay tarafından da
onanarak kesinleşmiştir.
• 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, davanın reddine karar vermiş
olup; bu karar tarafımızca temyiz edildiğinden, dosya halen Yargıtay’dadır.
• 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 22 Kasım 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 davanın ilk
duruşması 12.07.2016 günü yapılmış ve davada “mahkemenin yetkisizliğine” karar verilmiştir. İşverenin yetkili mahkeme olan İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde açtığı davanın 2.
duruşması ise 5 Ekim 2016 günü yapılacaktır.
• İstanbul’daki Valfsan Dış Ticaret Ltd.
Şti. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından Bakanlık sendikamıza
olumlu yetki tespiti yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı
dava, İstanbul Anadolu 25. İş Mahkemesi’nde
devam etmektedir. İşveren görüşmeler sonucu
davasından feragat etmiş olup, davanın ilk duruşması 5 Ekim 2016 günü yapılacak ve gerekli süreler tamamlandığında feragat nedeniyle
dava lehimize sonuçlanıp kesinleşecektir.
• Merkezi İstanbul’da bulunan NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. işyerinde yürüttüğümüz örgütlenme çalışmalarının ardından
Bakanlık sendikamıza olumlu yetki tespiti
yazısını düzenlemiştir. İşverenin yetki tespitinin iptali istemiyle açtığı dava, İstanbul 9.
İş Mahkemesi’nde devam etmekte olup ilk
duruşması 22 Aralık 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
edilmiş olup dosya Yargıtay’dadır.
• 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.
• 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.
12 Temmuz 2016’da lehimize karar verilmiş
olup; işverenin temyizi nedeniyle dosya Yargıtay’dadır.
• 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 lehimize sonuçlanmış
olup; işveren tarafından temyiz edilen dosya
Yargıtay’dadır.
• 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, duruşması
11 Kasım 2016 günü yapılacaktır.
• Sakarya, Hendek’teki Donghee Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işyerinde, işverenin, olumlu yetki tespiti yazısının iptali istemiyle açtığı dava, Sakarya 2.
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İş Mahkemesi’nde reddedilmiştir. Ancak bu
karar işveren tarafından temyiz edilmiş ve
Yargıtay, kararı bozmuştur. Yeniden yapılan
yargılama sonunda yine lehimize karar verildi ve işverenin temyizi nedeniyle dosya halen
Yargıtay’dadır.
• Weidmann Transformatör İzolasyon
San. İç ve Dış Tic. A.Ş. işvereninin işletme
ve niteliğinin ve işkolunun tespiti talebi ve
olumlu yetki tespitine itiraz davalarında işveren davalardan feragat etti. Yetki tespitine itiraz davası kesinleşti. Diğer dosyada ise mahkemenin feragat üzerine vereceği kısa karar
ve 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’nce reddedildi ve bu
karar tarafımızca temyiz edildi.
• 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. A.Ş.’nin yetki davası ile birleştirilmiştir. İzmir 13. İş Mahkemesi’nde devam
eden davanın duruşması 30 Eylül 2016 günü
yapılacaktır.
• Manisa’da kurulu bulunan Tor Demir
Metal Ürünleri ve Mak. Paz. San. Tic. A.Ş.
işyerindeki örgütlenme çalışmaları başarıya
ulaştı ve Bakanlık tarafından olumlu yetki
tespiti verildi. İşverenin olumlu tespit yazısının iptali talebiyle açtığı dava Manisa 1. İş
Mahkemesi’nde devam ediyor. Davanın ilk
duruşması 6 Aralık 2016’da görülecek.
• İzmir’de bulunan Göksan Pompa San.
ve Tic. A.Ş. işyerindeki örgütlenme çalışmaları neticesinde Bakanlık tarafından olumlu yetki tespiti yazısı düzenlendi. İşverenin
olumlu tespit yazısının iptali talebiyle açtığı
dava İzmir 2. İş Mahkemesi’nde devam etmekte olup ilk duruşması 21 Kasım 2016’da
görülecek.
• Düzce’deki Oktay Elektrik ve Aydınlatma San. Tic. Ltd. Şti. işyerinde örgütlenme
çalışmaları neticesinde, Bakanlık sendikamızın çoğunluğu sağladığını tespit etmiştir.
Olumlu yetki tespitininin iptali istemiyle işveren tarafından açılan davanın ilk duruşması
Düzce İş Mahkemesi’nde 3 Kasım 2016 tarihinde görülecek.
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Birleşik Metal-İş
Ekim 2016

Bilinçli işçi, daha iyi bir gelecek...
Yöneticiler de eğitimde...

Temsilci Eğitimi
Sendikamız Temsilcilerinin örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrultusunda temel ve güncel sendikal bilgilerle donatılması; sorumluluk alma, insiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi için düzenlenen “Temsilci Eğitimleri”nden biri daha, 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında
Sapanca Tesislerinde tamamlandı.

Merkez ve Şube Yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı "İletişim ve Kollektif Çalışma Eğitimi", 1 Ekim'de sendikamız Sapanca Eğitim Tesislerinde
gerçekleştirildi.

İşyeri Eğitimleri
KTAMS

İSİG &
Sendikal Bilinç
Sendikamızın yeni örgütlendiği Mata
Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. fabrikasında çalışan 400’e yakın üye ile bir eğitim düzenlendi.
20-23 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
sendikal bilinç başlıklı iki bölümden oluştu.
İlk bölümde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sınıf mücadelesi ile ilişkisi temelinde, iş
yerinde işçi sağlığı iş güvenliği uygulamaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün
oluşması için neler yapılması gerektiği üzerinde duruldu.
6331 sayılı kanun gereği haklarımızın
neler olduğu, iş yerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlenmesi için işçilere ne
gibi görevlerin düştüğü; Mata iş yeri özelinde yaşanan sağlık ve güvenlik sorunları değerlendirilip çözüm önerileri geliştirilmeye
çalışıldı.
Eğitimin ikinci bölümünde Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın tarihi, işçi sınıfı için
önemli momentlerin ışığında işçilerle paylaşıldı.
Sendikanın temel değerleri ve ilkelerinin
ne olduğu anlatıldı. İşçilerin birliğinin önemi
vurgulanıp sendika organları ve hiyerarşisi
yeni üyelere anlatıldı.
Üç gün süren eğitime yaklaşık üyelerin yanı
sıra 1. No’lu Şube yönetimi katılım sağladı.

Etkinlik haber ve fotoları için:

www.birlesikmetal.org

İşyerlerinde yeni üyelere ve komitelere
verilen eğitimler de devam ediyor.. Sanel işyerlerinde yapılan eğitimlerden..

Sendikamız İle KTAMS Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasının
Kıbrıs'ta ortak gerçekleştirdikleri eğitimde, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı yapıldı...
Kardeş
sendika
KTAMS,
60. yılını
kutluyor.

Temsilcilerimiz İspanya’da
Izmir Şubemize bağlı Ruba fermuar işyeri
komitesine 12 Ağustos'ta Gönen tesislerimizde temel sendikal ve komite eğitimi verildi

İspanya'nın Malaga kentinde 4-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "İş
Sağlığı ve Güvenliği standartı" ortak eğitime Polanya, Romanya, Hırvatistan, İtalya ve İspanya işçileri ile birlikte Sendikamız'dan temsilci arkadaşlarımız katıldılar.

Grev eğitimi
DGB ile ortak eğitim

Cem Bialetti grev eğitimini tamamlamış
16:00 - 24:00 vardiyası...

10-14 Ekim’de
Hamburg’da Almanya Sendikalar Birliği
(DGB) ile Sendikamız arasındaki ortak
eğitime, sendika yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz katıldı.

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016
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25 Kasım yaklaşırken

Evde, işte, sokakta kadına yönelik şiddete son!

Gün yok ki, şiddet haberleri ile
uyanmayalım. Yanlış devlet politikası, maceracı kararlar, ülkeyi her geçen
gün daha fazla Ortadoğu bataklığına
sürüklüyor. Dizginsiz bir şiddet kadın, çocuk, yaşlı demeden hayatlarımızı tehdit ediyor. Ama bir şiddet türü
var ki, ne anlık ne maceracı ne de
öngörüsüz siyasi kararlardan kaynaklı. Kadına yönelik şiddetten bahsediyoruz. Dün de vardı, bu gün de var,
kapitalist ataerkil sistemin yeniden
yeniden ürettiği kültür, gelenek ve politikalarla mücadele etmediğimiz sürecede varolmaya devam edecek.
25 Kasım, “Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”dür. 1960
yılının 25 Kasımı’nda Dominik
Cumhuriyeti’nde, diktatörlüğe karşı
mücadele eden üç kız kardeş; Mirabel Kardeşler diktatörlük askerlerinin
tecavüzüne uğradıktan sonra sonra öldürülerek bir uçurumun dibine atıldı.
Bu vahşi cinayet tüm dünyada geniş
protestolara yolaçtı. 1981 den bu yana
dünyanın dört bir köşesinden kadınlar,
efsaneleşen “üç kelebeği” anmaya
devam ediyor. 1985 yılında ise BM
25 Kasımı, Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Günü” olarak ilan etti
Kadına yönelik şiddet, dünyada en
yaygın insan hakkı ihlaleri arasında
yer alıyor. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda 20 Aralık 1993 tarihinde
kabul edilen “ Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması’na Dair
Bildirge”nin 1. maddesinde kadına
yönelik şiddet şöyle tanımlanıyor;
“Kadına yönelik şiddet, şiddet ister kurumsal ister kamusal ister özel
hayatta olsun, bu tür eylemlerle tehdit
etme, zorlama veya özgürlükten keyfi
olarak yoksun bırakma dahil olmak
üzere, kadınlara fiziksel, cinsel veya
psikolojik zarar veya acı verme sonucu doğuran bu sonucu doğurması
muhtemel olan, cinsiyete dayalı her
türlü şiddet eylemi anlamına gelir.”
Türkiye’de kadına yönelik şiddet hem kamusal hem de özel alanda
artarak devam ediyor. Dünya Sağlık
Örgütü’nün, 2013 yılında yapmış olduğu bir araştırma göre, dünyada her
üç kadından biri, fiziksel veya cinsel
şiddete maruz kalıyor. Yani, üç kadından biri eşi veya birlikte olduğu
erkeklerin şiddetine uğruyor, namus
cinayetlerine kurban ediliyor. Bu oran
oldukça büyük.
Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet türü olan kadına yönelik şiddet bu
yönü ile diğer şiddet biçimlerinden
ayrılıyor. Bu nedenle, kadına yönelik
şiddettin ortadan kaldırılması için,
toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık
uygulamalarıyla mücadele edecek bir
plan, devlet politikası ve kurumlar
arası işbirliğine ihtiyaç var.

Ancak 14 yıllık AKP hükümetinin
hem kamusal hem de özel hayata yönelik uygulamaları, söylemleri kadına
yönelik şiddeti azaltmak yerine arttırmıştır. 2002-2009 döneminde kadın
cinayetlerinin yüzde 1400 artması bunun en çarpıcı göstergesidir. Bianet’in
derlediği haberlerden yansıyan rakamlar ise, erkekler 2015’te en az 284
kadını öldürürken, en az 133 kadın ve
kız çocuğuna tecavüz etti; 370 kadını
yaraladı / şiddet uyguladı; en az 208
kadın ve kız çocuğunu taciz etti. 2014
de işe en az 281 kadın öldürmüş.
Kadınlar çoğu kez, özel yaşantılarında en yakınlarındaki erkeklerin
şiddeti altında yaşamaya devam ederken, işyerlerinde de şiddetin değişik
biçimlerine maruz kalıyorlar. İşyerleri
toplumsal hayatın önemli mekanlarındandır. Neo liberal çalışma biçimlerinin yaygınlaştığı günümüzde, kadınlara dayatılan esnek, yarı zamanlı,
geçici, güvencesiz, sendikasız çalışma
4 Eylül'de Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin
biçimleri işyerlerinde kadına yönelik
Gülengül'ün
de açılışına katıldığı Kadın İşçi Eğitimi, 9 Eylül'de yapılan sertifika töreni ile taşiddetin de artmasına neden oluyor.
mamlandı
İngiltere’de
TUC
(SendikaGönen Kemal Türkler Tesislar Konfederasyonu-Trade Union
lerimizin
sakin ve renkli doğal
Congress)’un 2016 yılında “İşyerlegüzellikleri içerisinde sürdürülen
rinde Cinsel Taciz-2016” araştırması
eğitime İstanbul Düş Sahnesi'nin
işyerinde yaşanan tacizin boyutlarını
sergilediği tiyatro oyunları da
ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; karenk kattı.
dınların yüzde 52’si işyerlerinde cinsel
tacize maruz kalıyor. Yüzde 80’i de iş
hayatları boyunca cinsel tacize maruz
kaldıklarını belirtiyor. Bu oranın 1824 yaş arasında, yüzde 63’e ulaşıyor.
Sözlü/cinsel tacizlerin, mobbinglerin büyük çoğunluğu işyerlerinde
yaşanıyor. Buna karşı kadınlar, “rezil
olmamak”, işini kaybetmemek yada
yakınlarının canını sıkmamak onları
riske atmamak adına susuyarlar. Kadınların tek başına göğüslemeye çalıştıkları bu süreç sağlıklarını etkiliyor,
Sendikamızın düzenlediği Kadın
dayanılamadığı noktada kadını, işten Çalıştayı, Gönen Kemal Türkler teayrılmaya kadar götürüyor.
sislerimizde yapılan 2 günlük çalışUmutsuzluğa kapılmak şiddeti manın ardından noktalandı.
besler, şiddetle mücadele etmek için
örgütlenmeliyiz. İşyerlerinde mobbing ve cinsel tacize karşı mücadele
edebilmek için en önemli aracımız
sendikal örgütlülüğümüzdür.
Sendikaların kadın üyelerinin de
çıkarlarını savunduğunu bu çıkarlar
temelinde şekillenen taleplerin, toplumsal cinsiyet temelli, ezilme ve
baskı biçimlerini de gözönünde unutmaması gerekiyor. İşyerlerinde kadına
yönelik şiddetle mücadele için sendikaların bir kadın politikası olmaslı, bu
politika çerçevesinde işyerleri kadın
işçiler için daha güvenli ve yaşanabilir
hale getirilmelidir.
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma
Şiddetten arındırılmış bir yaşam
Günü” için Sendikamızın hazırladığı broşür, 25 Kasımda üyelerimize dağıtılacak...
ve işyerleri kadınların en temel hakkıdır!

Kadınlar sokakta,
evde, işte direnişte
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“Bugün başka bir tarih ve başka bir kesitte,
bizden öncekilerden kalan mirasın ışığıyla ilerliyoruz.”

Kemal Türkler
Mücadelemizde yaşıyor...
Onursal Başkanımız Kemal Türkler’i anmak
için, 22 Temmuz’da önce mezarı başındaydık.
Ardından, sendikamızda düzenlenen etkinlik için
Kemal Türkler Salonunda buluştuk.

Metal işçileri, Onursal Başkan Kemal Türkler'in mezarı başında, mücadeleye sahip çıktıklarını haykırıyorlar...

Genel Merkezimizde düzenlenen etkinlikte, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Kemal
Türkler’in mirasına sahip çıkmanın anlamını vurgulayarak, onun sendikal anlayışı ışığında gündemi değerlendirmenin önemine değindi..

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, konuklara babasını anlattı..
O’nunla geçirdiği zamanları, sohbetlerini, birlikte toplu sözleşme yapmalarını...

Mücadele arkadaşları, O’nun ardından mücadeleyi devam ettirenler,
bir başka yürekle izlediler anma toplantımızı...

İstanbul
DÜŞ
Sahnesi’nin
hazırladığı
“Kemal
TÜRKLER
Bize Bakıyor” adlı Okuma Tiyatrosunda, şiirler, anılar ve daha önce
yayınlanmamış görüntüler eşliğinde,
Onursal
Genel
Başkanımızın
yaşamından kesitler izledik..

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016

Karanfilin Çağrısı
Koşun duydunuz mu?
Kapıların kırılıp,
Kitapların yakıldığı o yerde,
Şairlerin ve çocukların vurulduğu sabah vaktinde,
Bir işçiyi vurdular.
Haydi koşun
Koşun duydunuz mu?
Torna tezgahlarında,
Döküm atölyelerinde yankılanmasın diye sesi,
Gözlerindeki ateş tutuşmasın diye grev boylarında,
Kavel'de, haziran'da bilenmiş yumruk çökmesin diye tepelerine
Vurdular onu.
Haydi koşun
Koşun artık
Güpegündüz sokak ortasında
Göğsünde sınıfın soluğu saklı adamı vurdular.
Bir işçi vurulmuşsa hepimiz kanıyoruz demektir.
Ve Türkiye İşçi Sınıfına emanettir,
Kemal Türkler'in düştüğü yerde açan karanfil.

Etkinliğimiz, şiirlerle devam etti.
Ramazan Gecenoğlu, “şapka” ve
diğer şiirlerle renk katarken etkinliğe, Ezik
Ozan, Kemal Türkler
için yazdığı şiiri paylaştı konuklarla...

Onursal Genel Başkanımız, Gönen'de adını taşıyan Kemal Türkler Tesislerimizde de sabah düzenlenen bir törenle anıldı.

Haydi koşun
Koşun artık duydunuz mu?
Süleyman İleri

Kemal TÜRKLER
anısına
hazırlanan
“Karanfilin Çağrısı”
isimli kitabın dağıtımı için, kitaba emeği geçenler,i kürsüye
çağırark, teşekkür etti
Genel Başkanımız..
Ardından, Fahrettin
arkadaşımızın çizgileriyle yeniden yaşam
bulan işçi marşları,
kitabımız, konuklarımıza dağıtıldı..
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Söz üyelerimizde

“Darbe girişimi, OHAL ve demokrasi”
15 Temmuz’dan sonra kürsülerde, mikrofonlarda, dillerde en çok kullanılan kelime, hep “demokrasi”… Caddelerin, meydanların, okulların ismi değişiyor, içinden “demokrasi” geçen tabelalar asılıyor
eskilerinin yerine. Sanki olmayan şey söyledikçe gelecek, ismi çağrıldıkça varlığına inanılacak gibi…
Gazetemizin bu sayısında üyelerimize mikrofon uzattık.
"Darbe girişimi, OHAL ve demokrasi” konusunda üyelerimizin görüşlerini aldık…

ların inançlarını sömürdüler. Önümüzdeki dönemde de bu
sorunların aşılacağına inanmıyorum ve ülkemde kendimi
güvende hissetmiyorum.

düşünüyorum. Cumhuriyet’in ilkelerine, değerlerine sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe dair soru
işaretleri var. Evlemsem çocuk yapsak o çocuğun geleceği nasıl olur acaba diye düşünüyorum. Ortadoğu, Suriye görünüyorum o ülkeler gibi olmasından korkuyorum.
Biz ülke olarak Amerika’ya bağımlı bir ülke olmuşuz. Ne
Amerika, ne Rusya tam bağımsız bir ülke olmamız lazım
diye düşünüyorum.

İSMAİL DOĞAN (SANEL)
15 Temmuz darbe girişimi olduğu akşam ben de arkadaşlarımla sokaklara çıktım. Darbe diyince direkt alkıma
1980’ler geldi. Babamızdan, dedemizden duyduğumuz
kadarıyla darbe bu ülke için kötü olur düşüncesiyle alanlara çıktım. 1980’lerde yaşanılan darbe ile bu ülke 20 yıl
geri gitti. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı daha fakirleşecektik. Demokrasi bir bayrağın altında birlik ve bareberlik içinde birlikte yaşamaktır benim için. Devletin hep
işverenlerden yana olmasından dolayı rahatsızlığım var.
Siyasiler kendi çıkarları için insanları sağcı/solcu, alevi/
sünni vb. ayrımlarla birbirine kırdırıyor. Ki bu öylesine
yaygınlaştı ki çalıştığımız işyerinde de karşılaşıyoruz. İşyerinde, mahallede ve ülkede her zaman birlik, beraberlik
içinde olduğumuzda aşılamayacak bir sorun olmadığını
düşünüyorum.

ZEYNEP FİDAN (SANEL)
Askeri, sivil tüm darbelere karşıyım. Sağ/Sol nereden
gelirse gelsin ülke için darbe iyi değil. Darbe gerekçesiyle
ilan edilen olağanüstü hal, insanların özgürlüklerini kısıtlıyor. Darbe girişimi olduğu dönem annem ve babam
farklı illerdeydik bayağı korktum. Ülke olarak nasıl bir
sabaha uyanacağız diye kaygı duydum. Aslında tam bir
darbe olduğunu da inanmıyorum. Atatürk ilkeleri ve laiklik ortadan kaldırılıyor. Kendi tarikatlarını, adamlarını
devlete yerleştirmek için kullandılar diye düşünüyorum.
Toplum bıçak sırtı gibi ikiye bölündü. Daha önce fabrikada hiç konuşulmaz iken şimdi çok keskin tartışmalar
yaşanıyor. İnsanlar birbirine karşı tahammülsüz ve önyargılı. Ülkem için demokrasi istiyorum.

ÇİĞDEM KÖKLÜ (SANEL)
Gerçekten bir darbe yaşandığını düşünmüyorum. Anlamadım bu değişik bir şey. Gerçekten değişik bir şey…
Askeriye darbe yaptıysa bu kadar az kişiyle darbe yapılır
mı? Birşeyler oldu ama anlamadım. Demokrasi adına sokağa çıkılıyor orada emir kulu olan ana kuzusu askerler
linç ediliyor. Türkiye’de özgürlük diye bir şey yok. Gelecek adına çok karamsarım. Ben 36 yaşındayım ben kendim için değil gelecek için çocuklarım için çok endişeliyim. Zamanında Atatürk ülke için güzel şeyler yapmış.
Sen de iktidara gel, sen de güzel şeyler yap. Okullarda
Andımızı kaldırmak falan bunlar gerilim yaratıyor. Ben
CHP’liydim geçen seçimlerde AKP verdim. Bunu açık
açık da söylüyorum. Niye? Topluma bir proje sunmuyor. Gelecek seçimde de oy kullanmayı düşünmüyorum.
Bugün tüm olumsuzluk ve suçlar, günah keçisi olarak
FETO’ya yükleniyor. Eee dün hepsi beraberdi. Daha rahat yönetebilmek için Alevi/sünni, kürt/türk ayrımcılığı
yapılıyor. Bunun olmaması lazım. Biz bunu işyerinde
de yaşıyoruz. Oysa Kürt, Çerkes, Laz, Alevi, Sünni kardeşiz. Türkiye tam anlamıyla bir demokrasi olduğunu
düşünmüyorum. Ben bu konuşmayı bir TV’de yapmış
olsay belki de tutuklanabilirdim. Ama bir adam 9 aylık
bir bebeğe tecavüz ediyor, bir kapıdan giriyor diğerinden
çıkıyor. Adam bir ekmek çalıyor, 5 yıl ceza yiyor. Adalet
mi bu?

MEHTAP KARATEPE(SANEL)
Darbe diyince benim aklıma karanlık günler geliyor.
Ülke ve bizler açısından darbe kötü bir şey. 1980’li yılları
yaşamadım ama o günleri büyüklerimden dinledim. Bu
son olay, darbeden ziyade farklı bir şeydi. O görüntüleri
görünce gelecekten umudumuzu kestik… Darbeden sonra daha da kötüye gitmeye başladı. Darbe başarılı olsaydı
da o da kötü olacaktı. Yani sonuçtu iyi bir yerde değiliz.
Olağanüstü başlığı altında her gün yeni kanunlar çıkarılıyor. Demokrasi; bence insanların yaşam alanlarında özgür
olmasıdır. İnsanlar inançlarıyla, yaşamlarıyla, kültürleriyle özgürlerse eğer demokrasi vardır. Şu an demokrasi var
mı? Hayır yok. Ülkemizin temel sorunu laiklik… Din ve
devlet işlerini birbirinden ayırmadığımız sürece ilerleme
olmayacak diye düşünüyorum. İnsanların inançları üzerinde siyaset yapıldı. Özellikle de son 12-13 yılda insan-

VOLKAN AYDOĞDU(SANEL)
Darbeler bizi her zaman geriye götürmüştür. Yakın bir
zamanda Cematin bir kalkışması oldu. Askeri bir darbe
olsa askerin önünde kimse duramazdı. 12 Eylül Anayasası
ve yasaları ile yönetiliyoruz zaten. 12 Eylül yasaklar getirdi, sokağa çıkmak, film, kitap yasaklandı. İnsanlar yıllarca yargılandı. O kalkışma başarılı olsaydı belki daha da
kötü durumda olabilirdik. Olağanüstü hal zaten Doğu’da
vardı. Şu an İstanbul’da büyükşehirlerde pek de hissedilmiyor. Türkiye’nin temel sorunu, iyi yönetilememesi olarak görüyorum. Demokrasi ile yönetiliyoruz diyoruz ama
insanlar kendi düşüncelerini ve inançlarını özgürce ifade
edemiyorlar. Dışardan baktığımız zaman özgür bir ülke
gibi gözükmemize rağmen dikta ile yönetiliyoruz diye

GÜLPERİ MENTEŞE (SANEL)
Darbe olduğuna inanmıyorum. Çünkü 12 Eylül darbesini yaşadığım için inanmıyorum. Darbeye karşı mı-
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sın? diye sorarsanız. Evet karşıyım. Ülke ekonomisini çok
daha gerilere götüreceğini düşündüğüm için karşıyım.
Dün çıkarları birdi ne oldu da ters düştüler? Onu bilmiyorum. 80 Darbesi’nde Gülsuyu’nda yaşıyordum. Askerler
evleri basmıştı. Bizim evde bir resim vardı. Ağlayan bir
çocuk resmi... O resim yüzünden bizi çok sorgulamışlardı.
Babam o günlerde iş kazası geçirmemiş olsaydı belki o
da gözaltına alınabilirdi. O dönem bu mahalle de sol çok
güçlüydü. Demokrasi ise, Türkiye’de olmayan bir şey…
Bence demokrasi, özgürce kendini ifade etmek, adaletin
herkese yansıması demektir. Gelecekte çocuklarım için
endişeliyim.
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Aydınlanır mı aydınlanmaz mı bilemiyorum. Sonuçta; 15
Temmuz’da sehitler oldu demokrasi diye sokağa döküldü.
Geçen gün 20-25 genç insan öldü. Hiçbir şey yok. Parası
olan oğlunu askere göndermiyor. Gariban, fakir Anadolu
çocuğu şehit oluyor. Demokrasi benim için özgürlük demektir. Özgürce düşünceni ifade edebilmek… Demokrasi
ile yönetilen bir ülkeyiz ama değiliz… Hangi parti iktidara gelirse onun hegemonyası işliyor. Ülkemizin en temel
sorunu eğitimsizlik diye düşünüyorum.

MURAT YOKUŞ (ABB/KARTAL)

YAVUZ AKÇAKAYA (ABB/KARTAL)
NURSEL DEMİR (ABB/KARTAL)
Demokrasinin insanların fikirlerini özgürce söyleyebilmesi olarak düşünüyorum. Şu an ki ortamda bu pek
mümkün olmuyor. Bir eleştiri bile yapsanız ne demek
istediğin dinlenilmeden, anlaşılmadan suçlanıyor, yargılanıyorsun. Ki darbeye de kesinlikle karşıyım. Tüm
olmayan bu hakların daha da geriye götürülmesi olarak
değerlendiriyorum. Son süreç çok kafa karıştırıcı. Darbe
diyorsun belirtiler darbe değil. FETO örgütü diyorlar bu
adamlar bu kadar kadrolaşırken yine bu hükümet vardı.
Bir gün de nasıl çökertilebildi. Kurunun yanında yaş da
yandı. Belki ben de sırf annem ve babam belki ekonomik nedenlerle belki de o okul daha iyi eğitim verdiği için
okumuş olabilirdim. Ben askeri okullara çok üzüldüm.
O neslin geleceği ile oynandı. Yazık değil mi o çocukların hayalleri yıkıldı. En temel sorunumuzun, adaletsizlik
olduğunu düşünüyorum. Ben gelecek adına karamsarım
etrafıma bakınıyorum herkes memnun görünüyor. O zaman diyorum sorun sende. İnsanlar çok Kürt/Türk, Alevi/
Sünni vb. cepheleştirildi. Bunu siyasetçilerin bilinçli yaptıklarını düşünüyorum. Gelecekten endişeliyim.

Darbe gecesi eşimin amcası polisti ve o gece görevli olmamasına rağmen sokağa çıktığında Ankara’da şehit oldu. Ardından babası 2 gün sonra o olayın şoku ile
kalp krizi geçirp hayatanı kaybetti. Darbe bizim ve ülkemiz açısından sıkıntılı bir süreç oldu. Darbe hakkında
hiçbir bilgim yoktu. Bu darbe olduktan sonra 12 Eylül
1980 darbesine ilişkin yazılar okudum. Ucuz atlamışız.
İşin içinde kimlerin olduğu ve ne olduğunu henüz anlayamadık. Ben açıkça şunu söyleyeyim işin içinde FETO
örgütü olduğunu söylüyorlar. Evet, böyle bir örgüt var
ama devletin içinde de bir örgüt var. Kafam öyle karşık
ki iktidardaki partinin taraftarlarına dinliyorum, televizyondan izliyorum herkes olayı kendileri açısından yorumluyorlar. Kime inanacağımızı şaşırmış durumdayız.
Ülkemizin demokrasi ile yönetilmediğini düşünüyorum.
Sandığa gidip bizim kimin yöneteceğini seçebiliyoruz
ama sadece sandık değildir demokrasi. Bir dönem önceki sözleşmemizde daha iyi ücret talebi ile metal işçileri,
grev kararı aldı ama ertelendi. Kağıt üzerinde bir hak var
ama kullanamıyorsun.

KADİR GÜNGÖL (ABB/KARTAL)

ALİ BÜYÜKYİĞEN (ABB/KARTAL)
12 Eylül’de küçük de olsam hatırlıyorum. Darbe oldu
diyince yine eski günlerdeki gibi olacak diye çok korktum. Sokağa çıkma yasakları mı yaşanacak diye… Memlekette zaten bir takım kısıtlamalar var daha da kötü mü
olacak diye kaygılandım. Bu seferki darbe de, bayağı
bir çelişkiler/acemilikler var. Deniliyor ki “FETO darbe yaptı”. Eğer FETO bu kadar devlete nüfuz etmiş ise
niye darbe yapma ihtiyacı duydu? Herkes gibi benim de
ilk aklıma gelen sorular bunlar. Bir takım çelişkiler var…

Bir Türk ulusu olarak güçlüyüz. Darbeden bir şey olmaz. Görüldüğü üzere meydanlara çıkıldı. Bir yandan da
iyi oldu hepsi temizlendi. Darbenin ne olduğunu bilmiyorum o akşam arkadaşlarımla birlikteydim. Darbe olduğunu duyunca Sabiha Gökçen Havaalanı’na gittim. Sonraki günlerde de farklı alanlara çıktım demokrasi nöbeti
tuttuk… Ülkemizin demokrasi ile yönetildiği konusunda
şüpheliyim. Biz televizyonda ne görürsek onu biliyoruz.
Ülkemizin temel sorunun terör olduğunu düşünüyorum.
Ve terörün de biteceğine inanmıyorum. Bu alanda rant
sağlayanların olduğunu düşünüyorum. Bu savaştan ekmek yiyen çok… Demokrasi benim için seçim demektir
ama o sonuçlarının güvenirliği de tartışmalı.

Darbeye her koşulda karşıyım. Çünkü insanlar kendisini yöneteceği insanları kendisinin özgür iradesiyle
seçmesi lazım diye düşünüyorum. Ve seçtiği siyasetçilerin de “ben lider oldum, ülkenin 1 numaralı siyasi partisi
oldum” diye siyasi olarak da darbe yapmaması gerekiyor.
Nasıl askeri darbeye karşıysak siyasi darbeye de karşıyım.
Hukuk kuralları çerçevesinde yönetilmesi lazım. Bir işçi
olarak diyorum ki mesala grev hakkım varsa sonuna kadar
kullanabilmeliyim. Şunu da söyleyebilirim bağzı insanlar bağzı yerlerde kandırılabilinir, kullanılabilir… Ama
Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler, “kandırıldık” diyebiliyorsa sorumluluğunu da alıp ya halkın önüne çıkıp hesabını
vermeli ya da yargılanma yolunu açması lazım. Özelleştirmeler sonucu sağlık, eğitim vb. devletin tüm olanakları
belli gruplara, tarikatlara açıldı. Uzun bir dönem işbirliği
yapıldı ve sonra pastadaki pay azalınca çıkar kavgası sonucu birbirlerine girdiler. Sonuçta filler tepişti olan halka
oldu diyorum. Demokrasi ile yönetilmediğimizi düşünümüyorum. Bir oy verme hakkımız var, o da doğru olarak
sayılıyor mu o na da güvenmiyorum.

Basın açıklamamızdan...

Laik, Demokratik, Bağımsız,
Sosyal Hukuk Devleti
Diktatörlerin Değil
Emekçilerin Eseri Olacaktır!
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.
Genel Yönetim Kurulu
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Derinden Gelen Kökler
Maden-İş Sendikasının Tarihi üzerine yaklaşık 10 yıldır, geçmiş yıllarda sendikasının değişik kademelerinde yöneticilik,
ihtisas dairelerinde uzman ve temsilci olarak görev yapmış bir grubun ortak, kolektif bir çalışma yaptıkları biliniyordu.
Zaman, zaman çalışma toplantılarını sendikamız binalarında ve toplantı salonlarında yaptılar.
Bu grup çalışmasını tamamladı. Çalışmalarının bir çıktısı genel merkezimizde düzenlenen 15-16 Haziran’ı anma toplantısı
sırasında sendikanın eski Genel Başkanı ve bu çalışma grubu içinde yer alan Mehmet Karaca tarafından Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu’na teslim edildi.
İki ciltlik bu çalışmanın, sendikamız ile Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı TÜSTAV tarafından basılması öngörülüyor.
Mehmet Karaca bize, bu kitap çalışmasını ve tarihimizin önemini anlattı.

Bu tarihin yok olup gitmesini istemedik
Maden-İş sendikası kökleri eskiye dayanan bir sendika. Türkiye sendikal hareketinde, işçi sınıfının ekonomik,
demokratik mücadele tarihinde gelişmelere, dönüşümlere
öncülük etmiş bir sendika. Bu sendika tarihinin bilinen bilinmeyen çok yönleri var.
Maden-İş Sendikasının geçmişinde sendikanın değişik
kademelerinde yöneticilik yapmış, ihtisas dairelerinde,
uzmanlık alanlarında görev almış bir grup bu tarihin yok
olup gitmesini istemedik. Zaten 12 Eylül askeri darbesi ile
sendikanın birçok yazılı, basılı belgesi yok edilmiş, canlı
tanıkları ise yazılı, basılı bir belge bırakmadan, bir, bir hayattan çekilip gidiyor, yaşama veda ediyor.
Kitabın künyesinde adları yazılacak bizler bir araya
gelerek, sendikanın geçmişteki faaliyetleri üzerine ortak,
kolektif bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızı da yazıya döktük. Bunlar bilinsin, tarihe de belge olarak kalsın istedik.
Sendika tarihleri üzerine çalışan, araştırma yapan tarihçi,
yazar, akademisyen çevrelere bir ölçüde malzeme sunduk.
Bugün sendikaların değişik kademelerinde görev yapan
sıradan üyesinden Genel Başkanına kadar öznesi, nesnesi olmuş işçi kardeşlerimizin kendi tarihlerine yakından
bakmalarını istedik. Sendika tarihine ilişkin çalışmamızın
nedeni bu. Bu kitap çalışmamızla tarihimize biraz ışık tutabildiysek kendimizi mutlu hissederiz.
Elbette ki Maden-İş’in tarihi sadece bizim yazdıklarımızdan ibaret değildir. Başkaları da çıkar kendi penceresinden bu tarih üzerine bir şeyler yazabilir. Onların yazdıkları da bu tarihe bir katkı olur.

Maden-İş tarihine bakış...
Birleşik Metal-İş Sendikamızın bileşenlerinden biridir
Türkiye Maden-İş Sendikası. Sendikanın tarihi biraz daha
eskiye dayanır. Kurucu Genel Başkan Yusuf Sidal 1904
Ağrı Eleşkirt doğumludur. Doğduğu bölgede henüz daha
iki yaşındayken (1906) etnik çatışmalarda ailesini kaybettiği için çocukluğu, o günkü Osmanlı toprağı olan Şam ve
Beyrut’ta yetimhanelerde geçer.
Yusuf Sidal’dan sonra ve Kemal Türklerden önce bu
sendikada 1950 ve 51 yıllarında 1891 Kosova doğumlu
Üzeyir Kuran Genel Başkanlık yapmıştır. Macaristan’da
meslek eğitimi gören Kuran, 1912 yılında Balkan harbi
sonrası ailesi ile birlikte Türkiye’ye göçer. Gençliğinde İstanbul Zeytinburnu’nda o günkü adı İmalatı Harbiye olan,
(bugünkü adı Makine Kimya) top fabrikasına girer. 1917
yılında fabrikaya yeni alınan makinaların montajı için
Almanya’ya staja gönderilir. I. Dünya savaşından yenik
çıkan Almanya’da sosyal ve siyasi olaylar karışıktır. 1917
yılının Çarlık Rusya’sında, işçi, köylü, asker birlikteliğiyle bir devrim olmuştur. Bu devrimin etkileri Almanya’da
çokça tartışılmakta, Tartışmanın başını Sosyal Demokratlar ve Siparteküs
hareketi çekmektedir. Kendisini
Alman işçilerle
beraber bu tartışmaların içinde bulan Üzeyir Kuran
yaklaşık bir yıl
sonra Türkiye’ye
çalıştığı fabrikaya döner. İstanbul
işgal altındadır,
Üzeyir Kuran’da
politik
bilinçte

yükselmektedir. O yıllarda “Amele Teali Cemiyeti”ne girer, kendi bilincini geliştirir. 1920’li yıllarda İstanbul’da
Tramvay işçilerinin örgütlenmesine aktif katılır. 1926-28
yıllarında ki Tramvay grevlerini yöneten insan olur.
İşte bu Üzeyir Kuran 1951 yılında Maden-İş’in öncülü olan, Demir-İş Sendikası’na üye olur. Aynı yıl yapılan
kongrede Genel Başkan seçilir. Kuran, o yıllarda sendikal çevrelerde, kıdemli, deneyimli bir sendikacı olarak
tanınır ve “Üzeyir Baba” olarak anılır. Kemal Türklerden
evvel bu sendikada böyle şahsiyetler de, Genel Başkanlık ve yöneticilik yapmışlardır. Daha sonra buraya Kemal
Türkler’i de ilave ettiğimizde görülür ki, sendikanın mücadeleci geleneğinin temelleri buralarda atılmış mayalanma tutmuştur.

Sendikal eğitim ve “sınıf olma bilinci”
Maden-İş Sendikasının tarihinde eğitim her zaman
önemli yer tutmuştur. Sendikalar işçiler için ekonomik
mücadele örgütüdür. Ekonomik mücadele içinde işçilerin,
“sınıf olma bilinci” bir üst düzeye çıkar. Bunun için “sendikalar bir okuldur” denir. Maden-İş sendikası bir okuldu,
süreç içerisinde birçok işçi ve sendika için okul olmanın
ötesinde “ekol” oldu.
Sendikanın tarihinde iz bırakan önemli dönüm noktaları vardır. 1945 yılında II. dünya savaşı sona erince
Türkiye’de kısmen özgürlüklerin önü açılıyor. Sınıf esasına dayalı cemiyetler kurulabileceğinin önündeki yasaklar
kalkıyor. Bir anda birçok işyerinde ve bölgelerde sendikalar kurulmaya başlanıyor.
Devletten ve siyasi iktidardan bağımsızca gelişen bu
olaylar karşısında, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan devlet yeni sendikalar kanunu çıkaracağım bahanesiyle var olanları kapatıyor, yeni kurulacaklara bir takım
sınırlamalar ve kurallar koyuyor. Bunları da sendikaların
tüzüklerine koymaları şartını getiriyor. Türkiye’de bir çok
sendikacı, sendikaların kuruluşunu 1947 yılından başlatırken, Kemal Türkler 1946’dan başlatırdı.
İşte Maden-İş Sendikası 27 Temmuz 1947 yılında bu
devletçi vesayet anlayışı koşulları içerisinde kuruluyor.
Sendika süreç içerisinde bu vesayetçi anlayıştan kurtulmanın yollarını zorluyor. Burada kuruculukta atılan
temeller ve konulan ilkeler, yönetimde görev alan başta
Genel Başkanların bilinç ve karakteristik özellikleri bu
vesayetçi anlayıştan kurtulmada belirleyici oluyor.

Yeni Parti, “Demokrat İşçi Partisi” (DİP)
1948 yılında sendika, (Demir-İş) İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinin, (İİSB) kurucuları arasında yer alıyor, yönetimlerinde görevlerde üstleniyor. 1951 yılında Genel Başkan
Üzeyir Kuran, “işçiler ekonomik mücadele ile yetinemez,
verilen haklarda ya geri alınıyor, ya da yok olup gidiyor,
işçiler siyasi mücadeleye de katılmalıdır” diyerek sendika
yönetiminden 2 arkadaşı ile birlikte Avukat Orhan Arsal’ın
başkanlığında kurulan Demokrat İşçi Partisi, (DİP)’in ku-

ruluşuna katılıyor ve parti yönetiminde görev alıyor. 1952
yılında sendika, İİSB üzerinden Türk-İş’in kuruluşuna katılıyor. Adnan Menderes’in başında bulunduğu, Demokrat
Partinin iktidar olduğu o yıllarda DİP örgütsel anlamda bir
başarı gösteremeyince 1953 yılında kendini fes ediyor.
1950’li yıllar İİSB’de DP ve CHP’li sendikacıların
karşılıklı tartışmalarına sahne oluyor. 1950’li yılların sonlarına doğru, İİSB içerisinde sol eğilimli küçük bir sendikal grup belirmeye başlıyor. Burada 1951 yılında DİP’in
kuruluşuna katılmış Üzeyir Kuran ile İbrahim Güzelce’nin
katkıları olduğunu da görmek gerekir. Bu grubun içerisinde Kemal Türkler ile Rıza Kuas’da yer alıyor. 27 Mayıs 1961 darbesini bu gruptaki sendikacılar desteliyorlar,
Türk-İş içerisinde daha önce Menderes’e bağlılık telgrafı
çeken DP’li sendikacıların görevden uzaklaştırılmalarına
destek veriyorlar.

“Türkiye İşçi Partisi” (TİP) kuruluyor
1961 Anayasası ile Türkiye’de yeni bir durum ortaya
çıkmıştır. Yıllardan beri çokça tartışılan “işçilerin de bir
partisi olsun” özlemi yeniden gündeme gelmiş, 13 Şubat
1961 günü, aralarında sendikanın Genel Başkanı Kemal
Türkler’inde bulunduğu 11 sendikacı tarafından, Türkiye
İşçi Partisi” (TİP) kuruluyor. TİP 1965 seçimlerine Parlamentoya 15 Millet Vekili ile giriyor.
1955 yılında İstanbul’da İİSB’nin yaptığı bir toplantıda Kemal Türkler; “işveren sınıfı pazardaki malının
kıymetlenmesi için mallarını çeker, işçi sınıfına bu hak
tanınmamıştır. İşçiler daha iyi geçim şartları temin edebilmeleri için elbette ki emek piyasasından emeğini bir anda
çekebilmelidir. Bu da grev hakkı demektir. Bugün artık
grev hakkı kampanyasını açmış bulunuyoruz.”
Sendikacıların yıllardır mücadelesini verdikleri, toplu
sözleşme ve grev hakkı 1961 Anayasasına bir hak olarak giriyor. Ancak bu hakkın nasıl uygulanacağı yeni çıkarılacak
bir yasaya bırakılıyor. Yeni çıkarılacak yasa bir türlü çıkmayınca sendikacılar İstanbul Saraçhane başında kitlesel
bir miting düzenliyorlar. İİSB içinde bu mitinge Maden-İş
öncülük ediyor. Arkadan Kavel olayı patlak veriyor. İşçilerin yılbaşında ödenmesi gereken ikramiyeleri ödenmeyince
ve de Amerika’da eğitimini görmüş yeni genel müdür, yeni
prensipler uygulayacağım diye işçiler üzerinde baskıyı artırınca işçiler üretime ara vererek direniş başlatıyorlar.
Fabrika önünde direnen işçilere Kemal Türkler konuşma yaparken, yan tarafta polis aracından işçilere hitaben
megafonla, “greviniz kanun dışıdır, fabrikaya dönün”
anonsu yapılınca Kemal Türkler, “eylemimiz kanun dışı
olabilir ama Anayasa içidir” diye cevap veriyor. Nihayetinde Kavel direnişi sonrası 274 ve 275 sayılı sendikalar
ile toplu iş sözleşme, grev ve lokavt kanunları meclisten
geçerek 24 Temmuz 1963 günü yürürlüğe giriyor.
Türk-İş o günü bayram ilan etmek istiyor, Kemal
Türkler karşı çıkıyor. Lokavt Anayasa da bir hak olarak
tanınmamasına rağmen, yasa ile bir hak olarak verildiği
gün işçiler açısında bayram günü olamaz, olsa, olsa kara
gün olur diyor. Kemal Türkler ile Türk-İş yönetimi arasında farklılaşma ve ayrışma burada uç vermeye başlıyor.

DİSK Kuruluyor, 15, 16 Haziran Büyük
İşçi Direnişi,
1967 yılı 13 Şubatında 5 sendika tarafından DİSK kuruluyor. ...
(Diskin kuruluşından 80’lere uzanan MESS grevleri
dahil, daha yakın tarih hakkında anlattıkları da gelecek
sayımızda yer alacak...)
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IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası 2. Olağan Kongresi Yapıldı

Metal işçilerinin sesi, Rio'da...
IndustriALL Küresel Sanayi İşçileri Sendikası’nın 3-7
Ekim 2016 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentinde yapılan 2. Olağan Kongresine sendikamız adına,
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu ile Genel Sekreter Özkan Atar katıldı. Dünyanın 140 ülkesinden 50 milyonda
fazla sanayi işçisini temsil eden uluslararası federasyonun “a lutta continua - mücadele devam ediyor” sloganıyla gerçekleşen kongresine, yaklaşık 1300 delege katıldı.
Kongre’de Genel Başkanlığa Almanya IG Metall
Sendikası Genel Başkanı Jorg Hoffman seçilirken, Genel
Sekreterliğe ise Brezilya CNM-CUT Sendikasından Valter Sanches seçildi. Genel Sekreter Yardımcılığı görevine
ise, Atle Hoie, Jenny Holdcroft ve Kemal Özkan getirildi.
Kongre, 3 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde bölge konferansları ile başladı. 4 Ekim akşamı yapılan resmi açılış
töreninde ise, IndustriALL Küresel Sendika Başkanı Bertold Huber’in açılış konuşmasından sonra Brezilya’dan
CNTM Força Sindical ve CNM CUT’un başkanları,
Kongre delegelerini selamladı. Selamlamaların ardından
CNM CUT sendikasının eski başkanı olan ve Brezilya’nın
da 2003-2011 yılları arasında Devlet Başkanı olan Luiz
Inacio Lula da Silva bir konuşma yaptı. Ayrıca kongre süresince konuşmalar yapan, Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO Genel Direktörü Guy Ryder ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow dünyada çokuluslu şirketlerde yaşanan işçi hakları
ihlallerine vurgu yaptılar.
Kongre delegelerine yaptığı konuşma ile seslenen
genel başkanımız Adnan Serdaroğlu, konuşmasında
Türkiye’deki ekonomik ve siyasi duruma değinirken,
Renault’da yaşanan gelişmelere de geniş yer verdi. Konferans sırasında Renault’da örgütlü sendikalarla görüşmeler yapılarak, Türkiye’de yaşanan gelişmeler aktarıldı ve
önümüzdeki süreçte yapılacak ortak çalışmalar planlandı.
Kongre sonrasında, IG Metall Başkanı ve IndustriALL Küresel Sendikasının yeni seçilen Başkanı Jorg
Hoffmann ile bir görüşme gerçekleştirilerek, kendisini
tebrik ettik ve Türkiye’de yaşananlara dair bilgi verildi.

Yeni Genel Sekreter Valter
Sanches’e başarılar diliyoruz
Dağıtılan
binlerce broşürle, kürsüden tüm
kongreye
seslenerek,
Oyak
Renault sürecini,
yaşanan baskıları
dünya emek temsilcilerine aktardık...

“Değerli dostlar, bir işçi olarak
çalışmanın ve yaşamanın zor olduğu
bir ülkeden geliyorum.
Her şeyin varmış gibi gösterilip
demokrasicilik oyununun oynandığı varmış gibi ilizyon hayatların
yaşandığı ülkemizde maalesef ki bu
oyunun kuralları da ortaya çıkan yeni
durumlara göre yeniden revize edilerek daha olumsuz bir şekilde değiştiriliyor.
Deyim yerindeyse aslanın saldırılarını zebraların gözünden anlatan
bütün kanallar susturuluyor. Ya da
aslan tarafından satın alınıyor ve artık bütün olaylar aslanın kamerasıyla
çekiliyor. Onun istediği şekilde sunuluyor.
Farklı seslerin yavaş yavaş tamamen susturulmaya çalışıldığı bir sıkı
yönetim rejimine girmiş bulunuyoruz. Artık elimizde kalan küçük mevzileri savunmak zorunda kalıyoruz.
Evet dostlarım uzun bir dönemdir
hükümet tarafından devletin bütün
kurumlarının içine bilinçli olarak
yerleştirilen bir dinci tarikat, siyasi
iktidar ile nedenlerini henüz tam olarak bilemediğimiz paylaşım kavgasını darbe girişimi boyutuna getirerek
onlarca insanın hayatını kaybettiği
bilek güreşine girdi ve kaybetti.
Bunun sonrasında terör ve darbe
gerekçesiyle tüm muhalifleri sindirmeye yönelik fırsatçı bir yöntem izleniyor.
Yaklaşık bir yıldır ülkemizde uygulanan kontrollü kaos yöntemiyle
ve pisikolojik oyunlar oynanarak istikrar bozulacak korkusu verilerek siyasi sonuçlar elde edilmeye çalışıldı.
Ve yine bu politikalarla cesaretlenen terör örgütlerinin saldırıları
sonucu yüzlerce insan hayatını kaybetti.
Ve elbette bundan en büyük zararı
emekçiler görüyor.
İşçiler olarak şartlarımız gün geçtikçe zorlaşıyor.
Güce teslim olmuş, ses çıkartmayan, hükümet politikalarını destekleyen, sermayenin dediklerini yapan
sarı ve yandaş sendikalar isteniyor.
Emek alanı kapitalizmin ve piyasanın ihtiyaçlarına göre Neo liberal

politikalarla yeniden şekillendirilirken sendikaların sesi çıkmasın isteniyor.
İşçilere büyük oranda Örgütlenme ve sendikasını özgürce seçme
hakkı verilmiyor.
Devlet denetimi üzerinden yürütülüyor bütün üyelik organizasyonu.
Geçen sene on binlerce metal işçisi Türkiye’deki bir sarı sendikasından ayrılmak için direniş başlattı.
Patronların ve onların örgütlerinin desteği ile işyerlerinde tutunan
sarı sendikadan istifa etmek istedi.
Ancak başına gelmeyen kalmadı.
Yine Türkiye Renault’ta işçiler
sarı sendikadan istifa edip sendikamıza üye oldu.
500 kişi işten atıldı. Atılanların o
bölgede işe girmeleri engellendi.
Üyelerimize uzun süre mobbing
uygulandı, bunlarla ilgili mahkeme
süreçleri devam ediyor.
Bütün bilindik güçler devreye sokularak işçilerin bizden istifa etmesi
için baskılar sürdürülüyor.
Bakanlık devreye sokularak
çerçeve sözleşmesi bile engellendi
Renault’da.
Tüm bunları en iyi IndüstriAll
sekreteryası biliyor.
Ben huzurlarınızda bize destek
veren IndistriAll ve tüm sendikalara
teşekkür ediyorum.
Biz gücümüzü hükümetlerden ve
sermayeden değil enternasyonal sendika dayanışmasından alıyoruz.
Evet dostlarım
Türkiye’de sendikalaşma oranı
yüzde 10 civarlarında toplu sözleşmeden yararlanma oranı ise yüzde 5.
Güvencesiz çalışma, son dönemde Suriye’den gelen sığınmacılarla
birlikte tavan yapmış durumda.
Suriyeli emekçiler ve çocuklar
çoğu zaman insanlık dışı şartlarda ve
Türkiyeli işçilere karşı tehdit olarak
kullanılıyor.
Çıkartılan yasayla kiralık işçilik
denilen sömürü ve güvencesizlik çarkı acımasızca uygulanmaya başlandı.
Bizler bu yasayı sözleşmelerle
engellemeye çalışıyoruz.
Taşeron işçi sayısı nerdeyse kadrolu işçi düzeyine geldi.
Eylül ayında en az 142 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
Bu da, her gün 5 işçi ölüyor demek.
Gelir dağilımı gün geçtikçe bozuluyor ve şu anda yüzde 2 lik kesim

ülke kaynakların nerdeyse yüzde ellisini alıyor.
Darbe girişimi sonrası uygulanan
olağan üstü hal içerisinde işçilere yapılan baskılar gün geçtikçe fazlalaşıyor.
Sermayaye önemli avantajlar sağlanırken emek cephesi kuşatma altında yaşamaya zorlanıyor.
Güvencesiz esnek çalışma yaygınlaşıyor.
Kamu çalışanlarının güvenceli
çalışmaları sözleşmeli çalışma biçimine dönüştürülüyor.
Kıdem tazminatına saldırı planları yapılıyor.
İş yasaları yeniden sermaye lehine değiştirilmeye çalışılıyor.
Hükümete yakın Sermaye gruplarına kaynak yaratacak Varlık fonu
gibi denetimsiz uygulamalar kamu
mallarının özelleştirilmesi ve işsizlik sigortası kaynakları kullanılarak
oluşturulmaya çalışılıyor.
13 milyon sosyal güvenlik kapsamındaki işçilerin 6 milyonu asgari
ücretle çalışıyor.
Zorunlu bireysel emeklilik yasası çıkartıldı ve 400 auro asgari
ücretlilerde dahil herkesten yüzde 3
oranında kesinti yapılacak ve devlet
katkısıyla birlikte tasarruf adı altında
emeklilik şirketlerine kaynak aktarılmaya çalışılıyor.
Sosyal devlet uygulamalarından
tamamen vazgeçiliyor. Yönetilebilir
yoksullar oluşturuluyor.
Sevgili mücadele arkadaşlarım
İşimiz zor ama biz teslim olmayacağız.
Bilinir ki hep en son sözü direnenler söylemiştir.
Bunun en iyi örnekleri de üzerinde bulunduğumuz bu kıtada latin
Amarika’da yaşanmıştır.
Bizler tarihe mal olmuş kişilerden
öğrendik umudumuzu yitirmemeyi,
güce ve baskılara boyun eğmemeyi.
Biliyoruz ki umudun bittiği yerde
yaşam da biter.
Şu an içinde bulunduğumuz dip
inişin son noktasıdır. Bundan sonraki
istikamet yukarısıdır.
Yaşasın diyoruz, sınırsız sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için
mücadele eden tüm yoldaşlarımız
ve onların alın teriyle kurdukları enternasyonal dayanışma ve mücadele
örgütleri..
Kongremiz işçi sınıfına yol gösterici olsun.”
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7 soruda Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi
1- Zorunlu bireysel emeklilik sistemi (BES)
ne anlama geliyor?
Asıl adı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi” olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Türkiye’de 2001
yılından bu yana uygulanıyor. Sistemin asıl amacı katılımcıların tasarruflarının bir fon hesabı üzerinden piyasada değerlendirilerek işletmektir. Sisteme giren katılımcılar, emeklilik
için 56 yaşına kadar her ay düzenli prim ödemek zorundalar.
Yasaya geçtiğimiz Ağustos ayında EK 2’inci madde eklendi
ve bu madde 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ek 2’inci maddeye göre 45 yaş altı tüm çalışanlar,
işverenin bireysel emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına
dahil edilecektir. Zorunlu BES denilmesinin nedeni budur.

2- Hükümet zorunlu BES ile neyi amaçlıyor?
Basında “ikinci emeklilik” olarak pazarlanan zorunlu
BES ile Hükümetin asıl amacı, işçilerden yapılan kesintilerle oluşturulacak fon hesabındaki paraları ekonominin ve
patronların kaynak ihtiyacı için kullanmaktır. Fon kaynakları
hükümet tarafından özellikle “çılgın projeler” ve patronlara
kaynak aktarmak için kullanılacaktır. Tıpkı İşsizlik Sigortası
Fonu’nda biriken paraların işsizlerden çok başka alanlarda
kullanılması gibi, emeklilik fonlarında biriken paraların da
hükümet yatırımları, borçların ödenmesi ve patronlara yönelik teşvikler için kullanılmasının önünde yasal herhangi bir
engel bulunmamaktadır.

3- Zorunlu BES ne zaman başlıyor ve kimleri kapsıyor?
Zorunlu BES resmi olarak 1 Ocak 2017’de başlayacak.
Hükümet, “zorunlu” ifadesinin olumsuz etkisini azaltmak
için “otomatik katılım” ifadesini kullanıyor. 1 Ocak 2017’den
itibaren 45 yaş altında bulunan tüm ücretliler (işçiler ve memurlar) bu düzenlemenin kapsamı içinde. Yaklaşık 13 milyon
kişiyi ilgilendiren bu düzenleme ile işçilerin sırtından 100
milyar TL’lik hazır kaynak yaratılması hedeflenmektedir.

4- Prim kesintileri ne kadar olacak?
Bir işçinin prime esas kazancının (ücret, ikramiyeler, sosyal ödemeler vb. dahil) yüzde 3’ü zorunlu BES primi olarak,
işvereni tarafından kesilecek ve işçinin iradesi dışında işverenin belirlediği fon hesabına yatırılacaktır. Bugünkü SSK
primine esas taban ve tavan ücretlere göre yapılacak kesintiler 50 TL ile 320 TL arasında değişmektedir. İşçilerin ikramiyeleri 12 aya bölünerek değil de belirli periyotlarla ayrıca
ödeniyorsa, ikramiye aldıkları ay yapılacak kesinti daha fazla
olacaktır.
Asgari ücretle çalışan işçilerin ücretinden bugünkü hesaplamayla aylık 50 TL, yıllık 600 TL kesinti yapılacaktır. İşçinin aylık prime esas kazancı 2.000 TL ise aylık 60 TL, yıllık

720 TL kesilecek. Aylık prime esas kazanç 3.000 TL ise, aylık
90 TL, yıllık 1.080 TL kesilip, Bireysel Emeklilik Fonuna aktarılacak.

5- Devlet katkı payını hangi şartlarda
ödeyecek?
Katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı
paylarının yüzde yirmibeşine karşılık gelen tutar, belirli şartlar dahilinde devlet katkısı olarak sistemden ayrılırken katılımcıya ödenecektir. Katılımcılardan;
a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde onbeşine,
b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde otuzbeşine,
c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde altmışına,
d) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır.
Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.
Çalışanlara, yukarıdaki şartlara bağlı olarak Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşuluna tabi olmak kaydıyla, bin Türk
lirası tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacaktır. Emeklilik
hakkının kullanılması hâlinde, hesabında bulunan birikimi en
az on yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde beşi karşılığı ek
Devlet katkısı ödemesi daha yapılacaktır.

6- Bireysel emekliliğe “ikinci emeklilik
şansı” denilebilir mi?
Ekim 2008’de çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) kanunu ile bir taraftan
emeklilik yaşı 65’e çıkarılırken, işçi ve memur emeklilerine
ödenen emekli maaşı bağlama oranları kademeli olarak düşürüldü. Bu değişikliğe göre örneğin 2008 öncesinde emekli
olan bir işçi son brüt maaşının yüzde 65’ini emekli maaşı
olarak alabiliyorken, yapılan düzenleme ile bu oran kademeli
olarak yüzde 50’ye düşürüldü. Başka bir ifade ile 2008 sonrasında işe başlayan işçilerin emekli olduklarında maaşları
yüzde 23 daha düşük olacak. Bu düzenleme, işçilerin emekli
maaşlarındaki yüzde 23’lük azalmayı karşılamayacağı için
“ikinci emeklilik” ya da “ek gelir” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Bugün itibarıyla asgari ücretli 32 yaşındaki bir çalışan
sisteme her ay 50 TL düzeyinden, yani alt limitten katkı payı
yatırır ve 33 yıl boyunca sistemde kalıp, 65 yaşında sistemden emekli aylığı bağlatırsa, hesabında devlet katkısı ve fon
birikimleriyle birlikte birikecek rakam 40 bin TL civarında
olacaktır. Buna yasa gereği ek yüzde 5’lik katkı olan 2 bin TL
ve 1.000 TL ek devlet katkısı eklendiğinde toplam rakam 43
bin TL’yi bulacaktır. Bu hesaplamaya göre bu kişi ortalama
yaşam süresi dikkate alındığında ancak aylık 250 TL tutarında emekli aylığı alabilecektir.

7- İşçilerin sisteme girmek istememe hakkı var mı? Sistemden nasıl çıkılabilir?
Uygulama 1 Ocak 2017’de başladığında, 45 yaş altındaki
her işçi otomatik olarak sisteme dahil edilecektir. İşçilerin bu
süreçte “ben istemiyorum” deme hakkı yoktur. Ancak uygulama başladıktan sonraki 2 ay içinde (2 ay sonra değil) işçiler
cayma hakkını kullanarak sistemden ayrılabileceklerdir. Bu
hakkı kullandığında kendi istedi dışında yapılan tüm kesintiler işçilere herhangi bir kesinti yapılmadan 10 gün içerisinde
iade edilmek zorundadır. Cayma hakkını 2 ay içinde kullanmayan işçinin sistemden çıkma ve kesintileri geri alma hakkı
bulunmamaktadır. Ancak, Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen
hallerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Aziz Çelik, 12.08.2016, Birgün
Zorunlu BES ile çalışanlara çifte emeklilik sağlanacağı iddiası dayanaksızdır. Asıl amaç çoğu çokuluslu sigorta şirketlerine kaynak sağlamak
... Kanun tasarısı hakkıyla incelenmeden, taraflara söz hakkı tanınmadan zorunlu BES sistemi yasalaşmış oldu. Ocak 2017’de yürürlüğe girecek yasa
için bu ne telaş, bu ne hız! Hükümetin özel sigorta
şirketlerine verilmiş sözü mü var?
... Zorunlu BES bir sosyal sigorta sistemi değil,
adı üzerinde bireysel tasarruf sistemi. BES piyasa
mekanizmasına dayalı. BES şirketleri topladıkları
primleri çeşitli fonlarda değerlendirerek getiri sağlamaya çalışacak. Topladıkları katkı paylarını borsa,
tahvil, faiz, altın, döviz gibi araçlarla değerlendirecekler. Dolayısıyla getiri tercih edilen yatırım aracına ve
piyasa koşullarına göre değişecek. Dolayısıyla BES
kesintileri için bir getiri garantisi olmayacak. Nitekim
Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre Türkiye’deki BES şirketleri 2011-2014 arasında reel getiri
açısından zarar etti. Bu yüzden de yüzde 25 devlet
katkısına rağmen sistemden çıkışlar artıyor.
2015 yılı sonuna kadar sistemden çıkış oranı
yüzde 31,1 olarak gerçekleşti. Yüzde 25 devlet katkısına rağmen sistem işlemiyor. Zorunlu BES uygulamasının bir nedeni de sistemden çıkışları durdurmak.
BES için işveren katkısı ve devlet güvencesi söz
konusu değil. Şirketlerin iflası veya fonların getirilerinin enflasyonun altında kalması durumunda çalışanlar için bir güvence söz konusu değil. Bunun dünyada
çok sayıda örneği var. Dahası işverenlerin çalışanlardan kestikleri BES primlerini ilgili şirkete yatırmaması
da ihtimal dahilinde. Sigorta primi ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin BES primi
yatırmalarını beklemek saflık olur.
... Sistemde 20 yıl kalan bir asgari ücretlinin yıllık
yüzde 2 net reel getiri hesabıyla 20 yıl sonra alacağı
maksimum emekli aylığı (enflasyondan arındırılmış
sabit rakamlarla) 82 TL olur. Asgari ücretin iki katı
ücreti olanın 20 yıl sonraki geliri yaklaşık 160 lira olacak. Öte yandan zorunlu BES düşük ücretli çalışanların ücretlerinde 50 ile 100 TL civarında bir düşüşe
yol açacak.
Sistemin uzun vadede yaratacağı bir değer sorun ise kamusal emeklilik sistemi ile ikame edilmesi
ve böylece sosyal güvenliğin giderek özel emeklilik
sistemine dönüşmesi olacaktır. Bu açıdan bakıldığında BES bugün için tümüyle kamusal sosyal güvenlik
sisteminin yerine geçmese de onu giderek zayıflatma potansiyeli taşımaktadır. BES 1990’lı yıllarda hız
kazanan sosyal güvenliğin özelleştirilmesi sürecinin
yeni bir adımıdır.
... Zorunlu BES uygulaması ile sosyal güvenliğin
özelleştirilmesi ve piyasaya terkedilmesi yönünde bir
adım daha atıldı. Bu uygulama ile çalışanlar değil,
özel sigorta şirketleri, sermaye BES’leniyor. Ama
BES’e mecbur değilsin, cay be gözüm!
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Hükümet
ağzındaki
baklayı çıkardı:

İşverenler kıdem tazminatından şikayetçi
Hükümet amacı belli olan bir araştırmayla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.
Kıdem Tazminatının yeniden düzenlenmesi kapsamında yapılan bir araştırma sonucunda mevcut sistemden memnuniyetsizliği yüzde 77.6’yı bulan ve ellerinden
gelse kıdem tazminatının bir maliyet unsuru olarak toptan kaldırılmasını arzu
eden sermayedarlar ön plana çıkartılarak, kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır.
Sanki işçilerin yıllar içinde mücadeleyle kazanılmış bu hakkı üzerinde işverenlerin de söz hakkı varmış gibi, onların memnuniyetini de değerlendirme
kapsamına almak tam bir işgüzarlıktır. Hiçbir işveren kendi açısından bir maliyet
kalemini istemez. Ancak işverenlerin maliyet unsuru olarak gördükleri işçinin
alınteridir, emeğidir. Kıdem tazminatına yönelik girişimler işçilerin kazanılmış
bir hakkını gasp etmek üzerine şekillenmektedir
Bugün kimi internet sitelerine servis edilen bir haberde, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya dikkat çekilerek, kıdem
tazminatından hem işçilerin hem de işverenlerin mutlu olmadığı şeklinde bir yorum yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına atıf yapılarak işçilerin yaklaşık yarısının
işverenlerin ise dörtte üçünün mevcut sistemden memnun olmadıkları ifade edilmektedir.
Aynı araştırmada çıkan kimi sonuçlar son derece çarpıcıdır. Araştırmanın sonuçları üzerinden işçilerin yaklaşık yüzde 64’ünün işten çıkartıldığında, yüzde
34’ünün kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı aldıkları anlaşılmaktadır. Bu kıdem tazminatının yaygın olmayan bir hak olduğu konusundaki iddiaları çürütmektedir.
Kıdem tazminatı alamayanların alamama nedenleri arasında başat unsurun
işçinin hukuksal yollara başvurmaması, haklarını bilmemesi olduğu anlaşılmaktadır.
Haberlere yansıyan biçimi ile söz konusu araştırma sorularının istenilen cevabı alma amaçlı olarak yönlendirme içerdiği de görülmektedir. İşçilerin, diğer
fon uygulamaları dikkate alındığında yeni bir fona nasıl yaklaştıkları, ödenecek
tazminatın ciddi olarak azalacak olmasına rıza gösterip göstermedikleri, fon sisteminde işten çıkartıldıkları takdirde ya da diğer kimi durumlarda kıdem tazminatı hakkından artık faydalanamayacakları, daha da önemlisi işten çıkartmayı
caydırıcı bir unsurun ortadan kalkmasına nasıl yaklaştıkları sorulmuş mudur?
Sorulduysa sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
Evet, işçilerin mevcut kıdem tazminatı sistemi ile ilgili sorunları vardır. Ancak bu sorun mevcut sistemden değil, işçilerin kıdem tazminatı hakkını mevcut
sistem dâhilinde kullanmasını engelleyen düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.
1) İşçilerin nedeni ne olursa olsun ve hangi süre ile çalışmış olurlarsa olsunlar çalıştıkları işyerlerinden ayrıldıklarında bu haktan faydalanmaları küçük bir
yasal düzenleme ile mümkündür. Bu düzenleme sendikaların katılımı ile hayata
geçirilmelidir.
2) Kıdem tazminatı ödemeyen işverenler üzerindeki cezai yaptırımlar artırılmalı ve caydırıcı bir hale getirilmelidir.
3) 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan kıdem tazminatına üst sınır uygulaması derhal son bulmalıdır.
4) İflas nedeniyle ödenmeyen kıdem tazminatını devletin ödemesi ve işverenden haciz yoluyla tahsili sağlanmalıdır.
5) İflas halinde bankaların, devletin değil işçilerin alacaklarının ödenmesi
öncelikli ve imtiyazlı hale getirilmelidir.
Bu düzenlemeler yapıldığında işçiler açısından kıdem tazminatından faydalanamama gibi bir durum olmayacaktır.
Türkiye işçi sınıfı daha önce bir darbe ile budanan kıdem tazminatı hakkının,
yine bir darbe ikliminde ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir.
Birleşik Metal İş sendikası olarak Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatı hakkı kırmızı çizgimizdir.
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Temcit pilavı kıdem tazminatı
Yıldırım Koç, 26.09.2016, Aydınlık
Kıdem tazminatı konusu yine temcit pilavı gibi
gündeme getirildi. Hükümet ve sermayedar sınıf,
kıdem tazminatının işçiler aleyhinde değiştirilmesini istiyor.
Sendikalar da yine hata yaparak, mevcut uygulamayı savunuyor ve böylece oyuna geliyor.
Sendikaların kıdem tazminatının bugünkü durumundan memnun olması büyük bir aymazlıktır.
Sendikaların yapması gereken, kıdem tazminatı uygulamasının yanlışlarının düzeltilmesi ve
eksikliklerinin giderilmesi için işçileri bilgilendirmek ve harekete geçirmektir.
Kıdem tazminatı ilişkin talepler şöyle özetlenebilir:
Kıdem Tazminatı Tavanı Kaldırılmalıdır
Günümüzde bir işçinin bir yıllık kıdem tazminatının tavanı 4.297 liradır. Bu tavan kaldırılmalı,
12 Eylül Darbesi öncesindeki düzenleme getirilmelidir.
1475 sayılı İş Kanunu 1 Eylül 1971 tarihinde
yürürlüğe girdiğinde kıdem tazminatında herhangi bir tavan yoktu.
1975 yılında kıdem tazminatına, asgari ücretin brüt miktarının 7,5 katı tavan getirildi.
Anayasa Mahkemesi 23.1.1979 günlü kararıyla, asgari ücretin 7,5 katı tutarındaki tavanı iptal
etti. Bu düzenlemeye geri dönülmelidir.
12 Eylül Darbesi sonrasında asgari ücretin
7,5 katı tavan yeniden geldi (23.10.1980).
11.12.1982 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2762 sayılı kanunla günümüzdeki tavan uygulamaya sokuldu: “Toplusözleşmelerle ve hizmet
akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık
miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için
ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.” ..

Sendikaların talebi, işçinin deneme süresi bittikten sonra bir yılı tamamlamadan bile işten ayrıldığında kıdem tazminatının ödenmesi olmalıdır.
İşverenin, İş Kanunu’nun 25/II. maddesi uyarınca işçileri tazminatsız ve ihbarsız işten çıkarma
hakkı vardır. Bu geniş düzenleme daraltılmalı, işçinin tazminatsız işten çıkarılması ancak çok ağır
suçlar için geçerli kılınmalıdır.
İşçinin kendi isteğiyle iş sözleşmesini sona
erdirmesi ve işten ayrılması durumunda kıdem
tazminatı ödenmemektedir. 12 Eylül öncesinde
imzalanan toplu iş sözleşmelerine konan kotalar
çerçevesinde kendi isteğiyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödenirdi.
Sendikaların talebi, işçilerin her yıl en azından belirli bir bölümünün kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödemesinin
yapılmasıdır.
Kıdem Tazminatı Fonu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
hazırladığı fon taslakları işçi aleyhinedir. Bu tür
düzenlemelere karşı çıkılıyor.
Ancak hükümet, sendikaları ve işçileri fonla
oyalarken, özellikle belirli süreli iş sözleşmelerini
yaygınlaştırarak kıdem tazminatını ve ihbar süresinin ücretini tümüyle ortadan kaldırma çabası
içinde. Sendikalar da bu oyuna geliyor.
Yapılması gereken, kıdem tazminatının bugünkü durumunu savunmak değil, bu hakkın genişletilmesi olmalıdır.

Her Koşulda Kıdem Tazminatı
Kıdem tazminatına hak kazanmak için işyerinde aralıksız olarak en az bir yıl çalışmak gerekmektedir. Birçok işçi bu süreyi tamamlamadan
işyerinden ayrıldığından tazminat alamamaktadır.

Ekonomi tıkırında...
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İşçinin cebinden, halkın kaynaklarından

Can Dündar, 05.10.2016, Cumhuriyet

Elinizi çekin!
• Varlık Fonu ile kamu kaynakları sermayeye peşkeş çekilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu yok
edecek!
• Yeni bir özelleştirme dalgası gündemde!
• Kamu kaynaklarından sermayeye ölçüsüz, denetimsiz ve esnek teşvikler sağlanacak!
Meclis gündeminde olan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören torba yasa tasarısı ve Türkiye Varlık
Fonu kurulmasına ilişkin yasa teklifi hem ülkemizin
kaynaklarının hem de işçilerin birikimlerinin rehin alınmasına ve peşkeş çekilmesi yol açacak. İki düzenleme
birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Torba yasa ile sermaye için “cömert”, denetimsiz ve esnek bir teşvik sistemi
getirilirken, Türkiye Varlık Fonu ile bu teşvikler için
kaynak oluşturulması hedefleniyor.
Bu yasaların çeşitli hükümleriyle Türkiye’deki teşvik sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Sermaye
için son derece esnek, ölçüsüz ve denetimsiz bir teşvik
istemi getiriliyor ve kamu kaynaklarının Meclis ve Sayıştay denetimi olmaksızın keyfi kullanımının önü açılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ve
kamu kaynaklarını tasfiye operasyonu yapılıyor.
Sermaye için denetimsiz ve ölçüsüz bir teşvik sistemi sağlayan torba yasa tasarısının 75. maddesi şeffaflık
ve hesap verilebilirlik yönünden hiçbir hüküm içermiyor. Bu teşvik sistemiyle kamu kaynakları, çalışanların
vergisiyle oluşturulan birikimler sermayeye aktarılacak.
Yatırımlara Bakanlar Kurulu kararıyla sağlanabilecek bazı teşvikler şunlar:
• Kurumlar vergisi sıfırlanacak ve 10 yıl boyunca
kurumlar vergisi istisnası tanınacak,
• Gümrük vergisi muafiyeti tanınacak,
• Hazine malları 49 yıllığına bedelsiz devredilecek,
• Hazine taşınmazları talep edilmesi halinde bedelsiz devredilecek,
• 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi karşılanacak,
• Yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının
%50’si kadarı 10 yıla kadar karşılanacak,
• Nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret
desteği verilecek,
• Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış̧ şartıyla yatırıma ortak olunacak,
Türkiye Varlık Fonu yasa teklifine göre kamuya ait
çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak bir
Varlık Fonu oluşturulacak. Böylece kamu kaynakları ile
bir kamu finansman havuzu oluşturulması hedefleniyor.
Varlık Fonu ile aralarında Kanal İstanbul gibi “çılgın”
projelerin, Üçüncü Köprü ve Havalimanı, Nükleer Santral gibi büyük çaplı finansmana ihtiyaç duyan yatırımla-

rın desteklenmesi, çeşitli sektörlerdeki yatırımlara kaynak aktarılması hedefleniyor. Varlık Fonu yasa teklifi
Anayasa’ya açıkça aykırı bir düzenlemedir.
Varlık Fonu’nun en önemli kaynağını özelleştirme
gelirleri oluşturacak. Bunun anlamı özelleştirmelerin
daha da hızlandırılması olacak. Torba yasa ile Türkiye
tarihini en büyük özelleştirme dalgasını zemini hazırlanıyor. Aralarında TRT, TPAO, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bu çerçevede torba yasa ile Özelleştirme İdaresi, Çay Kur, Şeker Kurumu ve Türkiye Taş
Kömürü Kurumu’nun da olduğu 100’den fazla kamu
kurum kuruluşunun özelleştirilmesinin önü açılıyor.
Varlık Fonu ile İşsizlik Sigortası Fonu da hedefte.
Varlık Fonu’nun el atacağı kaynaklardan biri de İşsizlik
Sigortası Fonu birikimleri olacak. İşsizlik Fonu ödemeleri çok cimri olduğu için işsizlere fondan çok sınırlı
kaynak aktarılıyor.
İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2015 geliri 18.2 milyar
lira iken, gideri 6.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Ancak
bunun sadece 2.1 milyar lirası işsizlik sigortası olarak
işsizlere ödendi. İşsizlik Fonu’ndan amacı dışında işverenlere çeşitli teşvikler sağlanıyor ve ayrıca hükümet
çeşitli yatırımlar için İşsizlik Fonu’na el atıyor. Haziran
2016 itibariye İşsizlik Sigortası Fonu’nda 97,5 Milyarlık bir kaynak birikmiş durumda. İşçi için harcanmayan
bu kaynağa şimdi de Varlık Fonu yoluyla el konulmak
isteniyor.
Devasa kamu kaynaklarına hükmedecek olan Varlık
Fonu neredeyse kanunlardan ve kurallardan muaf kendi başına buyruk bir kurum olarak tasarlanıyor. Varlık
Fonu, Sayıştay denetimi dışında kalacak, kurumlar vergisinden muaf olacak ve ihale mevzuatına tabi olmayacak. Kısaca kamu kaynaklarını kullanacak olan Varlık
Fonu kamusal denetimden muaf hükümetin istediği gibi
at oynattığı bir sermaye fonlama mekanizmasına dönüşecek.
• Varlık Fonu adı altında sermayeye ve hükümetin “çılgın” projelerine ucuz finansman sağlanması ve
kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesi girişiminden vazgeçilmelidir.
• Sermaye sağlanan ölçüsüz ve denetimsiz yeni teşviklerden ve yeni özelleştirmelerden vazgeçilmelidir.
• İşsizlik Sigortası Fonu’nun Varlık Fonu adı altında
yok edilmesine hayır diyoruz!
• İşçinin cebinden, halkın kaynaklarından elinizi çekin!

Varlık Fonu değil 'Paralel Hazine'
AKP, bir yandan ‘paraleli tasfiye’ gerekçesiyle kamudaki operasyonları tüm hızıyla sürdürürken diğer yandan
‘Varlık Fonu’ adı altında tümüyle denetim dışı bir “paralel
Hazine” kurma peşinde. Muhalefetin “Anayasa’ya aykırı” uyarılarını dikkate almayan AKP’nin Meclis’ten hızla
geçirmek istediği yasa kabul edilirse kamu kaynaklarıyla
olağanüstü yetkilerle donatılan bir şirket kurulacak ancak denetimini kamu değil özel şirketler yapacak.
... Yaklaşık 37 yasada değişiklik öngören İktidarın
“Torba Tasarı” içinde Meclis’e sunulan ancak daha sonra oradan çıkarılarak ayrı bir kanun teklifi olarak gündeme getirdiği “Varlık Fonu” düzenlemesi, muhalefetin

Oyunun kuralları değişiyor

Sebahat Karakoyun, 17.08.2016, Birgün

tüm itirazlarına rağmen apar topar TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu gündemine alındı.
... Teklife göre “Varlık fonu” adı altında Başbakanlığa bağlı bir özel şirket kurulacak. Bu şirket, kurumlar
vergisine tabi olmayacak ancak, tahvil ihracından repoya, gayrimenkul sertifikaları çıkarmaktan yabancı şirket
yatırımlarına ortak olmaya kadar pek çok yetkiye sahip
olacak ancak Sermaye Piyasası Kuruluna tabi olmayacak. Ulusal varlık fonunun kaynaklarını özelleştirme gelirleri, kamu varlıklarının menkul kıymetleştirerek transferi, TMSF, DASK, vakıflar gelirleri, emeklilik ve işsizlik
fonları oluşturacak.

Hayvanlar kanalında bir yayın…
Aslanın bir zebrayı parçalayışını gösteriyor.
Spiker şöyle anlatıyor: “Zavallı aslan hiçbir şey yapmadığı halde, zebra sürüsü etrafa zarar vererek kaçmaya
başlıyor. Üstelik içlerinden biri iyi kalpli aslana çifte atarak, onu öldürmeye teşebbüs ediyor.”
Seyirci şaşkın… “N’oluyor ya” sorusuna aslan gülerek cevap veriyor: “Kanalı satın aldım.”
***
Durum, bu karikatürdekinden daha iyi özetlenemezdi. Vahşi aslanların saldırı haberini, parçalanan zebraların
gözünden anlatan bütün kanallar kapatılıyor. Kapatılmayanlar da zebraların elinden alınıp aslanlara paylaştırılıyor. Artık izleyeceğiniz her şey, aslanın kamerasıyla çekilmiştir.
Onun parçaladığı bizler, o kamerayı geri almadıkça,
kendi sesimizi duyuracak yeni mecralar bulmadıkça, seyirci, “zavallı aslan”ın “zararlı zebra”yla savaştığını sanmaya ve aslana acımaya devam edecek.
... Bir dönemin sonuna geldik. Farklı seslerin tamamen yasaklandığı bir sıkıyönetim rejimindeyiz artık...
Oyunun kurallarını değiştirmek zorundayız.
Her saldırıya uğrayan gazeteye “geçmiş olsun”a gidip
her kapatılan radyonun önünde “Özgür basın susturulamaz” diye bağırmamız yetmiyor.
Kınama mesajları, protesto yürüyüşleri kâr etmiyor.
Tek tek mevzileri savunmak, baskıyı geriletmiyor. Bir
askeri dehanın öğrettiği gibi “sathı müdafaa” etmenin,
yasaklanan sözümüzü, sansürlenen yazımızı, kapatılan
kanalımızı hep bir arada, bir büyük çatı altında nasıl sürdürebileceğimizi planlamanın vaktidir şimdi…
***
Aynı şey ülkenin geneli için de geçerli…
Aslan, satın aldığı kanalda her gece mazlumu oynayarak her gördüğü zebraya fütursuzca saldırıyor: Bir gün
Lozan’a, ertesi gün Cerattepe’ye, sonra okullara, belediyelere, gazetelere, derneklere, evlere…
Sırasını bekleyen korkutulmuş, sindirilmiş kitlelere
umut ve güven verecek bir birliktelik sağlamanın, hayat
tarzımızı, yaşam alanımızı, hak ve özgürlüklerimizi bir
arada savunmanın, bu zulme birlikte karşı koyacak geniş
zemini oluşturmanın sorumluluğu bekliyor siyasi partileri, örgütleri, dernekleri…
***
Önceki gece Barış Atay’ın “Diktatör” oyununu izledim. Sahnede resmettiği tanıdık despot, bütün özgüveniyle, “Siz sadece şikâyet ediyorsunuz” diyor ve ekliyordu:
“Oysa beni ancak, benimkinden daha iyi bir fikir alt
edebilir.” O fikir var bu topraklarda…
Zaten bütün bu baskı da, o fikrin duyulmasını, yayılmasını, gerçekleşmesini engellemek için sonunda…
O fikri duyurmanın yeni yollarını bulmak, onu mümkün olduğunca geniş kitlelere yaymak, o fikri savunanların yalnız olmadığını kanıtlamak, koçbaşıyla kapıya
dayananlara bunun bedelini hatırlatmak, özgürlüğümüzü,
haklarımızı, hayatlarımızı “Diktatör”den geri almak üzere
harekete geçmek…
Partilere, örgütlere, politikacılara, aydınlara, gazetecilere düşen acil sorumluluk bu…

Birleşik Metal-İş
Ekim 2016

Basın açıklamamızdan...

Asgari ücrette
gelir kaybı önlenmelidir
Birleşik Metal-İş Sendikası, Başbakana ve ilgili bakanlara gönderdiği mektupta, hükümeti asgari ücretlilerin vergi matrahları nedeniyle yaşayacağı gelir düşüklüğünü giderecek önlemler almaya çağırdı.
Asgari ücret 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle brüt 1647
TL ve Asgari Geçim İndirimi hariç net 1177 TL, Asgari
Geçim İndirimi ile birlikte ise net 1300 TL olarak belirlenmişti.
Öte yandan, geleneksel olarak vergi dilimleri belirlenirken, ilk yüzde 15’lik dilime esas tutar asgari ücret
alan işçilerin vergiye esas olan gelir vergisi matrahları dikkate alınarak bu tutarı geçmeyecek bir miktarda
belirlenmekteydi. Oysa, 2016 yılı vergi dilimleri belirlenirken, bu durum dikkate alınmamış ve en az ücret
anlamına gelecek ücrette bir azalmaya yol açacak bir
sonuç ortaya çıkmıştır.
Ekim ayından itibaren asgari ücret alan işçilerin gelir vergisi matrahları yüzde 20’lik vergi dilimine girecek
ve bu nedenle de asgari ücretli bir işçi aylık net 70 TL
gelir kaybına uğrayacaktır. Bu kayıp, 2016 yılı sonuna
kadar devam edecek ve işçiler 3 ayık dönemde net 210
TL daha az gelirle yaşamak durumunda kalacaklardır.
Diğer yandan, bu dönem yıllık olarak belirlenen
asgari ücret yılın ilk 8 ayında gerçekleşen enflasyon
karşısında da erimiş ve işçilerin ücretleri reel olarak gerilemiştir. Yılın ilk 8 ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4,5 oranında gerçekleşmiş, dolayısıyla işçiler daha
şimdiden yüzde 4,5 oranında reel kayba uğramışlardır.
Enflasyonun önümüzdeki aylarda daha artacağı genel
bir kanıdır. Dolayısıyla, reel ücret kaybı daha fazla gerçekleşecektir.
Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, gıda, giyim, sağlık,
ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
İşçinin eline geçecek olan net ücretin asgari ücretin
geçerli olacağı dönem içinde gelir kaybına yol açacak
şekilde farklılık arz etmesi, asgari ücretin anlamına ve
ruhuna aykırı bir durumdur.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, gerek vergi dilimindeki değişiklik, gerekse de ücretlerdeki reel kayıp,
oldukça zor koşullarda yaşayan işçilerin yaşamlarını
sürdürmelerini daha da zorlaştıracaktır.
Birleşik Metal-İş olarak, daha önce defalarca dile
getirdiğimiz bu mağduriyetin yaşanmaması için, Başbakan ve ilgili bakanlara bu durumu açıklayan bir mektupla, “asgari ücretle yaşayan işçilerin gelirlerindeki bu
azalmayı giderecek önlemler alınması, gerekli hukuki
düzenlemelerin yapılması” taleplerimizi ilettik.

25

İşçi sınıfına darbe üstüne darbe
Bizler darbeyle yatıp kalkarken, çalışma hayatındaki
neo-liberal dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. AKP’nin
darbe öncesi torba yasalar aracılığıyla, işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik saldırıları darbe girişimi sonrasında
da azalmadı. Bir süredir işçi sınıfının gündemini belirlemekten ve onu harekete geçirmekten yoksun olan sendikalar,
OHAL koşullarında iyice adım atamaz hale geldiler.

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun pek çok maddesi
daha doğrusu işverenlere maddi külfet getirecek olan pek
çok madde bir kaç kez uygulama tarihlerinin ötelenmesi ile
hayata geçebilmiştir.

12 Eylül’ün hemen sonrasında dönemin işveren sendikası başkanı Halit Narin “ bugüne kadar işçiler güldü, gülme
sırası artık bizde ” demişti. Bu darbe girişimi ertesinde de
piyasaların ve devletin yeniden inşa çalışmaları esnasında
sermayenin bir bütün olarak güleceğini, bazılarının ise kahkaha atacağını şimdiden söylemek mümkün. Sermayenin
gülmesi ise işçi sınıfının “ağlaması” anlamına geliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayına kadar bakanlık tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde belirlenmiş 40 meslek dalında
mesleki eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin tamamlanması
gerekiyordu. Hükümet yine patronlarını kıramadı ve bu uygulamayı da yıl sonuna kadar uzattı.

AKP iktidara geldiği günden bu yana neo-liberal iktisat
politikalarıyla özeleştirmelere hız vermiş işçilerin kazanılmış haklarını budamış, güvencesiz çalışmayı ve yoksulluğu
arttırmış, sosyal devleti ortadan kaldırmıştır. Bu dönemde
sendikalar güç kaybetmiş, işçi ölümleri artmış, kadınlar esnek güvencesiz çalışmaya mahkum edilmiştir. İşçilerin yaşamları zorlaşırken, devlet küresel ekonominin ve çokuluslu
şirketlerin çıkarlarına uygun biçimde kendini ve piyasaları
yeniden, yeniden düzenlemiştir. Darbe girişimi sonrası
görünen o ki küresel kapitalizmin çıkarlarına en uygun ve
onunla tam anlamıyla bütünleşen yeni bir devlet örgütlenmesi ile karşı karşıya kalacağız. Bunun adımları atılıyor
bazı kesimlerin tepkisini çekmeden yapılamayacak, özelleştirmeler OHAL ortamında, hiçbir itirazla karşılaşmadan
bir nevi silah zoruyla gerçekleştirilecek. Dönemin özelleştirme zengini yerli patronları, küresel sermaye ile işbirliğinin
motor gücünü oluşturacağa benziyor. Sarayı birer ikişer
aşındırmaları boşuna değil. Kendini milli birlik beraberlik
rüzgarına kaptırmış halkımızın çoğunluğunu teşkil eden,
işçi sınıfı bir süre sonra neyin milliliği, kimin birliği olduğunu
anlayacak.
Ama oraya varmadan bir süredir, emek piyasalarını işçi
aleyhine esnekleştirdikçe, esnekleştiren kazanılmış hakları
birer ikişer elimizden alan uygulamalara ve darbe girişimiyle inşa edilen yeni emek rejimine yapı taşı oluşturabilecek,
yeni sömürü alanlarını yasalaştıracak girişimlere sondan
başlayarak bakmakta yarar var.
BES: Biz biriktireceğiz onlar yiyecek
Hükümet, Zorunlu BES ile özel emeklilik sigorta şirketlerine işçilerin ücretlerinden para kesintisini zorunlu hale
getirerek, çalışanın cebinden özel sigorta şirketlerine kaynak aktaracak, aynı şekilde devlette kendi kaynaklarından
özel sigorta şirketlerine çalışanların sistemde kalması için
teşvik adı altında para transfer edecek.
Yoksuldan varsıla varlık aktarımı
Varlık fonu büyük yatırımlara ve yatırımcılara yönelik
hazırlanan bir fon… Devlet onlara “yatırım” yapsınlar diye
kaynak aktaracak. Bu kaynak nereden sağlanacak peki?
İşçi sınıfının cebinden ve birikimlerinden elbette. Çalışanların işsiz kaldıklarında bir ton bürokrasiden sonra kullandıkları işsizlik sigortası fonunda biriken para ve özelleştirmelerden kaynaklanan gelirler, bu fonun temel kaynaklarını
oluşturacak.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği başka bahara
Devletin darbe girişimi öncesinde olduğu gibi sonrasında da çalışma alanlarını işçileri için daha güvenli hale
getirmek gibi bir derdi yok. Aksine işverenler için daha karlı
hale getirmek için çaba sarf ediliyor. Bu nedenledir ki, 6331

Yine, geçtiğimiz günlerde, yıllık izinlerin bölünmesi ile
ilgili işçilerin dinlenme ihtiyaçları göz ardı edilerek değiştirilmiştir.

Kamuda, sözleşmeli, güvencesiz istihdam
günleri
Hükümet yetkilileri bile “örgütsel bağların açığa çıkarılması çok zor” derken, 82 bin kamu emekçisi açığa alınarak
aileleri ile birlikte yaklaşık 500 bin kişi bu süreçte mağdur
edildi. Ortaya çıkan personel açığını bahane ederek, hükümet çeşitli torba yasalarla daha önce başlattığı güvencesiz
çalışma biçimlerini kamuda yerleştirme harekatına da, son
noktayı da koymuş oldu.
Kölelik büroları, kiralık işçilik
İşçileri kiralık işçi büroları tarafından işyerlerine belirli
sürelerle kiralanmasının yolun açan yasa yürürlükte. İşçilerin alınıp satılması, insan onurun ayaklar altına alan esnek
çalışma biçimlerinden biri. Emekliliğin hayal olduğu yıllık
izinlerin yok edildiği, kıdem ve ihbar tazminatının ortadan
kalktığı yasa, aynı zamanda iş güvencesini ortadan kaldırıldığı gibi sendikalaşmanın önündeki en büyük engel olarak duruyor. Kadrolu düzenli çalışmanın karşısına çıkartılan
“özel istihdam büroları” işçilere yapılan en büyük darbe
olarak karşımıza çıkıyor.
Ya Kıdem Tazminatı!
Çok uzun süredir burjuvazi, kıdem tazminatının kaldırılması, ya da fona devredilerek kuşa çevrilmesi meselesini
gündeme getiriyor. Devletimiz de bu konuda elbette boş
değil. Kıdem tazminatını nasılsa herkes almıyor, biz herkesin almasını sağlayacağız, kandırmacası üzerinden bol bol,
taslaklar hazırlayıp duruyor. Fakat işçiler bu konuda tepkili
ve sendikaların da neredeyse hemfikir oldukları nadir konulardan biri bu. Tazminatın kaldırılmasının kırmızı çizgileri
olduğunu söylüyorlar.
Taşerona kadro bekleyişi devam ediyor
Yıllardır kamuda yasalara aykırı olarak taşeron adı
altında işçi çalıştıran hükümet, açılan davaları kaybetmiş
olmasına rağmen kadro bekleyen binlerce işçiyi oyalamaya
devam ediyor. Seçim döneminde, oy kaygısı ile meydanlarda taşeron işçi ve ailelerinin oyunu almak için kürsülerden
kadro sözü veren iktidar partisi, hala sözünü yerine getirmiş
değil.
İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı sırada
İş Mahkemeleri Kanununu Torba Yasa Tasarısı, İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Arabuluculuk Kanunu gibi, bireysel ve toplu iş hukuku ilgilendiren
tüm yasalarda değişiklikler öngörülüyor.
Arabuluculuk Kanunu ile, işçilerin yasal yollara başvurmasının, yasal bir hakkı kullanmasının önüne geçilmek isteniyor. Bir diğer önemli hak kayıp ise kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, yıllık izin alacağı gibi kalemlerde zaman aşımının
iki yıla indirilmesidir.
Tasarıda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’ndan kaynaklanan işkolu itirazı, yetki itirazı, temsilcilerin güvencesi, toplu sözleşme maddelerinin yorumundan kaynaklanan sorunların çözümü, işyerinin kapsamı gibi
konularda yeni kurulacak olan istinaf mahkemeleri nihai
kararı verecek ve böylece temyiz yolu kapatılacak. Buradaki en büyük tehlike ise, çok sayıda kurulacak olan istinaf
mahkemelerinin vereceği kararla, bir içtihat birliğinin sağlanamaması olacak. Buda benzer davalardan farkı sonuçlar
çıkabilecek.
Darbeler de karşı darbeler de siyasi olgu olarak görülür
genellikle, devlet içindeki klikler arasında cereyan ediyor olması elbette işin politik boyutunu oluşturur, ama darbelerin
ekonomik temelleri de vardır. Küresel kapitalizm şartlarında
uluslararası tekellerin hangisinin hangi ağlar içinde olduğunu bile bilemezken bu işler eskisi gibi kolay anlaşılmasa da,
patronların hepsi ya da bir kısmı yeniden inşa sürecinden
epey ekmek yiyecekler.
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İşsizlikte patlama!
İki yılda 473 bin yeni işsiz!

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

TÜİK’in Haziran 2016 dönemi Hanehalkı İşgücü
Araştırması sonuçları işsizlikte çarpıcı bir artış yaşandığını gösteriyor. İşsizlik tekrar iki haneli rakamlara yükselirken bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşanıyor.
TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı bir önceki yılın Haziran ayına göre 0,6 puan
artarak yüzde 10,2’ye yükseldi.
Toplam işsiz sayısı bir önceki yılın Haziran ayına göre
247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bine yükseldi. İşsiz sayısı 2014 yılının Haziran ayına göre ise 473 bin arttı.
Haziran 2015’te 5 milyon 856 bin olan geniş tanımlı
işsiz sayısı Haziran 2016’da 6 milyon 44 bine yükseldi.
Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,5’e yükseldi.
2016 Haziran döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1,7 puan artarak yüzde 19,4’e yükseldi. Kadın
işsizliği ise yüzde 12,4’e yükseldi. Haziran 2016’da en
yüksek işsizlik oranı yüzde 28,7 ile tarım dışı genç kadın
işsizliğinde görüldü.
Tarımsal istihdamda 420 bin, imalat sanayiinde 47 bin
kişilik bir azalma yaşandı. Kamu istihdam artışı 190 bin
kişi olarak gerçekleşti.
Kamunun istihdam artışında belirleyici rolü devam
ediyor. Toplam istihdamın içinde kamunun payı yüzde
13 iken, son bir yıllık istihdam artışında kamunun payı
yüzde 48 oldu.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerimiz:
m “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma
süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla
mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı,
90 saate düşürülmelidir.
m Uluslararası çalışma normları doğrultusunda
herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı
tanınmalıdır.
m İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda
eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine,
kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde
yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı
derhal kapatılmalıdır.
m Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli,
tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu
taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya
alınmalıdır.
m Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana
yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
m Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
m Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı
güvence altına alınmalı, sendikal barajlar
kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce
kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
m Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne
geçirilmelidir.
m İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması
uygulamasına son verilmelidir.
m İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
m Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin
azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım
hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın
ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile
kadının üzerinden alınmalıdır.

Yılın ilk dokuz ayında
En az 1421 işçi yaşamını yitirdi
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu - Eylül 2016

Enflasyon yükü yoksulun sırtında
m Genel enflasyon yüzde 7.28 olarak açıklanırken bu oran yevmiyeli çalışanlarda
yüzde 7.95 olarak gerçekleşti
m Son 13 yıllık dönemde enflasyon en yoksul yüzde 20’lik kesimi daha çok etkiledi
m Gizli yoksullaşma yevmiyelilerde % 10 olarak gerçekleşti
m Kirada, ulaşımda, ekmekte enflasyon yüzde 10’un üzerinde
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat
Pahalılığı Eylül 2016 Dönem Raporu’nun sonuçlarına
göre TÜİK tarafından yüzde 7.28 olarak açıklanan aylık
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, yevmiyeli olarak çalışanlar için yüzde 7.95, düzenli ücretlilerde yüzde 7.71
olarak gerçekleşti.
Mesleğe göre yıllık enflasyondan en çok etkilenenler
ise yüzde 7.89 ile “Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar” oldu.
Enflasyondan en az etkilenenler ise % 7.28 temel gelir kaynağı gayrimenkul kira geliri ve menkul kıymet faiz
geliri olanlar olarak belirlendi.
Ücretliler için aylık enflasyon % 0.37 ile genel enflasyonun iki katı olarak gerçekleşti.
Bu ay enflasyon karşısında en çok kaybedenler %
0.47’lik oranla profesyonel meslek mensupları 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) Eylül 2003-Eylül 2016 dönemleri arasında genel
TÜFE yüzde 178 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 197,
2) Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar için yüzde
206,
3) Emeklilerde % 203,
4) Nüfusun en yoksul % 20’lik kesimi için yüzde 206
oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 192 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu
daha fazla vurdu.
BİSAM tarafından Eylül 2003-Eylül 2016 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Gizli
yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı grupların
enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.
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Yoksulluk ve Açlık Sınırı
4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir
biçimde alması
gereken kalori
miktarı üzerinden hesaplanan
beslenme kalıbı
dikkate alınarak
hazırlanan raporun sonuçlarına göre, 4 kişilik bir
aile için açlık sınırı 1390 TL’ye ulaştı. İnsanca yaşam sınırı ise yaklaşık 4500 TL olarak gerçekleşti.
İnsanca yaşam sınırının altında gelire sahip nüfus
yoksul kategorisinde ele alınıyor. Dolayısıyla insanca yaşam sınırı aynı zamanda yoksulluk sınırını
da veriyor. Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari
ücretli işçinin ailesi ile birlikte aç kalmadan yaşaması mümkün değil.

Eylül 2016 TÜFE

Tablo 1- Gizli yoksullaşma oranları
(Eylül 2003-Eylül 2016)

Buna göre son 13 yıllık dönemde (Eylül 2003-Eylül
2016) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 11 ile yevmiyeliler, mesleğe göre
yüzde 10 ile Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar, temel gelir kaynağına göre yüzde 11 ile diğer transferlerle
geçinenler, gelir gruplarına göre yüzde 10 ile en yoksul
yüzde 20’lik gelir grubunda yer alanlar oldu.
Yıllık enflasyon ekmekte yüzde 10.88, kirada %
10.23, metro ücreti yüzde 12.19 arttı.
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 sübjektif 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 artış oranları (%)

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

%
%
%
%

0,18
4,72
7,28
7,92

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

%
%
%
%

0,29
3,79
1,78
4,07

Asgari Ücret
1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında
Brüt:

1.647 TL.

Net:

1.177.44 TL.

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

1.647,00 TL.

Aylık kazanç üst sınırı: 10.705,50 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren

4.092,53 TL.

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

% 15

30.000 TL’nin
12.600 TL’si için

1.890, fazlası

% 20

110.000 TL’nin
30.000 TL’si için

5.370, fazlası

% 27

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

% 35
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Sokaklarda patronlar değil işçi sınıfımız vardı

Yargısız demokrasi!
Emre Kongar, 16.08.2016, Cumhuriyet
Başbakan’ın “savcısı” olduğunu söylediği Silivri davaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal, siyasal ve bürokratik yapısını altüst etti...
Başbakan’ın, altına kendi zırhlı otomobilini
verdiği savcı ve arkadaşları, işbirliği yaptıkları
polisler ve yargıçlarla birlikte, hak, hukuk, adalet
dinlemeden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, üniversitelerin yapısını değiştirdiler, insanları hapse attılar, ocakları söndürdüler, masum kişilerin ölümlerine sebep oldular...
Sonunda, 15 Temmuz kalkışmasına girişecek
kadar gözü dönmüş kadroları görevlere getirdikleri bir ordu yarattılar.
***
O davalar ve o savcı ne oldu?
O davalara “Kumpas” dendi; tümden reddedildi...
O savcıya “hain” dendi; yurtdışına kaçtı!
Peki, o başbakan ne oldu?
Cumhurbaşkanı seçildi...
Bütün bu olaylar üstüne:
“Aldatıldım, Rabbim ve milletim beni affetsin” dedi!
***
Önce, Fethullah Gülen Cemaati’nin AKP
desteğiyle ele geçirdiği yargı, Türkiye’yi perişan
etti...
Sonra, Cemaat ile AKP’nin arası açılınca,
AKP iktidarı yargıyı “temizlemeye” girişti:
Bu satırların yazıldığı sırada, adliye binalarına baskın yapılmış, odalar aranıyor, insanlar gözaltına alınıyor...
Bugüne kadar binlerce savcı ve yargıç meslekten ihraç edilmiş, gözaltına alınmış, tutuklanmış durumda...
Kendilerine “kahraman” denilen ünlü savcılar
yurtdışına kaçmış, bulunamıyor...
Silivri yargıçları Silivri’de hapiste.
***
Bu arada askeri okullar kapatılıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik yapısı yeniden düzenleniyor...
Üniversitelere yeni rektörler atanıyor...
Cumhuriyetin bütün bilim, kültür, sanat kurumları özelleştirme kapsamına alınıyor...
İmar projeleri uygulamaya konuluyor...
Sivil ve asker bürokrasi, adalet mekanizması,
iş hayatı, on binlerce kişi açığa alınarak “temizleniyor!”
Cumhurbaşkanı “Devleti sıfırdan kuracağız!”
diyor...
Ve gerçekten yepyeni bir devlet inşasının
başladığına ilişkin söylemler ve eylemlere tanık
olunuyor.
***
Bütün bu işler, Olağanüstü Hal ilan edilmişken yapılıyor...
Bu arada Antalya’da Akdeniz Üniversitesi
öğretim üyeleri gözaltına alınıyor...
Vali sonradan, 20 kadar hoca için yanlışlık olduğunu belirterek özür diliyor ve “Haklarını helal
etsinler” diyor!
Zaten “Bekleme odasına alınmış” olan Parlamenter Demokrasi bir yana, adalet mekanizmasının bağımsızlığı ve tarafsızlığına olan güven de
bir türlü tesis edilemiyor!

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla çok
büyük bir felaketten kurtuldu. Bu felaketin savuşturulmasında Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin vatansever unsurlarının,
polisimizin ve terörist casusluk örgütünün mensupları dışında tüm milletimizin
kararlı duruşu etkili oldu.
Milletimizin yüzde 70’inden fazlası,
hayatını işgücünü satarak kazanıyor. Bu
insanlarımız işçi, memur, sözleşmeli personel, geçici personel statülerinde çalıştırılıyor. Hepsinin öncelikli derdi ekmek
parası. Bir- çoğunun büyük miktarda
kredi kartı ve tüketici kredisi borcu var.
Terörist casusluk örgütünün darbe girişimine karşı vücutlarını siper edenler de
bu insanlar.
Hükümetin ve patronların bu insanlara büyük borcu var.
İşçi, memur, sözleşmeli personel ve
geçici personel olarak çalışan bu insanlar sokaklara çıkmasaydı, bugün parlamento olmayacaktı; parlamenterlerin
önemli bir bölümü tutuklanmış, bir bölümü katledilmiş olacaktı. Patronlar da iç
savaştan kurtulamayacaktı.
Parlamenterler İşçi Sınıfına Borcunu Ödemeli
Bu insanların kurtardığı parlamento
ve parlamento üyeleri, varlıklarını borçlu
oldukları bu insanlara zarar vermekten
kaçınmalı.
Demokrasiyi kurtarmak için hayatla-

rını ortaya koyan insanlarımız da, kurtardıkları parlamentonun onlar aleyhine
kanunlar çıkarmasına izin vermemeli.
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu TBMM’de 28.7.2016 günü kabul
edildi.
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na 10
Ağustos 2016 günü eklenen “çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına
dahil edilmesi” maddesiyle, zorunlu bireysel emeklilik sistemi getirildi.
FETÖ ile bağlantılı olarak görevden
alınan öğretmenler yerine kadrolu öğretmenlik değil, dört yıl süreyle sözleşmeli
öğretmenlik uygulaması getirildi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
yerine, iş güvencesinin bulunmadığı bir
sistem gündemde.
İşçi kiralama bürolarına ilişkin kanun
yürürlükte.
Kamuda çalışan taşeron işçilerinin
sorunlarını çözmeye yönelik bir adım
atılmadı. Tam tersine, özel sözleşmeli personel statüsü çok ciddi sıkıntılar
getirecek. Belirli süreli iş sözleşmesinin
yaygınlaştırılmasıyla kıdem tazminatı tümüyle kalkacak.
Kıdem tazminatı fonu her an yeniden
gündeme gelebilir.
Düşük ücretler ve kötü çalışma koşullarını kabullenen Suriyeli işçilerin sayısı her geçen gün artıyor.
İş davalarında zorunlu arabuluculuk

Yıldırım Koç. 16.08.2016, Aydınlık

gündemde. İşçi haklarının talep edilmesinde zamanaşımı sürelerinin kısaltılması söz konusu.
Sendika üyesi olan işçilere yapılan
baskılar ve işten atmalar devam ediyor.
Kriz derinleştikçe, işçilerin ücret ve
diğer alacaklarını almaları giderek daha
da zorlaşıyor. Meslek hastalıkları yaygınlaşıyor; önlem alınmıyor.
2017 yılının kamu toplu sözleşmeleri
ve metal iş- kolunda grup toplu sözleşmelerine ilişkin işlemler bu yılın sonlarında başlayacak.
Türkiye’yi Kurtaranların Başında
İşçi Sınıfı Geliyor
Türkiye çok kritik günlerden geçiyor.
15 Temmuz gecesi sokaklarda sermayedarlar değil, işçi sınıfı vardı.
Bu kritik günlerde, emperyalistlerin
casusluk ve terör örgütünün saldırısını
savuşturmada belirleyici katkısı bulunmuş insanlara zarar verilmemeli.
Emperyalistlerin saldırısı çeşitli biçimlerde devam edecek. Hükümet ve
sermayedar sınıf, direnenlere yine ihtiyaç duyacak. Fırsatı ganimet bilip hak
gaspına gitmeyin.
Sendikalar, sorumluluklarını yerine
getirmeli ve direnenlerin haklarını korumalı.
Devletimiz, FETÖ üyesi hainlerin
işletmelerine el koymalı. El konan işletmelerdeki işçilerin mağdur olması önlenmeli.

Çalışanı olağanüstü uygulamalar bekliyor
Olcay Büyüktaş, 28.07.2016, Cumhuriyet
Kanlı darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından uygulayaya
konulan OHAL'in çalışma yasanımın da az
ya da çok etkileyeceği malum. Uygulamaya konulmasanın ardından çıkarılan 667
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin
(KHK) çalışma yasanını nasıl etkileyeceği
sorularımızı yanıtlayan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, darbe
girişimi sonrasında on binlerce kamu görevlisinin Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/
PYD) aidiyeti, iltisakı ve irtibatı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak,
önümüzdeki günlerde 667 sayılı KHK ile
bunların önemli bir bölümünün kamu görevden uzaklaştırılması gündeme geleceğini dile getirdi.
Görevlerinden uzaklaştırılan ve açığa
alınan kamu çalışanlarının ücret ve tazminat hakları, sendikaların çalışma koşullarına ilişkin gibi soruları yanıtlayan Çelik'in
verdiği bilgiler özetle şöyle;
• Öncelikle bu alçakça darbe girişimini
düzenleyenlerin adil bir biçimde yargılanması ve cezalandırılması önem taşıyor.
• 667 sayılı KHK'nın 4. Maddesine
göre "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı (yakınlığı, bağı) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen" kamu
görevleri idari bir işlemle kamu görevinden
çıkarılabilecek. Görevine son verilenler bir
daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler. Bu hüküm kamu
işçilerini de kapsıyor. Emekli ikramiyesi
yok
• Darbe girişimi nedeniyle kamu gö-

revinden çıkarılanlar emekli ikramiyesi
alamayacak. Ancak emekliği hak edenlerin emekli aylığı almasının önünde bir engel yok. Kamu görevinde açığa alınanlar,
kamu görevinden çıkarma işlemine kadar
maaş ve diğer haklarının üçte ikisini almaya devam edecek.

sendikalar kapatılmamış, faaliyetleri durdurulmuş ve kapatma davası açılmıştı.

• Görevinden çıkarılan memurlar ve
işçiler bu kararlara karşı iptal davası açabilirler ancak bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı istenemez.

• OHAL nedeniyle toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin uygulanmasına müdahale
edilemez.

• 667 sayılı KHK kapsamında işten çıkarılan kamu işçileri için İş Yasasının haklı
nedenli feshe ilişkin hükümleri uygulanabilir. Bu durumda tazminatsız çıkarılabilirler.
Buna karşı işe iade davası açmaları önünde engel yok.
• OHAL KHK ile kıdem tazminatı düzenlenemez, kıdem tazminatı fonu kurulamaz. Sendika kapatılamaz
• OHAL döneminde valilik kararıyla
sendikaların faaliyetleri durdurulamaz
ve sendikalar kapatılamaz.
• Ancak KHK ile bu yönde düzenleme yapılması mümkün.
• Olağanüstü halin ilanını gerekli
kılan gelişmelerle bağlantılı olması halinde sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı KHK ile sınırlanabilir veya geçici
olarak durdurulabilir.
• Ancak bu mutlak ve sınırsız bir yetki
değildir.
• 667 sayılı KHK ile Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PYD) aidiyeti, iltisakı
(bağı) ve irtibatı belirlenen Cihan-Sen ve
Aksiyon-İş konfederasyonlarına bağlı 19
sendika kapatıldı.
• 12 Eylül darbesinin ardından dahi

• OHAL-KHK ile sendikaların temelli
kapatılması Anayasa'ya açık aykırılık oluşturuyor. Greve engel değil
• Toplu iş sözleşmeleri OHAL uygulanmasından etkilenmez.

•Toplu iş sözleşmesi süreci sınırlandırılamaz.
•Greve çıkan, hak aramak için işyeri
önünde toplanan işçileri dağıtmak ve engellemek mevcut OHAL'in amacına ve ölçülülük ilkesine aykırı olur. Ama şunu da
unutmamak da yarar var; normal koşullarda cam grevini bile ülkenin güvenliğini
gerekçe göstererek grev erteleyen bir hükümet olağanüste hallerde ne yapmaz...
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Emekten Yana Hocalarımızın Yanındayız!

Üniversite’de
Cadı Avına HAYIR!
Hükümet Kanun Hükmünde
Kararnameler ile yasama ve yargıyı
yok sayarak kamuda bir “cadı avı”
başlatmış durumda. TBMM’nin
bombalanmasına kadar varan darbe
girişimi sonrasında, kamuoyunda
devletin tüm kurumları ve ordusuyla paralel bir cemaat örgütlenmesinin eline geçtiği genel bir kabul
görmektedir. Kamuda yürütülen
tasfiye operasyonu da bu sürecin
bir ürünü olarak değerlendirilmekte ve meşruiyetini bu kabulden almaktadır.
Bugün 627 sayılı KHK ile 2346 öğretim elemanı kamu görevinden çıkartılmıştır. Ülkeyi baştan aşağı kuşatan bu paralel
ve karanlık örgütle uzaktan yakından ilgisi
olmayan, ömürleri boyunca bu tip derin
örgütlenme biçimleri ile mücadele etmiş
olan emekten, demokrasiden, barıştan
yana onlarca akademisyen de bu süreç fırsat bilinerek görevden çıkartılmıştır.
Özellikle Kocaeli Üniversitesi’nde
yaşanan kıyım kabul edilemez boyuttadır. Her biri ömürlerini işçi sınıfı ve emek
mücadelesine adamış olan çok değerli hocalarımız Kocaeli’ndeki tasfiye listenin
ağırlığını oluşturmaktadır. Bu hocalarımız
bölgedeki sendikaların yakinen tanıdığı ve
saygı duyduğu, sendikamızın yayınlarına
gerek kurul üyesi olarak, gerek yazıları ile
destek olan, konfederasyonumuz DİSK’in
ve sendikamızın her türlü faaliyetine destek olan kişilerdir.
Kocaeli bir işçi kentidir. Sendikamızın örgütlülüğünün en fazla olduğu illerden biridir. Emek mücadelesinin en yoğun yaşandığı kentlerden biridir. Kocaeli
Üniversitesi’nin ve onun rektörü olan Sadettin Hülagü’nün emekten yana olan ve
sol kimliği ile bilinen onurlu hocalara olan
bu düşmanlığı, bu akademisyenlerin her
koşulda işçilerin yanında yer almasından
mıdır?

TÜRKİYE, ÜZGÜN YURDUM, GÜZEL YURDUM
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Boynu bükük ay çiçeği
Şiirin ve aşkın geleceği
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Dağ rüzgarı, portakal balı
Alçak gönüllü, hünerli, sevdalı
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Yazgısı kara yazılmış gelin
Kurumuş sütü memelerinin
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Harlı bir ateş gibi derinde yanan
Haramilerin elinde bulunan

627 sayılı KHK ile oluşturulan liste
FETÖ ile mücadele başlığı altında sürdürülen faaliyetin meşruluğunu önemli
oranda sarsmıştır. Acaba sayın rektörün
ve benzer bir biçimde davranan rektörlerin
amacı da bu mudur?
Yoksa gizlemek istediği başka gerçekler mi vardır? Olağanüstü Hal’in gerekçeleri ile bağdaşmayan bu tasfiye süreci,
Türkiye’nin sürüklenmeye çalıştığı karanlık ele hizmet etmekten ve kaosu beslemekten öte bir anlam taşımamaktadır.
Zira hukuk ve hukukun üstünlüğü çağdaş
ve demokratik bir devletin vazgeçilmez ilkelerindendir.
Söz konusu öğretim üyelerinin imza
attıkları bildiriler birilerinin veya bizlerin
katılıp katılmasından öte bir hukuk devletinde düşünce özgürlüğü ve ifade hakkı
kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Emekten, demokrasiden ve barıştan yana
tutumları ile bilinen, önemli kısmı barış
imzacısı olan hocalarımıza yapılan bu
yanlıştan derhal vazgeçilmelidir.
Sonuç olarak KHK ile yargının ve yasamanın devre dışı bırakılması girişimlerine, temel hak ve özgürlükleri yok etmeyi,
iş güvencesini ortadan kaldırmayı hedef
alan düzenlemelere son verilmelidir.
İşçi sınıfının akademisyenleri yalnız
değildir.
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Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Güngörmüş, bilge toprağım
Yunus, Pir Sultan ve Nazım

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Bozlat, ağıt, halay ve zeybek
Dumanı üstünde ekmek
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Yüzü kırış kırış anam
Ağlayan narım, gülen ayvam
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Asmaların üstünde gün ışığı
En güzel geleceğin yakışığı
Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum
Zinciri altında kımıldayan
Bitecek sanıldığı yerde başlayan
Ataol BEHRAMOĞLU

10 Ekim
Barış
Mitingi'nde
kaybettiğimiz
tüm canları
sevgi ve
özlemle
anıyoruz.

Bazı
sanatçılar
vardır:

"Bu ödülü, dünya kurulduğundan bu yana sömürülen işçilerin onuru
için kaldırıyorum"
Menderes Samancılar
23. Adana Film Festivalinde SİYAD En İyi Film ödülü
dahil, toplamda 7 ödül birden alan Babamın Kanatları filmi- (23. Adana Altın Koza
nin yönetmeni Kivanc Sezer ve yapımcı Soner Alper, sendi- Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu)
kamızı ziyaret ettiler.
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"Bir yerde yıldızlar kayıyorsa eğer,
başka bir yerde yeniden doğmak içindir"

Tarık Akan
sevenleriyle çıktı
son yolculuğuna

GÖNLÜMÜZDESİNİZ

Yaşamı boyunca işçi
ve emekçinin yanında
olan, oynadığı filmlerde
bizi gülümseten, düşündüren, hak ettiğin değeri
almak için mücadele etmenin vazgeçilmez bir
unsur olduğunu bize hatırlatan, güzel insan, güle
güle...

Avukatlarımız, hocalarımız
Ertuğrul Sakaoğlu ve Şeyma
Tümer’i sevgiyle anıyoruz.

Bozkırın Tezenesi
Neşet Ertaş,
ölümünün 4. yılında,
çeşitli etkinliklerle
anıldı.
Eski Genel Başkanlarımızdan Kamil
Kinkır’ın anısı mücadelemizde yaşıyor.

Sabahat ablamız, bir yıldır aramızda yok...

İşçi sınıfının
Ablası
Genel Başkanımız ve KETEV
Yönetimi, 1 yıl önce kaybettiğimiz Kemal Türkler'in eşi Sabahat
Türkler'in mezarını aile fertleriyle
ziyaret etti.

Vedat Türkali de gitti...
Türkiye edebiyatının çınarlarından yazar Vedat
Türkali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sonsuzluğa
uğurlandı.
Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız ve Genel
Sekreterimiz de son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı..
Boşuna çekilmedi bunca acılar İstanbul
Ardında bıraktıkları sadece o ölümsüz eserleri deBekle bizi
ğil, biz onu meydanlarda mücadelenin içindeki kişiliği
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
ile de unutmayacağız...
Parklarınla köprülerinle kulelerinle
Edip ustanın sesi, “Bekle bizi İstanbul” derken
meydanlarınla
kavgası
yüreğimize düşecek..
Mavi denizlerine yaslanmış
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle
Ve bir kuruşa Yenihayat satan
Tophanenin karanlık sokaklarında
Koyunkoyuna yatan
Kirli çocuklarınla bekle bizi
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden
geçişimizi
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarımız
Haramilerin saltanıtını yıksın
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle
Sen bize layıksın

DİSK kurucularından, Gıdaİş Sendikası ve DİSK eski Genel Başkanı Kemal Nebioğlu...
12 Eylül’ün karınlık günlerinde
sırtından vurularak öldürülen
DİSK’e bağlı Deri-İş Sendikası
Genel Başkanı Kenan Budak...
DİSK Genel Başkan Vekili ve
Genel-İş Sendikamızın Genel
Başkanı İsmail Hakkı Önal...
DİSK Genel Başkan Vekili ve
Sosyal-İş Sendikası Genel Başkanı Özcan Kesgeç... DİSK Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut
Seren...
Kimse çıktığı yolda kendisi kalmaz.
Yol insanı başkalaştırır. (Murathan Mungan)

Emek mücadelesine
kattıklarıyla,
unutulmayacaklar...
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İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu
Isuzu’dan Ahmet Şimşek’in annesi, Hüseyin
Şahin’in annesi, ABB Elektrik/Kartal’dan Dursun Yoktan’ın dayısı, ABB Elektrik/Dudullu’dan,
Lütfü Sökütlü’nün annesi vefat etti ve Cüneyt
Eryılmaz, Kadir Coşar ameliyat geçirdi. Mert
Akışkan’dan Nuri Eracar’ın anneannesi vefat
etti. Aks Otomotiv’den Kazım Evren’in babası
vefat etti. Sanel‘dan Mustafa Enes Özkan’ın
eniştesi vefat etti.
İzmir Şubemize bağlı Totomak’ta stajyer
olarak çalışan işçi arkadaşımız Onur Çınar deniz kazasında hayatını kaybetti. İmpo Motor’dan
Ahmet Turcan’ın babası vefat etti. Delphı’den Ali
Parlak’ın annesi, Murat Mercan’ın annesi, İlhan
Özer’in babası vefat etti.
Eskişehir Şubemize bağlı Doruk Ev
Gereçleri’nden Sedat Avcı’nın babası, Münir
Gül’ün annesi, Ahmet Öztürk’ın babası vefat etti.

Mefro’dan Kadir Yılmaz’ın babası, Ramazan
Bozüyük’ün annesi vefat etti ve Recep Er’in kardeşi şehit oldu.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji’den
Burhan Çıtak’ın ağabeyi, Hikmet Yılmaz’ın yeğeni vefat etti. Serdar Yılmaz, Tansu Teke, Arif
Göker, Harun Tuna, Mümin Daşkıran, Necati
Bozkurt ve İlhan Yiğit ameliyat oldu.
Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan Hakan
Yılmaz, Gökhan Gümüş, Rıza Demir, Ersin
Yıldız iş kazası geçirdi. Mesut Çelik ameliyat
oldu. Ergün Karagülmez vefat etti. Çayırova
Boru’dan Cemal Örnek iş kazası geçirdi. Metin
Yalçınkaya’nın babası, Mustafa Yalçın annesi
vefat etti. Alstom’dan Cemil Kayar’ın babası,
Fahri Avcı’nın annesi, Uğur Akkaya’nın babası
vefat etti.

Henüz çok Gençtiler!

Cengiz Makina'dan
üyemiz, örgütlenme sürecinde gösterdiği büyük
çaba ve mücadelesini
asla unutmayacağımız
Mahir kardeşimizi (Mahir
Alica), kardeşi Mert ile
birlikte denize kurban
verdik...

Yücel Boru
Dörtyol Fabrikasında yaşanan
iş kazasında
üyemiz Ahmet
Ungan'ı yitirdik...

Bir iş kazası sonucu, Gebze Yücel
Boru fabrikasında üyemiz Ali Yardım'ı
kaybettik.

Totomak Fabrikasında çalışan
Onur Çınar kardeşimiz talihsiz bir
kaza sonucu genç
yaşta hayatını
kaybetti...

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaşlarına,
üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anadolu Isuzu’dan, Sefa Özyurt, Tugay Aydın,
Mehmet Davulcu, Taner Resüloğlu, Cihan
Akça, Soner Ertunç, Server Candan, Faruk Sargın, Levent Aksoy, Erkan Alparslan, Erkan Ecer, Mehmet Keleş, Yasin
Asarkaya, Aydın Karaoğlan evlendi. Harun Topal, Hasan Aykıt, Sunay Çavuşoğlu, Burhan Karan, Okan Araç, Orhan Dalbaş, Hakkı Sarımeşe, Onur Irmak, Fahri
Temizoğlu, Burak Dilki, Mete Şahin, Ömer
Kılıç, Ahmet Esen, Fatih Pehlivan, Yasin
Uzar, Erkan İmal, Nurtaç Akbaş, Melih
Demir, Cihan Yılmaz’ ın, çocukları dünyaya geldi. Mert Akışkan’dan Serkan Saykal evlendi, Eyüp Güleryüz evlendi. ABB
Elektrik/Dudullu’dan işyerimizde, Nevzat
Demir evlendi. ABB Elektrik/Kartal’dan
Çetin Küçüksolak’ın oğlu dünyaya geldi. Bayram Kurt evlendi. ABB Elektrik/
Dilovası’ndan, Şaban Arı’nın oğlu, Özcan
Özbalçık’ın kızı, Semih Erkmen’in kızı
oldu. Mehmet Kablan, Özkan Yeşil evlendi. Remas’tan, Baştemsilcimiz Adem
Yalçın’ın Defne adında kızı oldu. Anadolu
Motor’dan, Recep Berksoy Gül’ün İsmail adında oğlu oldu. SANEL’den, Nazik
Dursun’un ikiz kızları oldu, Yeliz Şeker’in
kızı, Sevcan Çalışkan’ın kızı, Hatice
Çelik’in oğlu dünyaya geldi. Dursun Polat
evlendi, Sinem Akyol evlendi.
İzmir Şubemize bağlı Titan Asia’dan
Erdinç Tekin ve Yusuf Sevinç’in çocukları dünyaya geldi. Emrah Güç, Nuhan
Övünç, Törehan Ateş, Serkan Öztürk,
Cihan İnci, Emrah Koyuncu evlendi.
Mahle’den Özgür Almacık, Emrah Fırtına,
Cumhur Arıkan, Tayfun Karaboğa, Ozan
Örtmen evlendi. Evren Önder, Süleyman
Ertaş, Nebi Özçetin, Ümit Cingöz, Süleyman Akın, Ali Kılıç’ın çocukları dünyaya
geldi. Bahri Durmaz’ın çocukları sünnet
oldu. Totomak’tan Özkan Özel’in çocuğu
dünyaya geldi. Kamile Süvarioğlu’nun
kızı evlendi. Ergun Hidrolik’ten Hüseyin
Demir’in oğlu dünyaya geldi. Özenç Yıldız, Alper Aktarer, Veli Okatan evlendi.
Süleyman Turhan nişanlandı. Yasemin
Köse, Cevriye Gençyüz, Nazan Çiçek
ve Bahattin Yükselmiş’in çocukları sün-

SOLDAN SAĞA:
1) Eski dilde kapalı çarşı./Elbisenin göğüs bölümünde kumaşla astar arasına knan, kabarık veya dik tutmaya yarayan sert, kıl kumaş. 2) Buyurucu, emirveren kimse./İktisadi, ucuz.
3) Ham kavun./Köpek./Gökyüzü. 4) Türk Lirasını simgeleyen harfler./Namlı, ünlü./Utanılacak hal, leke. 5) Devlet İstatistik Enstitüsü’nü simgeleyen harfler./İlave./Bir cetvel. 6) İstek,
arzu, niyet./Bir şeyin başka bir şey üzerinde yarattığı etki. 7) Bir Peygamber adı./Kadınların
kirpiklerine sürdükleri yağlı sürme./Rey. 8) Bir şaşma ünlemi./Yassı, tekerlek biçiminde olan
şey. 9) Bayağı, değersiz./Bir nota./Bir cetvel. 10) Kutu, biblo, mobilya cilalamakta kullanılan bir çeşit esmer karmızı renkte zamk reçine./Deyin, kadar./Hıyanet eden. 11) Kemiklerin
toparlak ucu./Büyük dükkan. 12) Bir bayan adı./Okul. 13) Bir düşünceye bağlı bulunma,
itikat./Bir şeyi yapmayı veya yapmamayı belirten iç güç.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Bakterilerin ve genel olarak mikropların niteliklerini inceleyen ilim dalı. 2) İstek,
arzu./Baston./İmdat çağrısı, yalvarma. 3) Denizin içine doğru uzanmış dar kara parçası./
Sözü geçen kimse, büyük efendi./Amerikan pamuğu. 4) Ermiş kimse./Tarz, üslup./Genişlik.
5) Alınyazısı./Sevimsiz, münasebetsiz, kaba. 6) Bir cetvel./İçine yün veya pamuk doldurulmuş, kaplanmamış organ veya minder./Argoda hapishane, tutuk evi. 7) Bir şeker türü. 8)
Üçüncü şahıs ağzından kaleme alınmış ve imzalanmış diplomatik belge./Avrupa Ekonomik
Topluluğunu simgeleyen harfler./Kara Kuvvetler Komutanlığı’nı simgelyen harfler. 9) Bir
şeyi halka tanıtmak, beğendirmek için söz, yazı, resim gibi türlü araçlarla yapılan ilan./Eski
bir devlet adı. 10) Alın veya boynuzla vuruş./Bir bağlaç./Eski dilde iyi, daha iyi. 11) En yüce
değer./Kalbimizin bulunduğu taraf./Eski dilde ayak. 12) Bir değişkenin erişebileceği sabit
büyüklük./Babası ölmüş çocuk. 13) Kiraya verilecek gelir getiren mülk./Üstü kalaylanmış
ince demir levha.

net oldu. Eren Balata’dan Ahmet Börekçi
evlendi. İmpo Motor’dan Murat Duymaz,
Hakan Durgun evlendi. Uğur Bulunmaz’ın
çocukları Hamzahan ve Mehmethan
sünnet oldu. Ruba Fermuar’dan Erhan
Aslandoğdu ve Sevim Tunalı’nın oğulları
dünyaya geldi. HMS Makine’dan Murat
Tur ve Kasım Taylan’ın çocukları dünyaya
geldi. Ferhat Önal, İlhan Çeşmeli evlendi.
Schneider/Çiğli’nin Gülten-Mehmet Akgül,
Bahadır Arı, Hamdi Aldemir’in çocukları
dünyaya geldi. Sercan Özdemir evlendi.
ZF Lemförder’den Osman Kabaş, Erdem
Aşık, Aydoğan Haliloğlu, Oğuz Bektaş,
Hasan Dombaycı, Mehmet Ali Öz, Cemil
Kaplaner, Savaş Çifçi, Gökhan Şimşek
evlendi. Delphı’den Hüseyin Ersin Çetin’in
kızı, Emre Bolat’ın kızı, Önder Karaca’nın
oğlu, Ali Erak’ın oğlu, Feridun Kaya’nın
oğlu, Ramazan Emre’nin oğlu, Mustafa
Bayraktar’ın oğlu, Erol Kızıldağ’ın oğlu,
Tuncay Akova’nın oğlu, İbrahim Nurtop’un
oğlu, Mehmet Akif Özmen’in oğlu, Müslüm Meyveci’nin oğlu dünyaya geldi. Niyazi Dinç, Mustafa Küçük, Akın Görgeç,
Semih Baştürk, Murat Can Gülşen, Ahmet
Uzun, Kadir Türkyılmaz, Emrah Destegül,
Uğur Özçelik, Sami Çetinkaya, Erkan
Özyüzer evlendi. Koray Karagöz, Ender
Kalkan, Mehmet Ceylan, Özenç Ceylan,
İbrahim Özmen’in çocukları sünnet oldu.
Eskişehir Şubemize bağlı Doruk Ev
Gereçleri’nden Emre Karabulut evlendi. Yasin Erkoca, Murat Karaaslan çocukları dünyaya geldi. Ahmet Başkır ve
Serkan Ulukan’ın çocukları sünnet oldu.
Mefro’dan Volkan Döner, Tayfur Tezcan,
Muharrem Duman’ın çocukları dünyaya
geldi. Emre Durak, Anıl Gökdağ evlendi.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz
Enerji’den Abdullah Şahin, Zafer Lapacı
ve İsmet İncedayı ve Ali Galip Pehlivan’nın
kız çocukları dünyaya geldi.
Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan
Zülküf Avşar, Mehmet Kadder, Hilmi Kahraman, Gülay İmat, Gökhan Ağaçdiken’in
çocukları dünyaya geldi. Çayırova
Boru’dan Erman Acar, Ahmet Acar, Sedat
Demircan ve Yunus Altun’un çocukları
dünyaya geldi.

Dünyaya yeni gelen minik kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, sağlıklı bir
yaşam temenni ediyoruz. Yeni evli çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
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“Çocuğun gördüğü düştür barış”
Barışa ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü
hatırlamak ve kutlamak her zamankinden çok daha
fazla anlam ifade ediyor.
1 Eylül 1939 tarihinde Hitlerci Alman Nazi
ordularının Polonya’ya saldırmasıyla başlayan 2.
Dünya Savaşı, 60 milyon insanın ölümüne neden
oldu. Savaşın bitiminden sonra kapitalist-emperyalist sistemin insanlık tarihinde açtığı bu büyük yaranın unutulmaması için “1 Eylül Dünya Barış Günü”
olarak ilan edildi.
Emperyalizm Barışın Düşmanıdır
Amerikan emperyalizminin ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere dünyanın her köşesine
yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Etnik kökenleri, dilleri, dinleri, dünya görüşleri farklı olup,
barış içinde yaşayan halklar kışkırtılarak birbirine
düşürülüyor. Dört kıtada değişik gerekçelerle ve çeşitli adlar altında birçok savaş sürüyor ve insanlar
ölmeye, sakat kalmaya, birbirlerini, geleceklerini,
meydana getirdikleri ortak güzellikleri yok etmeye
devam ediyorlar.
Ortadoğu’da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da,
Afrika’da, Kafkasya’da, Balkanlar’da, Asya’da yaşamlar yitiyor, ocaklar sönüyor ve insanlık bütün bu
çılgınca yok oluş karşısında sürekli bahaneler üreterek barışı ertelemeye devam ediyor.
Bunca ölüm, zulüm, açlık ve yoksulluk ve göç
kimin veya kimlerin işine geliyor?
Ekmeklerine yağ sürülenler kimler? Kimlerin
kasaları doluyor, banka hesapları kabarıyor?
İşçilerin mi, köylülerin mi, emekçilerin mi?
Bir savaştan galip çıkanlar, o savaşın çıkmasından çıkarı olanlardır…
Gerçekten barış istiyorsak eğer, emeğimize, ekmeğimize, alınterimize ve geleceğimize sahip çıkmak olmalıdır hedefimiz. Çünkü gerçek barış ancak
sömürünün bittiği yerde başlar
Ve şimdi barış zamanıdır, barış için mücadele
zamanıdır.
Yüreğine evlat acısı düşen annenin, yiğidini
kaybeden babanın kısacası hiçbir insan canının ne
oyla, ne de parayla ölçülemeyeceğini bunca yıl içinde anlayamayıp, hala akan kanları kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmaya çalışanlara diyecek söz
bulamıyoruz.
Ama yine de söyleyeceğiz, hatta haykıracağız;
dursun artık akan bu kan, yitirdiğimiz canlar, toprağa verdiğimiz evlatlarımız son olsun...
Bir yanda ölenler, diğer yanda acılarıyla birlikte geride kalanlar, yani bizler…
Hep birlikte bu oyunu bozmak, kardeşi kardeşe düşman eden politikaları mahkûm etmek için
emperyalizme ve onun oyuncağı haline gelen tüm
güçlere karşı mücadele etmek zorundayız.
Kalıcı bir barış için, gerçek bir barışa ulaşmak
için kapitalizmin ve emperyalizmin yani küresel
sermayenin gerçek yüzünü herkese göstermek ve
işçi sınıfının öncülüğünde emekçi halkların birlikteliğini kurmak zorundayız. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada savaşın, savaş kışkırtıcılığının
değil; barışın, özgürlüğün, bağımsızlığın saflarında
yer almalıyız.
Dünya Barış Günü’nde bir kez daha vurguluyoruz ki; gerçek barış ancak emekçilerle gelecektir.
Bu nedenle her şeye rağmen inadına barış diyor
ve dünya halklarının barış gününü kutluyoruz.

