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GÜNDEM

Sınıf mücadelesinde 70 yıl...
Sendikamız Birleşik Metal-İş 70 yaşında.
DİSK’i yaratan, kuran ve DİSK’i DİSK yapan
Maden-İş geleneğinin ilk adımlarının atıldığı
1947 yılından bu yana geçen tam 70 yıl…

Bu iki sendika yıllar sonra MESS’e karşı ortak eylem birliği yapacaklar ve 4-5 Eylül 1993 tarihinde resmen birleşerek Birleşik
Metal-İş Sendikası adını alacaklardı.

Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülen,
yöneticileri yargılanan, kapatılan, ancak tüm
süreçlerden alnının akıyla çıkarak yeniden 1
Mayısları, MESS grevlerini, direnişleri, mücadeleyi sürdüren anlayış 70 yıllık geleneği
devam ettiriyor.

Böylece 1963 yılı gerek işçi sınıf tarihi
açısından gerekse sendikamızın tarihi itibariyle bir dönüm noktası oluyor, gelenek oluşuyordu.

Maden-İş’ten Otomobil-İş’e oradan Birleşik Metal-İş’e sıçrayarak devam eden bir mücadele anlayışı demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının bayrağını tüm engellere rağmen
daima yukarılarda tutmayı başarıyor.
Ağır baskı ve genel bir gerileme döneminde bir çok tarihsel yenilginin yaşandığı,
işçi sınıfı adına bir çok geri adımın atıldığı,
toplumsal siyasal ve ekonomik anlamda rüzgarın sermayeden yana estiği zor yıllarda örgütlenmeyi sürdürmek, işkolu ortalamalarının
çok üzerinde toplu iş sözleşmeleri imzalamak
elbette çok kolay olmadı.
Ancak inançlı, azimli ve bilinçli kadrolarıyla yola koyulan sendikamız, ilkelerinden
taviz vermeden yaptığı yaygın eğitimlerle
yenilenen üye tabanını besleyerek her türlü
olumsuzluğa karşı asla düşürülemeyen bir
kale gibi işçi sınıf mücadelesinde sapasağlam duruyor.

Kuruluş, Kararlılık ve Kazanım
1947 yılında, Yusuf Sıdal’ın Genel Başkanlığa seçildiği kuruluş yıllarında Demir-İş
adıyla faaliyetlerini yürüten sendikamız, 1956
yılında ismini Maden-İş olarak değiştirmiştir.
Kemal Türkler ise ilk kez 1955 yılında yapılan
IX. Genel Kurulda Genel Başkanlığa seçildikten sonra, öldürüldüğü 22 Temmuz 1980
tarihine kadar bu görevini gerçek bir işçi lideri
olarak başarıyla sürdürmüştür.
1961 yılının 31 Aralık günü Maden-İş’in
önerisiyle gündeme gelen büyük ve ünlü Saraçhane işçi mitinginde konuşma yapan yöneticiler arasında Genel Başkanımız Kemal
Türkler’in yanı sıra diğer Maden-İş yöneticileri Üzeyir Kuran ve Mehmet Şükrü Kaya da
vardı.
Daha 1955 yılında, teksir makinesiyle
bastığı ilk bildiride “grev hakkının zamanı
geldi de geçiyor” diyen sendikamızın, 1963
yılında işçi sınıfı tarihindeki en önemli olaylardan biri olan ünlü Kavel grevini gerçekleştirmesi ve sonucunda grev hakkının yasalara
girmesini sağlaması elbette bir tesadüf değildir.
Aynı yıl, ülkemizin işgal kuvvetlerini söküp attığı gün olan 9 Eylül’de metal işkolunda
yeni bir sendika kuruluyor ve adı Otomobil-İş
Sendikası olarak belirleniyordu.

Sendikal Mücadelede DİSK
Damgası
1967 yılında Türk-İş’e bağlı Kristal-İş
Sendikasının Paşabahçe Cam fabrikasında
çıktığı grev işçi sınıf için yeni bir umut kaynağı olurken ne yazık ki işbirlikçi Türk-İş yönetimi greve sırtını dönüyor ve farkında olmadan
Türkiye Sendikal hareketinin seyrini değiştiriyordu.
Maden-İş sendikamızın Paşabahçe grevine sahip çıkması Türk-İş yönetimince cezalandırılınca, sendikamızın öncülük ettiği,
Basın-İş, Lastik-İş, Gıda-İş ve T. Maden-İş
sendikaları yöneticilerinin de katılımıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’i
kuruluyordu.
DİSK’in ilk Genel Başkanlığı’na aynı zamanda bir numaralı kurucu üyesi olan Kemal
Türkler seçiliyor ve Türkiye işçi sınıf tarihinde
yepyeni bir sayfa açılıyordu.
Kuruluşunun hemen ardından Ankara
Tandoğan Meydanında mevcut İş Yasasını
protesto etmek amacıyla ilk kitlesel mitingini
yapan DİSK’in büyümesini durdurmak, önünü kesmek ve yükselişini engellemek için hazırlanan yeni yasal düzenlemeye karşı büyük
15-16 Haziran direnişleri ile şahlanan şanlı
bir tarih yazılmaya başlıyordu artık.
1971 yılındaki darbe dahi bu büyüyen
dalganın önünü kesemiyor, 1975 yılında ünlü
DGM direnişleri, 1976 yılından itibaren kitlesel olarak kutlanmaya başlayan 1 Mayıs’lar,
Faşizme İhtar Eylemleri, 1977 büyük MESS
grevleri ile yükselen işçi sınıfı hareketi, DİSK
ve Maden-İş’in öncülüğünde sermayeye karşı verdiği mücadeleyi daha da geliştiriyordu.
Bu ekonomik ve demokratik haklar düzleminde gelişen işçi hareketi Milliyetçi Cephe
Hükümetinin, uluslararası sermayenin istekleri doğrultusunda aldığı 24 Ocak ekonomik
kararları ile bir kez daha engellenmeye çalışıldığında Kemal Türkler “Bizi yok etmeden
uygulayamazlar” diyerek her zamanki gibi
alışılmış sınıfsal tavrını ortaya koyuyordu.
Ne yazık ki sermaye ve işbirlikçileri, karanlık güçleri de yanlarına alarak operasyonu
başlatıyor ve 22 Temmuz 1980 tarihinde Genel Başkanımızı katlediyorlardı. Ancak beklemedikleri bir kararlılıkla karşı karşıya kaldılar;
Toplum bu canice saldırıya büyük bir tepki
gösteriyor ve Kemal Türkler’in cenazesine
yaklaşık 1 milyon kişi katılıyordu.
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Genel Başkan Adnan Serdaroğlu
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Onlar bu kararlılık karşısında son kozlarını oynadılar ve en iyi bildikleri şeyi yaptılar:
Türkiye, 1980 yılının 12 Eylül sabahına tank
ve postal sesleriyle uyandı. DİSK ve başta
Maden-İş olmak üzere bağlı sendikalar kapatıldı, grevler yasaklandı, yöneticileri tutuklanarak işkencehanelere dolduruludu.

Otomobil-İş, Birlik - Mücadele
ve Dayanışma

Ancak sendikamız için mücadele bitmeyecekti. Bir bağımsızlık günü kurulan bağımsız Otomobil-İş Sendikası,1983 yılından itibaren serbest bırakılan sendikal faaliyetlerle
birlikte, 1980 öncesi dayanışma ve güç birliği
yaptığı Maden-İş sendikasından gelen işçilere kucak açıyor ve misyonunu sürdürüyordu.
Öyle ki, 1983 yılında yürürlüğe giren ve
sendikalaşma ile grev hakkını alabildiğine sınırlayan yasalardan sonra “artık bu durumda
greve çıkılamaz” denilen günlerde Netaş işyerinde 2000 üyesiyle greve çıkarak o dönemin ilk kitlesel grevine imza atıyordu.
Bu grev aynı zamanda 1989 yılında tüm
Türkiye’yi sarsan “Bahar Eylemlerinin” de öncülü olarak işçi sınıfına ve sendikal harekete
umut aşılıyordu.
1990 yılında çıkılan MESS grevlerinin ardından 1992 yılında DİSK’in ve Maden-İş’in
yeniden açılarak faaliyetlerine izin verilmesi
ve mal varlıklarının iade edilmesiyle birlikte
yepyeni bir dönem başlıyordu.
4-5 Eylül 1993 tarihlerinde iki sendika birleşerek Birleşik Metal İşçileri Sendikası adını alıyor, böylece et ve tırnak, ruh ve beden
yeniden buluşuyor yepyeni bir şekil alıyordu.
Tazelenen güçle birlikte, günün koşullarına uygun yeni organizasyonlar yapılırken,
özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı
ilkeleri doğrultusunda yeniden toparlanma
süreci yaşanıyor, örgütlenme ve toplu sözleşme faaliyetleriyle ilgili politikalardaki düzenlemelerle çok önemli atılımlara imza atılıyordu.

Gelenek Devam Ediyor ve
Edecek

Önce 2010 yılında MESS’e karşı işkolunda tek başına meydan okuyarak grev bayrağını dalgalandıran sendikamız, daha sonra
2015 yılında “MESS’ten kop da gel” sloganıyla MESS’e bağlı işyerlerini tekil sözleşmeler yapmaya çağırıyordu.
Nitekim tam sekiz işyeri MESS’ten koparak iki yıllık ve artı ücret zamlarıyla tekil sözleşmelere imza atmayı kabul ediyorlardı.
Gelenek devam ediyordu; Maden-İş
sendikamızın meşhur “DGM’yi ezdik sıra
MESS’te” sloganından tam 40 yıl sonra,
MESS’in parçalanması ve yepyeni bir işveren
sendikası olan EMİS’in kurulmasıyla gelenek
yıllar sonra bugüne bir kez daha yansıyordu.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Sebahattin Gerçeker
Yazı Kurulu: Alpaslan Savaş, Canan Arslan,
Erhan Delioğlu, Eyüp Özer, Gökhan Düren, Nuran
Gülenç, Olcay Yanar, Ozan Yılmaz, Süleyman İleri
Tasarım-Teknik Hazırlık: Basın Yayın Dairesi

2015 yılında çıkılan MESS grevlerinin
yasaklanmasıyla işyerlerinde devam eden
eylemliklerin doğurduğu sonuçlar, 2017 yılında EMİS grevlerinin yasaklanmasına rağmen
işbaşı yapılmaması ve grev yasağının grevle delinmesi sonucunda elde edilen başarılı
sonuç, Kavel’deki mücadele ruhunun aradan
geçen onca yıla rağmen devam ettiğinin açık
bir göstergesidir.
Kurulduğu günden beri mücadeleyi bir
bayrak gibi dalgalandıran, demokratik sınıf
ve kitle sendikacılığının ilkelerinden taviz
vermeden hayata geçiren sendikamız, Kavel
grevinden, 15-16 Haziran ve DGM direnişlerinden, Kitlesel 1 Mayıs kutlamalarından ve
MESS’in parçalanmasından sonra aynı geleneği sürdürüyor. Birleşik Metal-İş Sendikası,
EMİS Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işçi sınıfına bir armağan daha sunuyor, grev yasağı
grevle deliniyordu.
Bu gelenek, bu mücadele ve kararlılık,
temelleri on yıllarca önce atılan bir mücadelenin yıllar sonra yeniden birikip sıçramasıyla
bugünlere ulaştı.
MESS’e karşı daha 1977 yılında “DGM’yi
ezdik sıra MESS’te” sloganıyla başlayan bir
mücadeleden söz ediyoruz.
MESS’e karşı sürdürülen ve 12 Eylül
1980’e kadar fasılalarla devam eden “büyük
grevden”…
Ancak bir darbeyle durdurulmaya çalışılan, DİSK’in ve sendikamızın kapatılmasıyla
engellenmek istenen kararlı mücadeleden…
1990 yılında yeniden depreşen, ama
2010 yılında küllerinden doğarak ortalığa
nam salan büyük bir sınıfsal duruşu gerçekleştirenlerin hikayesidir bahsi geçen…
Teslim alınamayan metal işçileri Birleşik
Metal-İş Sendikası çatısı altında o büyük
destanın şimdilik son satırlarını yazdılar.
Rüzgara karşı yürüyüp, şarkılarını rüzgara söyleyenler, demiri ve çeliği tersine büküp
metala binbir şekil verenler bu destansı yürüyüşlerini sendikaları Birleşik Metal ile birlikte
yazmaya devam edecektir.

Çeliğe su veren metal
işçileri, Birleşik Metal-İş
çatısı altında mücadele
dolu 70 yılı kutluyor.

Adres: Bostancı Mh. E80 Yanyol Cd. No.2 Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 380 8590 Faks: 0216 410 6626
www.birlesikmetal.org e-posta: bilgi@birlesikmetal.org
Baskı: Ömür Matbaacılık A.Ş. Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu
Mh. Birlik Cd. No:20/1 Beylikdüzü-İstanbul Tel: 0212 422 7600
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AKG Termoteknik ve IRC Otomotiv işçileri

Yuvanıza
Hoşgeldiniz
Kocaeli’de IRC Otomotiv ve İzmir’de
AKG Termoteknik fabrikalarında çalışan
işçiler sendikamızda örgütlenerek, fabrikalarında toplu iş sözleşmeli düzenin oluşturulması için büyük bir adım attılar.
Kocaeli’de kurulu 70 işçinin çalıştığı
IRC Otomotiv fabrikasında yeterli çoğunluğu sağlayan sendikamıza Bakanlık
çoğunluk tespitini 15 Mart 2017 tarihinde
verdi. IRC Otomotiv işvereni çoğunluk
tespitimize itirazda bulundu.
İzmir’de kurulu olan AKG Termoteknik fabrikasında çalışan işçiler sendikamıza üye oldu ve yasanın aradığı yeterli
çoğunluğu sağladılar. Bakanlık 14 Mart
2015 tarihinde sendikamıza çoğunluk tespitini verdi. Yaklaşık 109 işçinin çalıştığı

işyerinde işveren sendikamızın Bakanlığa
tespit başvurusunda bulunduğu gün işveren sendikamıza üye 2 işçiyi işten çıkardı.
AKG Termoteknik fabrikasında işçilerin
sendikalaşması sonrası yaşanan olumsuzluklar, AKG işçilerinin sendikalaşma haklarına kararlı bir biçimde sahip çıkmalarının ve işverenlik ile sendikamız arasında
yapılan görüşmelerin ardından ortadan
kaldırılmış, işyerinde sendikal hakların
tanınması konusunda karşılıklı mutabakat
sağlanmıştır.
Önümüzdeki süreç, AKG işçilerinin
haklarını geliştirebileceği bir toplu iş sözleşmesine kavuşabilmelerinin hazırlıklarıyla devam edecek ve AKG’de sendikal
dönem başlayacak.

Pratt&Whitney işyerinde, mahkeme de

Birleşik Metal-İş dedi...
Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım
Merkezi’nde (TEC) işyeri için Sendikamızın çoğunluğa
sahip olduğuna, işverenin ve Çelik-İş'in itirazlarının yerinde olmadığına karar verilmiştir.
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

davada “mahkemenin yetkisizliğine” karar verilmiştir.
Bu dosya yetkili İstanbul 12. İş Mahkemesi’ne gönderilmiş olup işverenin açtığı itiraz davası ile birleştirilmiştir.
Yargılamaya işverenin itirazı üzerine açılan dava dosyası üzerinden yani İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde devam
edilmiş olup 8 Mart’ta yapılan duruşmada;
Sendikamızın çoğunluğa sahip olduğuna, işverenin
ve Çelik İş'in itirazlarının yerinde olmadığına karar verilmiştir. Karar itiraz edilmezse kesinleşecektir.

Böhler Uddeholm işçileri

Sendikamızda

örgütlendi

Merkezi Gebze’de bulunan, İstanbul Silivri,
İzmir ve Bursa’da da bağlı işletmeleri olan Böhler
Uddeholm fabrikasında çalışan 150 işçinin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal
çoğunluğu sağlayarak, 13 Şubat 2017 tarihinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki
başvurusu yaptı ve 22 Şubat tarihinde sendikamız
Bakanlık’tan toplu iş sözleşmesi için yetki tespitini aldı.
İşveren itiraz etmedi
Böhler Uddeholm işvereni yetki tespitine itirazda bulunmadı. Bakanlıktan sendikamızın kesin
yetki belgesinin gelmesinin ardından toplu sözleşme hazırlıkları yapılacak ve Böhler-Uddeholm’de
sendikalı dönem başlayacak.
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Gebze ZF Sachs işçisi saflarımızda
İzmir ZF Lemförder‘de toplu sözleşme

Sarı sendika esaretinden
kurtuldular, Birleşik Metal’de
örgütlendiler!
2015 yılında Bursa'da Oyak Renault işçilerinin öncülüğünde başlayan
metal fırtına, kısa süre içerisinde metal ve otomotiv sektöründeki birçok
önemli fabrikaya sıçramıştı. On yıllardır metal işçilerin sendika seçme
özgürlüğüne müdahale eden, haklarını
genişletmek bir yana geriye götüren bu
yapıya itiraz eden fabrikalardan biri de
Gebze'de kurulu bulunan yaklaşık 800
işçinin çalıştığı ZF SACHS fabrikasının işçileriydi. ZF işçileri önce sarı
sendikadan topluca istifa ettiler. İstifa
dalgasından sonra kendi sözcülerini
belirlediler ve belirledikleri sözcülerin
işveren tarafından tanıması talebinde
bulundular. 2015 Haziran'ında yönetimin işçilerin seçtiği sözcüleri tanımayacağını ilan etmesi üzerine, fabrikada
direnişe geçtiler. 2 gün süren mücadele
sonrasında ZF Sachs işverenleri işçilerin taleplerini kabul etti.
İşçiler temsilcilerini kabul ettirdiler
ve MESS sözleşmesine ek olarak da
ekonomik kazanımlar elde ettiler.
ZF Sachs fabrikasında artık hiç
birşeyin eskisi gibi olması mümkün
değildi.

“Sendikam Birleşik Metal”
ZF Sachs işçileri uzunca bir süre
sermayenin ve sarı sendikanın baskılarına karşı birliklerini korumayı başardılar. Bu süre zarfında sendikamızla
örgütlü bir ilişki de kurulmuş oldu. Ve
nihayet 2016 yılının son günlerinde
Gebze şubemizin öncülüğünde genel
yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı kitlesel buluşmada 700 ZF Sachs
işçisi sendikamıza üye oldu.
O gün Tuzla’da gerçekleşen toplantıda sandık kurulacak ve işçiler kararlarını oylamayla verecekti. Ancak
toplantıya katılan 700 işçi sandığa bile
gerek duymadan açık oylama yaptı. ZF
işçilerinin iki yıl önce başlatmış olduğu onurlu mücadele sendikamıza toplu
geçiş yapılarak taçlandırılmış oldu.
Şimdi ZF Sachs işçileri sabırsızlıkla yetki başvurusunun yapılacağı tarihi
bekliyor. Çalışma Bakanlığı’nın yetki belgesinin sendikamıza ulaştırmasından sonra 2017 MESS grup toplu
sözleşmesi hazırlıkları başlayacak. ZF
Sachs işçilerinin ekonomik ve demokratik haklarını daima iyiye götürecek,
işçilerin toplu sözleşme süreçlerinde
söz ve karar sahibi olduğu bir süreci
sendikamız ZF Sachs işleriyle birlikte
örecek.

Sendikamızı sosyal medyada takip ediyor musunuz?

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

ZF Lemförder Aks Modülleri işyerinde
28 Mart 2017 günü üç vardiyada üyelerimizle yaptığımız toplantılarda müzakerelerde gelinen nokta değerlendirilmiş ve
üyelerimizin onayıyla toplu iş sözleşmesi
imzalanmıştır.
Yürürlük:
Toplu iş sözleşmemizin yürürlük süresi 2 yıldır. Toplu iş sözleşmemiz 1 Ocak
2017 tarihinde yürürlüğe girmektedir ve
31 Aralık 2018 günü sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.
Ücret Zamları:
Toplu iş sözleşmesi ile işçi ücretlerine
1. Yıl için seyyanen 2,50 TL/SAAT artış
sağlanmıştır. Bu artış yüzde 29,67 oranına
tekabül etmektedir. Yapılan zam ikramiyelerle birlikte aylık net 536 TL, buna her ay
ödenen yakacak farkının da ilavesiyle 582
TL tutarındadır. Sözleşmenin ikinci yılında ücretler gerçekleşen enflasyon oranına
3 puan ilave edilmesiyle bulunacak oranda
arttırılacaktır.
Sosyal yardım kalemleri:
Sosyal yardım kalemlerinde özellikle
süreklilik arz eden sosyal yardım ödemeleri üzerinde durulmuştur. Bu ödemelerde
önemli artışlar gerçekleşmiştir. Bayram
parası yüzde 44,5 artışla net 320 TL, izin
parası yüzde 40,4 artışla net 330 TL, yakacak parası yüzde 54,9 artışla net 130 TL/
Ay, ayakkabı yüzde 36 artışla net 140 TL
ve erzak yüzde 53,3 artışla net 420 TL olarak kabul edilmiştir. Arızi sosyal yardım
kalemlerinde de taleplerimize yakın, yüzde 20 ile 28 arasında değişen artışlar gerçekleştirilmiştir. Sosyal yardımların ikinci

yılları için gerçekleşen enflasyon oranına 3
puan ilave edilerek bulunacak oranda artış
yapılacağı hükme bağlanmıştır.
İdari maddeler:
İdari maddelerle ilgili olarak aşağıdaki
kazanımlar elde edilmiştir:
Baştemsilci izni 2 gün arttırılarak günde 5 saat olarak kabul edilmiştir.
İşyerinde hafta tatili fiilen Pazar günü
olarak uygulanmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi, “İşyerinde hafta tatili konusunda mevcut uygulamaya devam
edilir” biçiminde değiştirilmiştir.
Toplu işçi çıkarma durumunu düzenleyen maddenin girişine, “Fabrikada bu
madde kapsamında işçi çıkarılması ya da
küçülme durumunda öncelikle fason üreticilere verilen işler içeri alınır ve işverenin
işçileri tarafından yapılır” hükmü eklenmiştir.
Kendi hafta tatilinde onay vererek çalışan üyeye yüzde 100 olarak ödenmekte
olan fazla çalışma ücreti yüzde 120 olarak
hesaplanacak ve ödenecektir.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kadın işçiler için, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü engelli işçiler için tam gün
tatil uygulanacağı kabul edilmiştir.
Toplu iş sözleşmesine, “İşyerinde özel
istihdam bürosu ya da alt işveren kanalıyla
belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılamaz. Aksi durumda çalıştırılan işçiler işe
giriş tarihlerinden itibaren asıl işverenin
süresi belirsiz iş sözleşmesiyle çalıştırılan
işçisi sayılır” hükmü girmiştir.
Toplu sözleşmemiz üyelerimize, sendikamıza ve işçi sınıfına hayırlı olsun.
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Oyak Renault’ta Şeytan Üçgeni:
Hükümet - İşveren - Sarı Sendika
Oyak Renault işçilerinin sendikamız çatısı altında verdiği “özgürce sendika seçebilme” mücadelesinin karşısına hükümet-işveren-sarı sendika
ittifakı dikildi.
İşçilerin nefretle andığı sarı sendikaya geri
dönmeleri için sadece Oyak Renault yönetimi
değil, metal patronlarının kadim örgütü MESS ile
birlikte Çalışma Bakanlığı, Valilik, Emniyet, yani
Hükümet olanca gücüyle saldırdı.
Oyak Renault, 2015 yılının mayıs ayında sarı sendikaya karşı başlayan isyanın öncü fabrikasıydı. Bu
isyan, 12 Eylül cunta rejiminin MESS ve Türk Metal
ile kurduğu kirli sendikal düzene karşı metal işçilerinin
başkaldırışı anlamı da taşıyordu. İşçiler, Anayasa, yasa
ve uluslararası sözleşmelerin kendilerine tanıdığı sendika seçme hürriyetini kullanabilmeyi, seçtikleri sendika tarafından temsil edilebilmeyi, toplu sözleşmelerin
hazırlığından imzasına kadar her aşamada sendikalarıyla birlikte söz sahibi olabilmeyi, sendikalı olmanın
bir işçiye sağlaması gereken asgari güvenceye kavuşabilmeyi istiyorlardı. Oyak Renault işçileri geçtiğimiz
yıl, bu taleplerini gerçekleştirilebileceği tek adres olarak gördükleri sendikamızda örgütlendiler.
Oyak Renault işçilerinin Birleşik Metal’de örgütlenmeleri her şeyden önce, metal patronlarının kurduğu
düşük ücret, kendilerine bağımlı sendika, iş güvencesiz
çalışma düzenini tehdit etti.

Sonrası, işten çıkarmalara rağmen sarı sendikaya
döndürülemeyen işçilere süren baskılarla geçti. Fabrikanın yeni genel müdürü yöneticilere açıktan görev
verdi. Şeflerden en üst düzey direktörlere kadar işten
atılma tehditleriyle işçiler sarı sendikaya yeniden üye
olmaya zorlandı. İşçilerin karşısına çıkamayan sarı
sendikanın tüm faaliyetini İnsan Kaynakları departmanı üstlendi, burası sarı sendikanın örgütlenme ofisi gibi
çalıştı. Baskıya direnen işçilerin yerleri değiştirildi,
tecrit edildi. Kimisi işten çıkarıldı. Yönetimin dediğini
yapan kimi işçilere ise ek ödemeler yapıldı.
Bu süre zarfında Çalışma Bakanlığı, sarı sendikaya
defalarca üye sayısını gösteren “usulsüz belgeler” vererek propaganda çalışmasına doğrudan katıldı.
İşçilere yapılan baskılar hakkında onlarca ses kaydı
yayınlandı, suç duyurusunda bulunuldu.
İlk günden itibaren Oyak Renault işçileri ve sendikamız karşısında bu şer ittifakı hiç ara vermeden saldırdı. Tek amaç, metal işçisinin Birleşik Metal ile elde
ettiği kazanımların daha büyük bir mecraya, işkolunun
bütününe sıçramamasıydı.
Birleşik Metal-İş Metal işçisinin evi olmaya devam edecek
Metal işçisinin özgür bir sendikal düzen kurmak
için mücadelesi Oyak Renault’ta da, diğer fabrikalarda da devam edecek. Kazanan mutlaka metal işçileri
olacak.

Şer ittifakı işe koyuldu
4 binin üzerinde işçinin sendikamıza üye olmasının
ardından Renault’un Fransa merkezi sendikamızla görüşmelere başlamak zorunda kaldı. Bu görüşmelerde
işçilerin sendikal haklarının tanınacağı ve temsiliyet
için bir “sosyal diyalog komitesi” seçimi yapılacağı
konusunda anlaşma sağlandı. Bu anlaşmada küresel
sendika IndustriALL da yer aldı.
Seçimlerin yapılmasına günler kala Renault yönetimi çark etti. Üyelerimize ve sendikamıza sistematik bir
saldırı başladı. Önce üzerinde mutabakata varılan seçimlerin yaptırılmayacağı duyuruldu. Ardından Türkİş yönetimi Çalışma Bakanı’nı, Cumhurbaşkanı’nı ve
ardından Bursa’daki Vali ve Emniyet Müdürlerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde neler konuşulduğu, daha sonra
konuyu görüştüğümüz dönemin çalışma bakanın ağzından “Hiç kusura bakmayın, Oyak Renault’ta seçimi
ben yaptırmadım. Biz uluslararası sermayeyi korumak
zorundayız” cümleleriyle yöneticilerimize itiraf edildi.
Çalışma Bakanlığınca eş zamanlı olarak Oyak Renault fabrikasına “müfettişler” yollandı. Müfettişler
günlerce fabrikanın içinde sendikamız üyelerini sorguya çekti. Ve peşinden Oyak Renault yönetimi öncü
işçileri işten çıkarmaya başladı.
29 Şubat günü başlayan işten atma saldırısına tepki gösteren işçiler fabrikanın yakınına yaklaştırılmadı.
Polis, biber gazlı müdahale ile işçilere zor kullandı.
Diğer taraftan fabrika içinde tepki gösteren işçiler de
büyük baskıya maruz kaldı. Aralarında sendika yöneticilerimizin de bulunduğu birçok işçi gözaltına alındı,
tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Bu süre zarfında 75’i tazminatsız olmak üzere
400’ün üzerinde işçi işten çıkarıldı.
Olaylardan kısa bir süre sonra sarı sendikanın bir
etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada taraflı tutumunu açıkça sergilemekten çekinmedi. Böylece hükümetin bu örgütlenmeye müdahalesi
de birinci ağızdan itiraf edilmiş oldu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
15 Şubat'ta
toplanan Genişletilmiş Başkanlar
Kurulumuz, yeni
örgütlenmeleri,
sendikamız eylem ve etkinliklerini ele alarak,
ileriye yönelik
mücadele programını güncelledi.

İsmail Saymaz ile söyleşi
"Fıtrat" mı cinayet mi?

Sendika seçme hakkı ayaklar altında!

5

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz'la sendikamızda bir söyleşi
ve imza günü gerçekleştirdik... İş kazası adı altında ülkemizde
işlenen cinayetleri konu alan kitabından örnek olayları aktaran
Saymaz, daha sonra, söyleşiye katılanlara kitabını imzaladı...

Avrupa’da Renault’da örgütlü sendikalar, Bursa Renault işçileriyle buluştu
Fransa’dan Renault Flins Fabrikası CGT Sendikası Genel Sekreteri Ali Kaya, CGT Sendikası Otomotiv Sektörü Sorumlusu Nail Yalçın, İngiltere’de Nissan fabrikasında örgütlü Unite Sendikası Dış İlişkiler
Sorumlusu Ben Richards, İspanya’da Renault-Nissan
fabrikalarında örgütlü Commissiones Obreras CC.OO
sendikası Dış İlişkiler Sorumlusu Juan Blanco Blanco,
8 Mart günü Bursa’da OYAK Renault işçileriyle biraraya gelmelerinin ardından, bir basın toplantısı düzenleyerek, OYAK Renault fabrikasında yaşanan baskıları
aktardılar.

Oyak Renault’ta işten atılan üyelerimiz yerel
mahkemenin ardından Bölge İstinaf mahkemesinde de davaları kazanıyor. Gruplar halinde görüşen
davalarda Bölge mahkemesi, Oyak Renaut’un yerel mahkeme kararına itirazını reddetti. Böylece
yerel mahkemede kazandığımız işe iade ve sendikal tazminat Bölge mahkemesi tarafından da onanmış oldu.

Fransa’da Renault Grubuna ait Cleon, Cergy, Lardy,
Flins, Le Mans, Maubeuge, F.D.B. (Fonderie de Bretagne) fabrikaları ve Renault Groupe’un AR-GE merkezi
olan Technocentre ve satış birimi olan Renault Retail’de
örgütlü sendikaların temsilcilerinden Bursa’daki OYAK
Renault işçilerine dayanışma mesajı; “Sendika Seçme
Hakkını Kullanmak İçin Mücadele Eden OYAK Renault
İşçisinin Yanındayız”
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Grev yasağına rağmen

Grevle kazandık

Sendikamız ile Elektromekanik Metal İşverenleri
Sendikası (EMİS) arasında 2200 işçiyi kapsayan 7 Eylül
2016’da başlayan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Sendikamız 26 Aralık
2016 tarihinde grev kararı almış ve 20 Ocak 2017 tarihinde Grev uygulamasının başlayacağını ilan etmişti.
Grev kararı alındıktan sonra EMİS ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, 20 Ocak’ta
2.200 Birleşik Metal-İş üyesi işçinin tam ve coşkulu katılımıyla “Metal Grevi”mizi başlattık. Greve çıkışımızın
ardından aynı gün, öğle saatlerinde apar topar hükümet
eliyle grevimiz 60 gün süreyle ertelendi.

EMİS grevinden 2 gün önce 18 Ocak’ta Asil Çelik
işçilerinin grevi yasaklandı. Ardından EMİS grevimiz
Bakanlar Kurulunun 19 Ocak’ta aldığı kararla yasaklandı. Karar 20 Ocak’ta öğlen saatlerinde Resmi Gazete’de
yayınlandı. 2015 yılında da MESS’e karşı greve çıkan
onbinlerce metal işçisinin grevi, yine aynı gün içinde ertelenmişti. Böylelikle metal işçileri olarak birkez daha hükümetin grev yasakları ile karşı karşıya kaldık.
Neredeyse rutin bir uygulama haline gelen ve işçilerin
grev hakkını tamamen hükümetlerin iznine bağlayan bu uygulamaya karşı sendikamız mücadeleye devam kararı aldı.
Fabrikalarda pazartesi gününe kadar işbaşı yapılmadı. Ardından tüm vardiyalarda mücadele fabrikaların içine taşındı.
23 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı her iki sendikayı görüşmeye
davet etti. Yapılan görüşmede EMİS’e bağlı fabrikalarda çalışan yaklaşık 2.200 üyemiz için 2016-2018 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı.

Kıcaca EMİS Grup Sözleşmesi süreci
7 Eylül 2016 tarihinde ABB Elektrik, Schneider Elektrik, Schneider Enerji ve GE Grid(Alstom) işyerlerinin
üyesi olduğu işveren sendikası EMİS ile sendikamız arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı ilk tarihten
sonra 60 gün süren görüşmelerde de sonuç alınamadı.
Arabulucu raporunun taraflara ulaşmasından sonra da anlaşma sağlanamadı ve uyuşmazlık tutuldu.
26 Aralık 2016 tarihinde grev kararı tüm fabrikalara
asıldı. 20 Ocak 2016 tarihinde greve çıkılacağı ilan edildi.
Grev kararının ilan edilmesinden sonra ABB Elektrik,
Schneider Elektrik, Schneider Enerji ve GE Grid (Alstom) fabrikalarındaki üyelerimizle grev eğitimleri yapıldı.

İlk yanıt grev oylamalarında verildi
EMİS yöneticileri grev kararının işyerlerinde ilan
edilmesinden sonra grev oylaması talebinde bulundular.
İlk grev oylaması 4 Ocak Çarşamba günü Gebze’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında yapıldı. 4 Ocak’ta yapılan grev oylamasında 309 Evet’e karşı 110 Hayır sonucu
çıktı.
6 Ocak’ta Schneider Elektrik Manisa, Çiğli, Samandıra fabrikalarında gidilen grev oylamasında 708 Evet, 567
Hayır oyuyla greve evet çıktı.
Aynı gün GE Grid fabrikasında yapılan oylamada da
683 Evet oyuna karşın 161 Hayır oyuyla greve evet çıktı.
ABB Elektrik’te de 9 Ocak’ta grev oylaması yapıldı.
Sendika üye sayısının üzerinde sandıktan evet oyu çıktı.
Sonuç 668 Evet’e karşı 509 Hayır oldu.
Böylelikle metal işçileri, işverenlerin grev oylamasıyla beyaz yakalı işçilerle mavi yakalı işçileri karşı karşıya
getirerek grevi düşürme planını boşa çıkarmış oldu.
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Grev yasağını tanımıyor,
Mücadeleye devam ediyoruz
20 Ocak’ta 2.200 Birleşik Metal-İş üyesi işçinin tam ve coşkulu katılımıyla “Metal
Grevi”mizi başlattık. Greve çıkışımızın ardından aynı gün, öğle saatlerinde apar topar
hükümet eliyle grevimiz 60 gün süreyle ertelendi.
Bir basın açıklamasıya metal işçisinin mücadeleye devam edeceğini kamuoyuna duyurduk.
“Metal işçileri, birçok kez yaşanan grev
ertelemelerinin ne anlama geldiğini çok iyi
biliyor. Bu bir erteleme değil yasaklamadır.
2002 yılından bugüne Cam, Lastik, Maden
işkollarında on binlerce işçinin grevli toplu
sözleşme hakkı hükümet eliyle defalarca gasp
edildi.
Metal işçileri de birçok kez Hükümetin
grev yasakları ile karşı karşıya kaldı. 2015
yılında MESS’e karşı greve çıkan onbinlerce metal işçisinin grevi, yine aynı gün içinde
ertelendi. 18 Ocak’ta da Asil Çelik işçilerinin
grevi yasaklandı.
Grev hakkı, geçmişi yüzyıllara dayanan,
hem anayasal hem de evrensel bir haktır. Grev
hakkımızın elimizden alınması, özgür bir şekilde toplu sözleşeme yapabilme hakkımızın
elimizden alınması demektir. Grevsiz toplu
sözleşme hakkı bir “hiç”tir.
Geldiği günden bugüne grev ertelemelerini alışkanlık haline getiren hükümet, grevimizi yasaklayarak, toplu sözleşme hakkımızı
elimizden alıyor ve bizlere patronlar size neyi
layık görüyorsa ona razı olacaksınız diyor.
Bu, alınteri dökerek, emeği ile geçinen işçiye
sefaleti reva görmektir.

Bizler metal işçileri olarak, hükümetin
sadece ve sadece patronları koruyan, işçinin
alınterini gözetmeyen, işçilerin grev hakkını
elinden alan, anayasal bir hakkın kullanımını
engelleyen kararını tanımıyoruz.
Bizler, Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, daha
önce de duyurduğumuz gibi, hükümetin grev
yasağına boyun eğmiyoruz. Bizler, tarih boyunca bedel ödeyerek işçi sınıfının kazandığı
grevli toplu sözleşme hakkımıza sahip çıkıyor
ve işyerlerimizi eylem alanına döndürüyoruz.
Bizler bu mücadele kararını, sadece EMİS
üyesi işçiler adına değil, grev hakkı sürekli
gasp edilen tüm işçiler adına aldık. Eylemlerimiz, aynı zamanda grev yasağını, işçilerin
toplu sözleşme hakkının üzerinde “Demoklesin Kılıcı” gibi sallayan, OHAL’i demokratik
hakların kullanılmasının önüne engel olarak
koyan, en ufak hak arama talebinde polisi ve
tomaları işçilerin karşısına diken Hükümete
uyarı eylemidir.
Geçmişte bir çok kez mücadeleleri ile
tarih yazan metal işçileri, bir kez daha tarih
yazacak bir mücadeleyi büyük bir kararlıkla
sürdürecektir. Bu mücadele bizlerin, alın terinin hakkını vermeyen patronlara ve her daim
patronların taleplerini emir kabul eden hükümetin grev yasaklarına karşı bir mücadeledir.
Mücadelemiz, EMİS işyerlerinde grevi
yasaklanan üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir toplu sözleşme imzalanıncaya kadar
devam edecektir.
Tüm emek dostlarını, Birleşik Metal üyesi
işçilerin bu haklı mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz.”

Metal işçileri
Tarih yazmaya devam ediyor
Metal işçileri, 20 Ocak sabahı grevin ertelenmesiyle kararlılıklarını devam ederek yasaklanan grevi
sürdürdü ve kazanımla sonuçlanmasını sağladı.
İmzalanan sözleşme grev yasaklandığında gelinen noktadan daha ileri kazanımlar içermesi açısından da bir ilktir. Varılan anlaşmayla üyelerimizin
elde ettiği kazanımların bir bölümü şöyledir:
• Saat ücretlerine birinci altı ay için 1,20 lira artı
yüzde 7 zam yapılmıştır. Ortalama olarak yüzde
18,5 artışa tekabül etmektedir.
• Bu oran ile birinci altı için işyerlerine göre ortalamada 443 ile 510 lira net artış sağlamıştır.
• Yürürlüğü iki yıl olarak belirlenen sözleşmede
diğer zam dilimleri ise ikinci ve üçüncü altı aylar
enflasyon artı bir puan artış sağlanmıştır.
• Sosyal yardımlardaki artış yüzde 27 oranındadır.
• Dini Bayram mesaileri yüzde 200’e yükseltilmiştir.
• Engelliler gününde ücretli izin, eşin anne ve
babasının ölümünde üyeye 4 gün ölüm izni, ABB
işyerinde işçilere sağlık sigortası hakları alınmıştır.
Bu kazanımların yanında grev yasağına karşı
verilen mücadelenin elde ettiği kazanım da son derece önemlidir. Grev yasağı metal işçileri tarafından
fiilen ortadan kaldırılmıştır.
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İşçi hakları, Milli Güvenliği bozucuymuş..

“Asil Çelik’te grev yasak!”
Sendikamızın 40 yılı aşkın süredir örgütlü
olduğu Bursa Orhangazi’de kurulu ve 674 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde devam eden
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, 18 Ocak 2017 tarihi
itibariyle çıkacağımız grev aynı gün gece yarısı Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Bu
durumun aslında fiili olarak yasaklanma anlamı
taşıdığı tüm kamuoyunca çok iyi bilinmektedir.
Ne yazık ki işçilerin ekmeğini ve çalışma
koşullarını doğrudan ilgilendiren ve evrensel
anlamda tartışılamayacak bir hak olan özgür toplu sözleşme düzeni, bu kararla bir kez daha zedelenmiştir. Sendikaların iradesine ve hak alma mücadelesine müdahale
olarak nitelenebilecek bu yönteme son yıllarda sıkça başvurulması, özellikle de sendikamızın almış olduğu grev
kararlarının bu yöntemle engellenmesi, başta üyelerimiz
olmak üzere tüm sendikal hareketin mücadelesine zarar
vermektedir.
Aylardır süren görüşmeler neticesinde üyemiz olan
Asil Çelik işçilerini tatmin edebilecek bir teklifle karşılaşsaydık, grev kararına gerek kalmadan sözleşme imzalanırdı. Ancak aylardır süren görüşmelerden istenen ve
beklenenden çok uzak bir durumun ortaya çıkması neticesinde grev kararı alınmıştır.
Ne yazık ki AKP Hükümeti, sendikamızın pazarlık
gücünü tamamen elinden almış, işçinin evine götüreceği
ekmeği ve kaderini işverenin ve Yüksek Hakem Kurulunun insafına bırakmıştır.

Bakanlığa faks eylemi...

İşçilikten gelen, NETAŞ’tan saflarımıza katılan, sendikamızda yöneticilik yapan ve sonrasında
örgütlenme çalışmalarında sendikamızdan desteğini esirgemeyen Mehmet Çabuk abimiz emekliye ayrılmıştır.
Mücadelede her zaman yanımızda olacağını
biliyor, emekliliğini hep birlikte kutluyoruz.

1 Nolu Şubemizden

Genel Başkanımız ve beraberindeki heyet, Çalışma
Bakanlığı müsteşarı Ahmet Erdem ile görüşerek,Yüksek
Hakem Kuruluna resmî başvurusunu yaptı.

7 Mart 2017 tarihinde Genel Sekreterimiz ve Genel Eğitim Sekreterimiz, ISUZU işçilerine MESS Grup
Sözleşmesi hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde
bulundular.

Asil Çelik işçileri, insanca yaşayabilecek ve insan
onuruna yakışır bir iş umuduyla başlayan toplu iş sözleşme sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmek üzere toplu olarak Çalişma Ve Sosyal Güvenli̇ k
Bakanliğı’na faks çekme eylemi yaptılar.

Bursa Şubemizden

22 Şubat’ta, Genel başkanımız ve Genel Eğitim
Sekreterimiz, Phrysmian işçileriyle buluştular.

26 Mart 2017 tarihinde, Bursa Şubemizde toplanan SCM ve
Phrysmian TİS Komitesi üyeleriyle, MESS süreciyle ilgili
bilgilendirme ve değerlendirme
yapıldı.

25 Mart’ta, Sendika yöneticilerimiz, eski yönetici
ve temsilcilerimiz ve Isuzu iscileriyle Sapanca tesislerimiz de değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şube Temsilciler Kurulumuz, gündemdeki konuları
ele alarak, 2017 planlarını gözden geçirdi..

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

İzmir Şubemizden
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Sendikamız Birleşik Metal İş’le EMİS adıyla kurulan yeni
işveren sendikası arasında Alstom, Schneider Enerji, Schneider
Elektrik ve ABB işyerlerini kapsayan 2016-2018 dönemi grup
toplu sözleşme görüşmeleri 60 günlük müzakere sürecinden sonra uyuşmazlıkla sonuçlanmış, uyuşmazlıktan tutanağından sonra
işyerlerinde grev eğitimleri yapılmıştır.18 Aralık 2016 tarihinde
Schneider (Manisa ve Çiğli) fabrikaları işyeri komiteleri ile Genel Merkez Örgütlenme Dairemizden Alparslan Savaş tarafından
şube binamızda grev eğitimi yapılmıştır.
EMİS Grev kararlarının asılmasından sonra 14 Ocak 2017 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz, EMİS grevi ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere şube binamızda toplanmıştır.
20 Ocak 2017 tarihinde EMİS Grevi’nde bölgemizde bulunan Schneider Elektrik (Manisa ve Çiğli) fabrikalarında, ABB
Elektrik fabrikasında greve çıkıldı. Ancak, Grevimiz Bakanlar
Kurulu kararı ile iptal edildi.
EMİS Grev’ine çıkıldığı gün 2016 yılının Nisan ayından beri
maaş alamayan Senkromeç işyerinde, patronun anlamsız tutumu sonucunda 115 arkadaşımızı tazminatsız olarak işten atıldı.
21 Ocak 2017 tarihinde İşten atılan Senkromeç işçileri ile Şube
binamızda Genel Sekreterimiz Özkan Atar, Genel Merkez Hukuk dairemizden ve şube avukatlarının katılımıyla yaşananlar ve
izlenecek süreç hakkında toplantı yapıldı. 22 Ocak 2017 tarihine
işten atılan Senkromeç işçileri, fabrika önünde direniş başlattı.
İşten atılan ve fabrika önünde direnişe devam eden Senkromeç
işçisine Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda şubemize
bağlı işyerlerimizden de toplanan dayanışma parası dağıtıldı.14
Şubat 2017’ta işten atılan ve fabrika önünde direnişe devam eden
Senkromeç işçisine Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda
şubemize bağlı işyerlerimizden de toplanan dayanışma parası
dağıtıldı.
21 Şubat 2017 tarihinde Fabrika önünde direnişe devam eden
Senkromeç işçilerinin içinde bulunduğu durumu Kamuoyuna
duyurmak için Konak Eski Sümerbank önünde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar, Senkromeç işçileri ve diğer işyerlerinden katılan işçi arkadaşlarımızın
katılımıyla basın açıklaması yapılmıştır.
İşten atılan Senkromeç işçileri fabrika önünde devam ettirdikleri direnişleri 03 Mart 2017
Tarihinde Komiteleri ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırıldı.
11 Mart 2017 tarihinde Şube Temsilciler Kurulumuz gündemdeki konuları konuşmak için Şube binamızda toplandı.
2017 yılının Ocak ayında görüşmeye başlanan Kemalpaşa
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 105 kişinin çalıştığı AKG TERMODİNAMİK işçileri ile yapılan örgütlenme çalışması sonucunda çoğunluk sağlanarak 03 Mart 2017 tarihinde Bakanlığa
yetki başvurusu yapılmış ve Bakanlıktan lehimize yetki çıkmıştır. AKG TERMODİNAMİK işçileri aramıza hoş geldiniz.
14 Mart 2017 tarihinde şube binamızda; Genel Örgütlenme
dairemiz tarafından planlanan Örgütlenme Koordinasyon toplantıları çerçevesinde Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami
Baltacı, örgütlenme dairemiz uzmanları ve şube yönetim kurulumuzun katılımı ile koordinasyon toplantısı yapıldı.
19 Mart 2017 tarihinde, 2016 yılı Nisan ayında Bakanlığa
yetki başvurusu yaptığımız ve yetki aldığımız ancak, yetki itirazı
bulunan Manisa Bölgesi’nde faaliyet gösteren TORDEMİR işyeri komitesi ile şube binamızda toplantı yapıldı.

Şubelerimizle örgütlenme
toplantıları gerçekleştirdik

Genel Örgütlenme Sekreterliği ile Şube yönetim
kurulları arasında 1-15 Mart 2017 örgütlenme toplantıları gerçekleştirdik. Genel Örgütlenme Sekreteri
Hami Baltacı, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, merkez
ve bölge örgütlenme uzmanlarımızın katılımıyla yapılan toplantılarda iç ve dış örgütlenme başlıkları değerlendirildi.
1 Mart tarihinde Gebze ve 1 Nolu Şubemizle, 3
Mart’ta Kocaeli, 7 Mart’ta Bursa, 8 Mart’ta Eskişehir,
9 Mart’ta Trakya, 14 Mart’ta İzmir ve 15 Mart’ta da
Anadolu şubelemizle toplantılar yapıldı.
Toplantılarda; şubelerimizi iç örgütlülük gündemleri, yaklaşan MESS grup toplu sözleşmesi hazırlıkları, Şube Komisyonları ele alındı. Şubelerimizin örgütlenme hedefleri ve bu doğrultudaki ihtiyaçları da
konuşuldu.

Şube yöneticilerimiz, uzmanlarımız ve Yücel Boru
işyeri temsilcilerimiz Hatay'da alacakları için eylemde
olan Nursan işçileriyle dayanışmada ziyaretinde bulundular.
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Gebze Şubemizden

Kocaeli Şubemizden

22 Mart 2017’de yapılan ve şubemizin gündemindeki konuları ele
aldığımız Şube Temsilciler Kurulumuz’da, Aziz
Çelik hocamız bir sunum
yaptı..

21 Aralık 2016 tarihinde şube temsilciler kurulumuzdan sonra Kocaeli bölgemizde bulunan greve çıkan Bekaert işyerindeki işçi arkadaşlarımızı ziyaret ederek bu
onurlu mücadelede yanlarında olduğumuzu belirterek
dayanışma içerisinde olacağımızı ifade ettik.
Örgütlenme çalışması yürüttüğümüz BALDUR işyerinde ÇSGB’dan yetki tespitimiz geldi, işveren itiraz etti.
Bir süre önce protokol yaptığımız WEİDMANN işyerinde yetkimiz kesinleştikten sonra 1.02.2017 tarihinde
tis imzalandı.
08.02.2017 tarihinde yapılan Şube Temsilciler Kurulumuzda duygusal sahneler yaşandı. Sendikamızda uzun
yıllardır temsilcilik görevini yürüten iki temsilci arkadaşımızın emekliliklerinden dolayı kurula son kez katılarak
yapmış olduğu konuşmalar, kurulumuzda duygusal anlar
yaşattı. Emeklilik nedeni ile işyerlerinden ayrılan Reşat
Baygın ve Murat Eser arkadaşlarımıza bundan sonraki
yaşamlarından başarılar dileyerek, Sendikamıza yapmış
oldukları hizmetlerden dolayı birer plaket verildi. Bu arkadaşlarımızı alkışlarla uğurladık.
Sendikamız Eylül 2016’dan itibaren EMİS’e bağlı 3
işyerinde tis görüşmeleri sürdürürken hiç de alışık olmadığımız, Hükümet, Valilik, kaymakamlık ve emniyet’in
yoğun baskılarına rağmen sendikamızın üyeleriyle birlikte kararlı ve boyun eğmeyen duruşu sayesinde greve çıkmış olmasına rağmen hükümet tarafından grevi ertelenmiş fakat tüm bu zorluklara rağmen mücadelesini inançla
sürdürerek tarihi bir sözleşmeye imza atmıştır.
Kürüm Demir işyeri için temsilci ve komitelerle hazırladığımız tis taslağımızı işverene vererek görüşmelere
başlanıldı.
Bölgemizde bulunan Böhler Uddeholm Çelik San.
işyerinde uzun zamandır yürüttüğümüz örgütlenme çalışması sonucunda çoğunluğu sağlayarak ÇSGB yetki tespiti başvurusu yaptık. 22.02.2017 tarihinde yetki tespitimiz
gelmiştir. İşverenlikle yapılan görüşmede yetki tespitine
itiraz etmeyecekleri ve tis görüşmelerine başlanabileceği
konusunda mutabık kalındı.
Şube yönetim kurulu olarak Fontana, Cengiz Makine, Arpek, Boşal, Yücel Boru, Armetal, Alstom, Çayırova
Boru, Schneider/Samandıra, Kroman Çubuk, Weidmann
işyeri ziyaret edilerek üyelerimizle sohbetler gerçekleştirildi.
05.03.2017 tarihinde sendikamız tarafından bölgemizde Genel Başkanımızın da katılımıyla 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar günü ile ilgili bir salon toplantısı düzenlendi. Ayrıca 8 Mart’ta bölgemizde kadın üyelerimizin
bulunduğu Arpek, Cengiz Makine, Cavo, Csun, Alstom
işyerlerinde kadın üyelerimizi ziyaret ederek günün önemine ilişkin konuşmalar yapılarak karanfil dağıtıldı.
9.03.2017 ve 15.03.2017 tarihlerinde Yücel Boru işyerinde yeni üyelerimize yönelik temel sendikal eğitim
verildi.

Yunanistan’da PAME’nin tersanede devam eden grevine
metal işçilerinin dayanışma selamını götürdük...

Yunanistan Mücadelesi İşçiler Cephesi (PAME)’nin davetiyle Atina’ya giden Genel Sekreterimiz Özkan Atar, PAME
yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından, Atina’daki tersanelerde yapılan greve katılarak, grevci işçilere dayanışma mesajını iletti.

Birleşik Metal-İş
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Yöneticilerimiz işyeri ziyaretlerinde

MARMARA GALVANİZ

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

PHRYSMİAN

ÇAYIROVA BORU

HİDROMAK
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HMS MAK. SAN.
Baştemsilci: Hakan Kavak
Temsilci: Selami Gün
SARKUYSAN ELEKT. BAKIR
Baştemsilci: Selçuk Çiftçi
Temsilci: Hilmi İpek
Temsilci: Mehmet Kılıç
SARKUYSAN ELEKT. BAKIR
(BEMKA TUZLA)
Baştemsilci: Rıdvan Şimşek
Temsilci: Ahmet Tokalaçoğlu

REMAS
KROMAN

STANDARD DEPO RAF SİST. A.Ş.
Baştemsilci: Engin Çağlar
Temsilci: Özgür Taşdemir
Temsilci: Murat Aydın

SCM

HİDROMAK

FTB FASTANER
Baştemsilci: Evren Aktürk
Temsilci: Türker Işık
Temsilci: Emin Koçak
MARMARA SIEGENER GALVANİZ
SAN. VE TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Bahadır Coşkun
Temsilci: Okan Ediş
MAHLE MOTOR (LOJİSTİK)
Baştemsilci: Ali Karaoğlu
Temsilci: Mevlüt Kalafat
MAHLE MOTOR (YALÇIN YOLU)
Baştemsilci: Cihat Süngü
Temsilci: Bahri Durmaz
Temsilci: Murat Kaya
MAHLE MOTOR (SADİ SK)
Baştemsilci: Şuayip Cangür
Temsilci: Hüseyin Erginbaş

ASİL ÇELİK
BOSAL

BEKAERT İZMİT ÇELİK KORD.
SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Gökhan Taşyürek
Temsilci: Fatih Yavaş
Temsilci: Aziz Yüksek
DELPHİ OTO. SİST.
Baştemsilci: Oğuz Çaltık
Temsilci: Mustafa Altay
Temsilci: Ümüt Aslaner
SCHNEIDER ENERJİ
Baştemsilci: Yılmaz Alsancak
Temsilci: Rahmi Bayram
Temsilci: Sedat Öz

GRID SOLUTIONS
Baştemsilci: Muhammet H.Orhan
Temsilci: Soner Bayram
Temsilci: Sezer Çelik
JANTSA JANT SANAYİ
Baştemsilci: Tekay Bilir
Temsilci: Kenan Delioğlu
Temsilci: Osman Küçükoğlu
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SAN. A.Ş.
Baştemsilci: Saim Taşgın
Temsilci: Mustafa Öktem
Temsilci: Kenan Poyraz
ODS DÖKÜM
Temsilci: Şahin Küpeli
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ AŞ
Baştemsilci: Fahri Doğan
Erdinç Koç
Alper Yağmur
VALFSAN DIŞ TİC.
Baştemsilci: Ali Aslanoğlu
Temsilci: Sadık Aslan
Temsilci: Berrin Topal
PRYSMİAN GROUP KABLO VE
SİSTEMLERİ
Baştemsilci: Eşref Bay
Temsilci: Erkan Geçitli
TABO OTOMOTİV
Baştemsilci: Rıfat Akbulut
Temsilci: Ali Kaba
Temsilci: Harun Yeter
AKGÜN RADYATÖR
Baştemsilci: Mehmet Ceylan
Temsilci: Mahmut Aksoy
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE
PAZARLAMA A.Ş.
Baştemsilci: Erkan Çelik
Temsilci: Mehmet Gülşen
KONVEKTA KLİMA VE SOĞUTMA
CİHAZ. SAN. TİC. A.Ş
Baştemsilci: Hasan Camgöz
Temsilci: Muhterem Taş
Temsilci: Hacı Şahin
ŞAHİNKUL MAK. VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Mustafa Şenol
Temsilci: Ahmet Çınar
Temsilci: Harun Çekim

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...
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MESS Grup Toplu Sözleşme süreci

TİS
İmza
Törenlerinden

Bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Konvekta

28 Mart
Eskişehir
Şube

AKS Otomotiv

26 Mart, SCM ve Prysmian

TABO Otomotiv
19 Mart ,Yücel Boru

Valfsan
17 Mart ,Başöz

Titan Asia Jant

Üyelerimizin onayıyla imzalanan sözleşmelerin imza törenleri, Genel Başkanımız, merkez ve sube yöneticilerimizin katılımıyla yapıldı... Üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olsun...

17 Mart ,Acel

Birleşik Metal-İş
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Zorunlu bireysel emeklilik sistemi.

BES’i BESlemeyelim...
Bilindiği üzere 25.08.2016 tarihinde yapılan yasa maddesi değişikliği ile
01.01.2017 işçi ve memurlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ne otomatik/
zorunlu olarak dahil edildiler.
Şube Temsilciler Kurullarında ve kimi işyerlerinde yapılan eğitimlerle, hazırladığımız broşürle bu konuda üyelerimize bilgilendirme yaptık..
Son olarak, gelişmeleri ve cayma hakkının kullanılması konusunu içeren
bir yazı şubelerimize ve işyerlerine gönderildi:

İşyerleri Çalışan Sayısına Göre Sisteme Dahil Edilecektir:
Bu kapsamda bugün yani 02.01.2017 günü Resmi Gazete’de yayımlanan
Yönetmelik uyarınca işyerleri çalışan sayısına göre sisteme dahil olacaklardır.
Buna göre:
• Çalışan sayısı 1.000 ve üzerindeki işyerleri 1 Ocak 2017’den itibaren,
• Çalışan sayısı 250 ve üzeri ancak 1.000'den az olan işyerleri 1 Nisan
2017’den itibaren,
• Çalışan sayısı 100 ve üzeri ancak 250'den az olan işyerleri 1 Temmuz
2017'den itibaren,
• Çalışan sayısı 50'nin üzerinde ancak 100'den az olan işyerleri 1 Ocak
2018'den itibaren,
• Çalışan sayısı 10'un üzerinde ancak 50'den az olan işyerleri 1 Temmuz
2018'den itibaren,
• Çalışan sayısı 5'in üzerinde ancak 10'dan az olan işyerleri ise 1 Ocak
2019'dan itibaren
otomatik BES kapsamına katılacaklardır.
Yayımlanan Yönetmelikte 01.01.2017 tarihinde değil de işyerinin kapsama
dahil edildiği tarihte 45 yaşını doldurmamış işçi ve memurlar sisteme dahil edilecekler. Bu tarihten sonra 45 yaşını doldursa dahi çalışan sistemde kalacaktır.
Yine zorunlu BES’e ilişkin esaslar Bireysel Emeklilik Sistemi
Yönetmeliği’nde yapılan 17.12.2016 günü Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre gönüllü olarak sitemde yer alanlar da otomatik olarak sisteme dahil edilecektir. Kaldı ki gönüllü olarak devam
eden emeklilik planı ile zorunlu olarak dahil edilen emeklilik planının birleştirilmesi de düzenlenmemiştir.

İki Yılda Bir Sisteme Dahil Edilme
Yönetmeliğe göre cayma süresinden sonra da işçi dilediği zaman sistemden
ayrılabilir. Ancak sistemden ayrılan işçi 2 yılda bir tekrar sisteme dahil edilebilecek. Hatta Hazine Müsteşarlığı bu süreyi 1 yıla bile indirebilecektir.

Cayma Hakkı :
Yönetmeliğe göre işveren şirkete işçinin ücretinden keserek ilk katkı payını
gönderdiğinde, paranın intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından işçiye posta yoluyla veya güvenli elektronik
iletişim araçları (kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks …vb.) ile
bildirilecektir.
İşçi bu bildirimi takip eden 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma
talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilebilir. Ancak üyelerimizin elektronik
yolla cayma hakkını kullandıklarını
bildirmelerinin yanı sıra ekte yer alan
dilekçeleri hem işverene vermeleri
hem de sigorta şirketine posta yolu ile
göndermelerini tavsiye ederiz.
Cayma bildiriminin ulaşmasını
sonrasında on iş günü içinde ödenen
katkı payları, varsa hesabında bulunan
yatırım gelirleri ile birlikte çalışana
iade edilecek ve ödemenin gecikmesi
halinde temerrüt faizi ödenecektir.
Cayma dilekçelerinin ilki işverene alındı ile (dilekçelerden iki nüsha
çıkarılıp bir nüshası işverene verilip
diğerine işverenin dilekçeyi aldığına
dair imzası alınıp tarih attırıldıktan
sonra bu dilekçe saklanmalıdır) verilmeli, ikincisi de sigorta şirketine posta yolu ile gönderilmelidir.

13

Mahkeme
Dosyalarından
Pratt&Whitney’de yetki Sendikamızda
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 çoğunluğu
sağladığını tespit etmişti. Ancak Çelik-İş ve İşveren, olumlu yetki tespitine itiraz ederek dava
açmıştı. İki dava, İstanbul 4. İş Mahkemesi’nde
birleştirildi. 8 Mart günü görülen duruşmada
ise, Mahkeme, İşverenin ve Çelik-İş’in davalarının ayrı ayrı reddi ile Sendikamızın yetkili
Sendika olduğunu karar verdi.

İstinaf Mahkemesi: Renault’daki işten
atmaların nedeni “sendikal tercih”
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları
A.Ş.’ne ait işyerinde yürütülen örgütlenme
çalışmaları sürecinde 2016 yılı Şubat ve Mart
aylarında iş sözleşmeleri sona erdirilen Sendikamız üyesi işçiler adına açılan 112 davada
lehe kararlar çıkmaya devam ediyor.
Tazminatsız veya baskı ile tazminat ödenmek suretiyle işten çıkartılan üyelerimiz için
açılan davalardan 56 tanesi Bursa İş Mahkemeleri tarafından sonuçlandırılmış ve davaların kabulü ile üyelerimize 16, 17 ve 18 aylık
ücret ve tazminat ödenmesine karar verildi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi, iş sözleşmeleri tazminatlı ve tazminatsız olarak sona erdirilen toplam 18 üyemizin dosyasında yerel mahkeme kararlarını
hukuka uygun bulunmuş ve davalı işverenin
istinaf gerekçelerinin esastan reddine karar verilmiştir. Hem bu kararda, hem de yerel mahkeme kararlarında, işçilerin kendi temsilcilerini seçmesinin önünde ulusal ve uluslararası
mevzuat yönünden engel bulunmadığı, işçilerin örgütlenme hakkı ve sendika seçme hakkına saygı duyulması gerektiği, işverenin seçim
yaptırmamasının örgütlenme hakkının ihlali
olduğu, işçilerin sendikal tercihleri nedeniyle
işten çıkartıldığı vurgulanmıştır.
Bursa 2. İş Mahkemesi, Bursa 8. İş Mahkemesi ve Bursa 9. İş Mahkemesi’nde 56 üye
için açılan davaların yargılamaları halen devam etmektedir.
UK ve Hüsnü Coşkun’da karar çıktı
İstanbul’da bulunan Uğur Metal Kaplama
Sanayi ve Ticaret ile Hüsnü Coşkun işyerlerindeki olumlu yetki tespitine karşı işverenin
İstanbul 15. İş Mahkemesi’nde açtığı davalar
sonuçlandı. 9 Mart günü verilen karara göre
Hüsnü Coşkun işyerinde Sendikamızın yetkili
sendika olduğuna karar verilirken, Uğur Metal
Kaplama Sanayi ve Ticaret işyerinde davanın
kabulüne ve Sendikamızın yetkili olmadığına
hükmedildi.
Yüksel Endüstriyel davası lehimize
sonuçlandı
Fabrikası Kocaeli Kandıra’da, şirket merkezi İstanbul’da bulunan Yüksel Endüstriyel
Ürünler işyerindeki olumlu yetki tespitine
karşı işverenin İstanbul 30. İş Mahkemesi’nde
açtığı dava lehimize sonuçlandı. 23 Mart günü
verilen kararda işyerinde Sendikamızın yetkili
sendika olduğuna hükmedildi.

Vatan Kablo, Simkab, Donghee ve
Ewon kararları kesinleşti
Tekirdağ Çorlu’daki Vatan Kablo Metal
Endüstri ve Tic. A.Ş., İstanbul’daki Simkab
Elektrik San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti., Sakarya,
Hendek’teki Donghee Otomotiv Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi ve Bursa’da kurulu
bulunan Ewon Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti. işyerlerinde yürütülen örgütlenme çalışmalarının ardından sendikamız lehine olumlu
yetki tespitlerinin iptali için işverenler davalar
açmıştı. Dört davada da yerel mahkemelerin
lehimize verdiği kararlar Yargıtay tarafından
onandı. Böylece, Vatan Kablo, Simkab, Donghee ve Ewon işyerlerinde Sendikamızın yetkisi kesinleşti.
ABB-Elmek davasında karar: Devralan işletmenin sözleşmesi uygulanır
Sendikamızın yetkili olduğu ABB Elektrik
San. A.Ş., 2014 yılında Elmek Elektromekanik San. Ve Tic. A.Ş. ait hisselerin %100’ünü
devralmıştı. Elmek’te sarı Sendika Türk Metal
yetkiliydi ve ikramiye ve diğer sosyal haklar
yönüyle daha kötü bir sözleşmeye imza atmıştı. Elmek işçileri, Mayıs 2014’ten itibaren Sendikamıza üye olmaya başladılar.
Bunun üzerine Sendikamız, ABB sözleşmesinin, Sendikamıza üye olan Elmek işçilerine de uygulanması için girişimlerde bulundu.
Ancak ABB işvereni, ABB Elmek işyerindeki
üyelerimizi, 01.08.2014 tarihinden sonra tarafı
olduğumuz toplu iş sözleşmesinden yararlandırdı. Bu sırada ABB işyerinde üyelerimize
her ay 60,00 TL. destek ödemesi adı ile yapılan
sosyal yardım, Temmuz 2014 tarihinde kaldırılmış ve bu yardım saat ücretlerine 0,22 Krş
zam olarak yansıtılmıştı. Böylece Elmek’teki
üyelerimizin sosyal haklar bakımından 2 aylık
kaybının yanısıra, saat ücretlerinde de 22 kuruşluk bir kayıp meydana geldi.
Sendikamızın, işyerinde ABB işletmesindeki sözleşmenin üyelik tarihinden itibaren
uygulanması gerektiğini ileri sürerek işyeri
baştemsilcisi adına açtığı fark alacak davası 3
Mart günü sonuçlandı. İstanbul Anadolu 12. İş
Mahkemesi, emsal nitelikteki kararı ile üyelik
tarihinden itibaren devralan işletmedeki toplu
iş sözleşmesinin uygulanmasına; 22 kuruşluk
saat ücreti farkı dahil, diğer alacak kalemlerinin baştemsilcimize ödenmesi gerektiğine
hükmetti.
Öznur Pres ve Midal Kablo davalarını kazandık
Eskişehir’de bulunan Öznur Pres işyerinde örgütlenmenin tamamlanmasının ardından Bakanlık işyerinde yetkili sendika
olduğumuza karar vermişti. İşverenin olumlu
yetki tespitine karşı açtığı dava Eskişehir 1. İş
Mahkemesi’nde lehimize sonuçlanmış, ancak
işveren tarafından yapılan itiraz üzerine karar
eksik inceleme nedeniyle bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılama neticesinde 28 Şubat
günü yeniden lehimize karar verildi.
Bilecik Bozüyük’te bulunan Midal Kablo
işyerinde de Bakanlığın sendikamız lehine çoğunluk tespitine karşı işveren dava açtı. Bilecik 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi’nde görülen davada, 27 Ocak’ta lehimize karar verildi.
Her iki karar da istinaf ve temyiz incelemelerinin ardından kesinleşecek.
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2017’de eğitimler tam gaz...
Şube şube, işyeri işyeri,
herkes temel eğitime...
“Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı demiri
oya gibi işleyip hep beraber,
hep beraber sürebilmek toprağı,
ballı incirleri hep beraber yiyebilmek,
yarin yanağından gayrı her şeyde
Her yerde hep beraber! diyebilmek için”
il il, fabrika fabrika düştük yollara...
Yıllardır devam eden işyeri fırsat ve grup eğitimlerinin yanısıra, bu yılın ilk yarısında istisnasız tüm fabrikalardaki üyelerimizi
şubelerde toplayarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yılın ikinci yarısında grup eğitimleriyle devam edeceğiz.
Yılın ilk üç ayı sonunda eğitimlerimize katılan işçi sayısı toplam 1652 oldu.

Eskisehir
Genç İşçi
Eğitimlerinden

Valfsan
işçileri
hukuk
eğitiminde
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Eğitimlerden....

Doğu Avrupa ülkelerinden
sendikalarla ortak eğitimler yapıldı

Polonya, Sırbistan, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan sendikalarıyla süren ortak çalışmalar kapsamında bir dizi eğitim
gerçekleştirildi.
6-8 Şubat 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde yapılan “İşçi Haklarının Korunması için Etkili Bilgi Paylaşımı” başlıklı projenin ilk toplantısına ve ardından 8-11 Şubat
2017 tarihleri arasında yapılan “Değişim için Çelik: Çelik Sanayi nin Geriye Gittiği Dönemlerde Çelik İşçilerinin Katılımı”
başlıklı projenin ilk toplantılarına sendikamız adına şube yöneticilerimiz katıldı.
27-29 Mart tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad kentinde
yapılan “Sosyal Korumanın Güçlendirilmesi” başlıklı toplantıya,
işyeri temsilcisi üyelerimiz katıldı.
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Güvenceli İş, Güvenli Gelecek,
Şiddetsiz Bir Yaşam Hakkımız!
Bir 8 Mart mücadele gününde daha kadınlar eşitlik, özgürlük taleplerini dünyanın dört bir yanında en yüksek perdeden dillendirmeye devam ediyor.
Küreselleşme ve liberal politikalar, sosyal devletin tüm
kazanımlarını yok ederek çalışma ve yaşama koşullarını giderek ağırlaştırıyor. Cinsiyet temelli işbölümü altında yaşlı
bakımı, çocuk bakımı, ev işleri kadının omuzlarına yüklenirken sermaye, kadın emeğini en ucuz şekilde sömürmenin
peşinde.
Sermaye ve erkek egemen sistem, biryandan analığı kutsallaştırıp, kadını aile ile özdeşleştirirken, diğer yandan kadın
emeğini ucuz, güvencesiz hale getirip, kadın yoksulluğunu
artırıyor. Ataerkil sistem ve kapitalizmin, kadın bedenini ve
emeğini kontrol altında tutma adına yeniden ve yeniden ürettiği gelenek ve göreneklerle kadınların hayatını karartmaya
devam ediyor.
İşyerlerinin sağlıksız koşulları hem evde hem işte çalışan
kadınların sağlığını tehdit ederken işyerlerinde mobbing, sözlü /cinsel taciz, düşük ücret, güvencesizlik ve ayrımcılık en
çok kadınları tehdit ediyor. Güvenceli esneklik adı altındaki
güvencesiz çalışma adeta kadınların çalışma biçimi haline
getiriliyor. Kadınların sendikalara-sendikaların kadınlara ihtiyacı artıyorken, sendikalar en çok kadınların ve kadın emeğinin sorunlarını görmüyor ya da görmek istemiyorlar.
Hükümetin kadın karnesi hiç te iç acıcı değil. Hayata geçirdiği muhafazakar politikalar, kadının toplum içindeki konumunu daha da geriye çekmektedir. Kadını kamusal alandan
dışlayan, eve iten çocuk doğurmaya teşvik eden uygulamala-

rının etkisiyle, kadınlara yönelik ayrımcılık, şiddet, sömürü ve
yok sayma katlanarak artıyor.
Artan kadın düşmanlığı kadınları sokakta, otobüste,
metroda tehdit ediyor, kadınlar başı açık, başı kapalı diye
ayrımcılığa maruz kalıyor. Şort giydikleri için tekmeleniyor,
hamileyken parkta spor yaptığı için dövülüyor, toplu taşıma
araçlarında tecavüz ediliyor, katlediliyor. Sudan sebeplerle
kadınları katledenlere iyi hal ceza indirimi uygulanıyor.
Sosyal devletin kırıntısını bile yok etmek için kolları sıvayan hükümet, grevlerimizi keyfi olarak yasaklıyor, zorunlu
BES ile maaşımız daha cebe girmeden sermayenin kasasına
aktarılmaya çalışılıyor, kıdem tazminatımızın talanı gündemdeki yerini koruyor.
Ülke ekonomisinin allak-bullak olduğu, kadın işsizliğinin
arttığı, can güvenliğimizin kalmadığı, yoksul halkın çocuklarının payına ölümün ve işsizliğin düştüğü, kadın cinayetlerinin,
tecavüzlerin arttığı bir dönemde, 15 yıldır bu ülkede iktidar
olan hükümet, ülkeyi 16 Nisan’da, tüm yetkilerin tek bir kişiye
verileceği bir Referanduma götürüyor.
Birleşik Metal-İş’li kadınlar, anayasa oylamasının bir parti
seçimi olmadığını, anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde bugünlerimizi bile mumla aratacak günlerin yakın olduğunu biliyor, görüyor.
Bu nedenle kadınlar, evde kocaya, işte patrona, sendikada başkana vermeyi red ettikleri yetkiyi, ülkede tek adama
vermeye de cevabı HAYIR olacaktır.
Birleşik Metal İş Sendikası
Kadın Komisyon

8 Mart etkinliklerinin planlanması ve komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi için kadın Komisyonu 21
şubat 2017 tarihinde toplandı

Sendikamız Kadın Komisyonundan arkadaşlarımız Açık
Radyo’da Emeğin Gündemi programına katılarak, “8
Mart ve Kadın Emeği”ni değerlendirdiler...

KHK’lerle işten atılan
kadınlar direniyor…

Metal işçisi kadınlar
Gebze’de buluştu
Sendikalar ve
kadın konulu çalışmalarıyla yakından
tanıdığımız
hocamız, Kocaeli
Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Betül Urhan da aramızdaydı.
Gebze’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle “Metal İşçisi Kadınlar Buluşuyor!” başlıklı
bir etkinlik düzenledik.
Açılış konuşmasını ardından Kadın Temsilcilerimiz kürsüden yaptıkları konuşmalarda, 8 Mart’ın bir
mücadele günü olduğunu vurgulayarak, eşitlik, özgürlük taleplerini dillendirdiler...

Etkinliğimizde
İstanbul Kadın
Orkestrası da
bizimle birlikteydi...

15 Temmuz sonrası, AKP hükümeti FETÖ ile
mücadele etmek adına bir yandan OHAL ilan ederken diğer taraftan FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle
150 binin üzerinde devlet memuru görevinden ihraç edildi. Başkanlık AKP hükümeti, darbe girişimini ve OHAL’i tüm mühalif kesimleri susturmak
için fırsata çevirme derdinde, 100’ler AKP’ye muhalif, emek dostu akademisyelerde bu süreçten payını aldı. İşsiz kaldılar.
Darbe girişimi ile yakından uzaktan ilgisi olmayan, birçok platformda bir araya geldiğimiz, işçi
emekçi kadın dostu akademisyenlerin eğitimcinin,
memurun görevlerinden uzaklaştırılması, gazetecilerin gözaltına alınarak susuturulmaya, hükümete
muhaliflerin yok edilmeye çalışılması asla kabul
edilemez.
İşten atılan kadın akademisyenler, memurlar
başlattıkları direnişlerle AKP hükümetinin muhalifleri susturma operasyonuna tepkilerini koydular.
Akademisyen Nuriye Gülmen 8 Kasım 2016 tarihinden itibaren Ankara’da, Betül Celep 23 Ocak
2017 tarihinden bugüne Kadıköy/İstanbul’da, mimar Alev Şahin 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren
Düzce’de işlerini geri almak için direniyorlar.
Evde sokakta işyerlerinde uğradığımız ayrımcılığa, ikincileşme yetmezmiş gibi, kadınlar iktidarın da hedefinde, uğradıkları haksızlığa boyun
eğmeyen, sesini yükselten bu direngen kadınları
cesaretlerinden, mücadele azimlerinden dolayı
kutluyor dayanışma içinde olduğumuzu iletiyoruz.

Birleşik Metal-İş
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Kadınlar toplumsal hayata katılmalı
Gebze’de düzenlediğimiz Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Adnan
Serdaroğlu, kadın haklarının hiçe saymanın, bilinci ve erdemi
çürümüş bir toplumsal yozlaşmayı beraberinde getireceğine
vurgu yaptı..
“Saygıdeğer kadınlar, yol arkadaşlarım, emek ve hayat
mücadelemizin en değerli yarısı olan emekçi kadınlar... Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle sizlerin ve avucunda uygarlığın ışığını tutarak
dünyayı aydınlatmak için yola çıkmış tüm kadınların Dünya
emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.
Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak
üzere emeği için verdiği mücadeleleri destanlaşan emekçi kadınların günüdür.
Biliyoruz ki emekçi kadın, eski, kapalı ataerkil bakış açısına meydan okuyandır.
Kardeşlerim, bugün, yıllar önce 8 Mart 1857 yılında
Amerikan'ın Newyork kentinde başta on altı saatlik çalışma
süresi ve düşük ücretler olmak üzere, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için verdikleri kanla ve gözyaşıyla sona eren şanlı
mücadelenin, yıldönümüdür.
O gün yürüyüşe geçen kadın işçilere yapılan saldırı sonucu, 118 kadın ölmüş, yüzlercesi yaralanmış, bir o kadarı da tutuklanmıştır. 8 Mart, o günün mücadelesi adına 1910 yılından
beri emekçi kadınlar günü olarak anılmaktadır.
O tarihten günümüze yani 8 Mart dünya kadınlar gününün ilan edilmesinin üstünden tam 107 yıl geçmesine rağmen,
kadınların haklarında, taleplerinde hala önemli değişiklikler
olmamıştır.
Bizler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi,
kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması
yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz.
Kadınların üretime ve yönetime katılma imkânına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve
çok önemli roller üstlendiğine tanık oluyoruz. Hiçbir ülkenin
kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün
olmadığını düşünüyoruz.
Yine günümüzde kadınların, sosyal, ekonomik ve politik
katkılarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz.
Kadın sorunlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, Dünyada
yoksulluk içinde yaşayan 1.5 milyar insanın yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın en yoksul
işçilerinin yüzde 60'ını yine kadınlar oluşturuyor. Kadınlar erkeklere göre yüzde 20 ila yüzde 50 arası daha az maaş alıyor.
Dünyada açlığın, savaşın, göçün en ağır maliyetini kadınlar
ödüyor.
Geleneksel rolleri nedeniyle ne evine ne de işine tam ait
olamayan Türkiye de yaşayan kadınların %39'u fiziksel şiddete uğruyor. Başka bir ifadeyle her 10 kadından 4'ü eşi veya
birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalıyor.
Kadınların % 44'ü de duygusal şiddet görüyor. Kadınların
%23'ü eşlerinin ya da birlikte olduğu kişilerin kendisinin çalışmasına engel ya da işten ayrılmasına neden olduğunu belirtiyor. Özellikle şiddet konusunda
Ortaya çıkan tablo yürekleri dağlıyor.
Bu süreçte istatistikî verilerden yararlanarak ortaya belli
tablo çıkarmak, mevcut hal ve durumu ortaya koymak, gerekli, yararlı ve önemli bir çaba olsa da bunun ötesinde kadınların
toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önündeki engeller
nasıl aşılabilir sorusuna ortak bir cevap bulunarak, çözümü
konusunda çaba gösterilmesi gerekiyor.
Biz, Yalnızca söylem değil, kadın üyelerimize yönelik somut olarak yaptığımız çalışmalarla bu sürece katkıda bulunmaya çabalıyoruz. Kadın üyelerimizin ihtiyaçlarını gerçekleşmesi gereken hedefimiz haline getiriyoruz.
Kadına karşı şiddete yönelik kampanyalara destek veriyoruz, kendi üyelerimizi kadın veya erkek olsun bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Bizler; 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları değil, sorunlarının çözülene kadar tartışılması için bir
fırsat olarak görüyoruz.
Aslında Kadın sorunları, diğer toplumsal ve insani sorunlardan ayrı tutulamaz. Toplumda var olan ve yaşanan her türlü
ekonomik, sosyal ve siyasal problem birbiriyle, dolayısıyla
kadınların sorunlarıyla ilgili ve bağlantılıdır. Ancak bizler
yaşayarak görüyoruz ki, kadınların yaşamış olduğu sosyokültürel sorunları çözmekle diğer sorunların çözülmesi kolaylaşabilir.
Kadınlarımız; ekonomik ve sosyal hayatta, iş yaşamında
var olmaya çalışıyorlar. Ancak sorunlarıyla var, açmazlarıyla
var, kronik dertleriyle varlar.
Tüm söylem ve teşviklere rağmen kimisi göstermelikte
olsa kadının toplumsal hayatta ve siyasette yeteri kadar var
olamayışının nedenlerini kendi tarihî tecrübelerimiz ve toplumsal geleneklerimiz ışığında yeniden ve gerçekçi bir şekilde irdelemek de gerekiyor.
Unutulmaması gerekir ki; kadın ‘haklarıyla' kadındır.
Hakları hiçe sayılan kadın, bilinci ve erdemi çürümüş bir toplumsal yozlaşmayı beraberinde getirir.
Kadınlarımızın taleplerinin, isteklerinin özünde emek ve
eşitlik vardır. Söz konusu eşitlik, hayata katılma, umutlarını
gerçekleştirme ve geliştirme; üretme ve üretimin sonuçlarından hak ettiği payı alma anlamında fırsat eşitliğidir.
Bizler; kadın renginin yansımadığı bir çalışma yaşamını, eksik, yetersiz ve anlamsız buluyoruz. Kadınlar erkeklerin
gölgesinde kalmasın istiyoruz, bazı tabuları kıralım istiyoruz.
Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır düşüncesi
ile değil, her başarılı erkeğin yanında bir başarılı kadın vardır
anlayışıyla ilerleyelim diyoruz.
İnanıyor ve biliyoruz ki, kadınlarımızın hayata daha fazla
katılmaları kadın emeği ile şekillenen bir sosyal hayat, daha
aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane koşuludur.
Kadınların, aslında fiziksel zayıflıklarının aksine engin bir
dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik barındırdıklarını biliyoruz.
Bu özelliklerinden dolayı, insanlığın kalbi de, duygusu da kadınlardır aslında.
Hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bizlere hatırlatan Annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren analarımız,
eşlerimiz yani bütün kadınlar değil midir?
Nasırlı elleriyle işçisidir örneğin fabrikaların ışığıdır evinin…
Sütüdür, ninnisidir bebesinin...
Rehberdir bazen öğretmendir eşinin,
Vizyonudur ülkesinin,
Simgesidir çağdaşlığın kadınlar….
Ve en nihayetinde topudur tankıdır mermisidir, Cumhuriyetinin…..
Ve inanıyoruz ki bu hep böyle kalacaktır…
Sokrates’in de dediği gibi sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez.
Bizler başta varoluşumuzdan, kendi doğamızdan yola
çıkarak benliğimizi, doğayı ve yaşantımızı içine alan sosyal
çevreyi anlamak, toplumu ve dünyayı sorgulamak durumundayız. Çünkü biz insanlar ancak öğrendikçe kendimizi tanıyıp
güçlenebiliriz.
Bugün ve gerçekleşene kadar hep birlikte ‘Geleceğin
Güçlü ve aydınlık’ kadınlarını hayal edeceğiz. Sonrasında ise
hayal ettiğimiz yarınlarımızın güçlü aydınlık özgür ve mücadeleci kadınlarını var etme ideali için yüreklerimizi birleştireceğiz.
Biliyoruz ki Roza Luxenburg’un dediği gibi, kadın işçilerin siyasi haklara ihtiyacı vardır, çünkü onlar da toplumda erkeklerle aynı ekonomik işlevleri yerine getirir. Aynı çıkarlara
sahiptir ve aynı silahlara sahip olması gerekir.
Yetersiz de olsa zorluklarla elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceği inancıyla, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, 160 yıl önce verdikleri emek mücadelesi
ile bugünümüze ışık tutan kahraman kadın işçileri şükranla
anıyor, kadınlarımızı kendi hakları adına mücadeleye, erkek
emekçileri de bu mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz. Dosluk ve Dayanışma ile!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde GEBZE'de
CESUN iş yeri ziyaretine Genel Başkanımızda katılarak Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı.
“Bu araştırmanınb
birinci kısımda kadınların
sendikal örgütlenmesini,
sendikalarla ilişkisini ve
sendika içindeki konumunu belirleyen faktörlerin ortaya konulması
amaçlanmıştır.
İkinci
kısımda ise, kadınların
üyelik ve temsil konusunda yaşadıkları sorunların nedenleri, sendikacılar ve uzmanların
görüşleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır.”
Doç. Dr. Betül Urhan
“... bu araştırmanın, ücretli çalışan kadınlar ve eşitlik
istemlerine ilişkin olduğu kadar, sendikaların geleceği ve
politikaları açısından da oldukça önemli göstergeleri ortaya koyduğu ve izlenecek yollar açısından bazı ipuçları
içerdiğini söylemek mümkün. Örneğin, yalnız kadınların
değil, sendikal politikaların güçlenebilmesi açısından da
sendikalarda kadın “varlığının” güçlendirilmesine ihtiyaç
olduğu açık. Umarız ki, kadınlar ve sendikalar bu ihtiyacı
ve ipuçlarını değerlendirirler ve önümüzdeki yıllar içinde
sendika ve kadın ilişkileri açısından dönüştürücü adımlar atıldığını görürüz. “ Prof. Dr. Meryem Koray

18

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

Analık Halinde Haklarımız
Kadınların analık halinde çalışma ve süt izinlerine yönelik 2016 yılında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler sonucunda kadın çalışanların hayatına esnek çalışma/ kiralık işçilik analık hali ve çocuk bakımı üzerinden
girmiş oldu.
Bu yasadan kısa süre sonra da kiralık işçilik yasası
çalışma hayatında yasalaştı. Kiralık işçiliğin uzun süre kadınların analık hali üzerinden dillendirilmesi tesadüf değildi. Çocuk bakımı kadının asli görevi olarak gören ve onun
üzerine yıkan hükümetin, toplumsal algıda kiralık işçiliği
de analık hali üzerinden “meşru” gösterme çabasının bir
sonucuydu.
Öncelikle, analık halinde çalışma ve süt izninde değişiklik yapılmasına rağmen eski yasanın da yürürlükte
olduğunu söylemeliyiz. Yani, analık hali durumunda kadın
işçinin bir tercih yapması söz konusudur. Ya eski şekliyle,
esnek çalışma biçimini red ederek haklarını kullanacak,
yada esnek çalışma biçimini hayata geçirecek, elbette bu
arada esneyen sadece çalışma biçimi olmayacak bununla birlikte kadın işçinin kazanılmış hakları da esneyecek.
Analık halinde çalışma ve süt izni 4857 sayılı İş
Kanunu’nun Madde 74. Maddesi’nde düzenlenmektedir.
• Buna göre; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve
doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam
onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
• Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.
• Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki
üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda,
kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
• Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise
doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak
süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle
kullandırılır.
• Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller
için ücretli izin verilir.
• Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile
kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz
izin verilir.
• Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre
günlük çalışma süresinden sayılır.
Buraya kadar olan durum uzun süredir kadın çalışanların analık ve süt izni haklarını nasıl kullanacağına yönelik hükümlerdi.
29/1/2016 tarihinde yasaya yapılan eklerle; doğum
sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun
bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçi ile üç yaşını
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci
doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar
gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç
yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu süreler içerisinde süt
iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.
Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi
Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yasa değişikliğinin ardından, 8.11.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
• Yönetmelikte kısmı süreli çalışmanın koşullarının
detaylar verilmektedir. Buna göre; Kadın işçi, analık
izni ve isteğe bağlı 6 aylık ücretsiz iznini bitiminden
sonra, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir
zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.
• Kısmi süreli çalışma talebi, 6 aylık ücretsiz süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının
kullanılması şartı aranmaz.

• Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya
başlamadan en az bir ay önce işçi tarafından yazılı
olarak işverene bildirilir.
• İşveren;
• Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma
talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
işveren tarafından karşılanır.
• İşçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.
• İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk
iş gününde geçerlilik kazanır.
• İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih
nedeni sayılmaz.
Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler
Kısmi süreli çalışma;
• Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca
mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen
işlerde,
• Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak
yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
• Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik,
kampanya veya taahhüt işlerinde,
• İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi
suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun
olmayan işlerde,
işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.
(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun
bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir.
Yarı zamanlı çalışma için başvuran kadın işçi;
• Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için
bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli
çalışmaya dönebilir.
• Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirir.
• Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş
sözleşmesi kendiliğinden sona erer.
• Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini
feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden
itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.
• Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin
bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık
çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin
gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin
talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.
Yönetmelikte yer alan ve yukarıda verdiğimiz son paragrafta, kadın işçinin kısmı süreli çalışmayı nasıl yapacağını belirleme hakkının esas olarak kadına verilmediğini
görüyoruz. Kadınların kısmi süreli çalışmayı nasıl yapacağımız esas olarak patronların ve geleneklerin insafına
bırakılmış durumunda.
Bu yönetmeliğin bir özelliği de, ilk kez geleneklere atfın yapılmasıdır. Biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki, patronların ve geleneklerin konuşturulduğu yerde kadınların taleplerine kimse kulak asmaz. Anlaşılan söz konusu kadının
çalışma şekli olduğunda evdeki eşlerden sokaktaki adam
ve patronlar kararı vermiş olacak.
Bu ülkede yasa yapıcılar kadın söz konusu olduğunda
istediği kadar geleneklere atıf yapsın, biz kadınlar artık
evrensel bir hak olan kadın erkek eşitliği ve kendimizle
ilgili kararları alma hakkımız için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kadınlar Trump’a karşı yürüdü
ABD’de Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump Başkanlık seçimini kazanarak, 20 Ocak 2016 tarihinde görevi
devralmasının ardından kadın direnişi ile karşılaştı.
Seçim propaganda dönemi boyunca ıkçı faşist söylemiyle dikkat çeken toplumun değişik kesimlerini kürsüden tehsit eden, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a
karşı yaklaşık 4,3 milyon kadın sokaklara dökülerek, yeni
Başkanın göreve gelmesini protesto etti. 4,5 saat süren
protesto yürüyüşüne dünyanın pek çok ülkesinde de destek yürüşleri yapıldı. Bu çapta büyük bir gösteri ilk kez
ABD’de de gerçekleştiriliyor.
Kadınınlar, yeni ABD başkanın dünya hakları için
tehdit olduğunu, hedefinde kadınların ve farkı etnik kökenli insanların olduğunu dile getirdiler. Göreve gelir gelmez de Trump tahminleri doğrular nitelikte çalışmalara
imzasını attı. 7 müslüman ülke vatandaşının ABD’ye girmesini yasakladı. Yasağın ardından Federal savcılar yasayı iptal etsede, tartışmalar devam ediyor. Yine Trump,
“Obamacare”olarak bilinen ve dargelirli vatandaşların
sağlık hizmetlerine erişimi kısmende kolayştıran yasayı
iptal etti. Şimdi de gündemde seçim boyunca sık sık dile
getirdiği, Meksika sınırına duvar örme girişimi var.
Kadınlar yürüşleri boyunca "Teşekkürler Trump bizi
aktivist yaptın", "Benim adıma ve benim vergilerimle
iktidarı satın alma", "Sevgi Amerikayı büyük yapar nefret değil", "Biz halkız ve korkudan daha büyüğüz" yazılı
pankartlar taşıyan göstericiler, Trump'ın kadın karşıtlığı
ve ırkçılık içeren söylemlerini protesto etti.
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DİSK’in kuruluşunun
50. yıldönümünde
KEMAL TÜRKLER’in
mezarı başındaydık
DİSK’in Kuruluşu’nun 50. Yılı’nda, 13
Şubat Pazartesi günü 1 No’lu kurucusu ve
ilk Genel Başkanı, gerçek bir işçi önderi olan
KEMAL TÜRKLER’in mezarı başındaydık...
DİSK işçilerin ekonomik ve demokratik mücadele örgütü olarak ülkemizde, sarıAmerikancı, sendikacılığa karşı sermayeden
ve devletten bağımsız, demokratik sınıf ve
kitle sendikacılığını temsil etmek amacıyla
kurulmuş ve yıllar boyunca bu yolda ilerleyerek işçi sınıfı mücadelesine çok büyük kazanımlar sağlamıştır.
Türkiye işçi sınıfı mücadelesine altın harflerle yazılan büyük Saraçhane Mitingi, Kavel
Direnişi, şanlı 15-16 Haziran grev ve direnişlerini, 51 yıllık 1 Mayıs yasağının işçi sınıfın
gücüyle son verilmesinde ve 1 Mayısların
Taksim Meydanında kitlesel kutlanmasını,
DGM direnişlerini, Faşizme İhtar Eylemleri
eylemlerini gerçekleşmesinde sadece önderlik değil bir militan olarak siperin en önünde
yer alan önderimiz Kemal Türkler’i DİSK’İn
50. Kuruluş yılında mezarı başında anmak sadece bir görev değil aynı zamanda bize bıraktığı utkan geleneğinin neferleri olduğumuzun
da ilanıdır.

Kuruluş Bildirgesi’nde; “Emperyalizmin, devletimizin ve milletimizin hayatına
yeniden kastetme çabalarının arttığını ve bir
avuç sömürücünün, aracının, kapkaççının bu
çabalara katıldığını görmektedir” cümlesiyle
genel felsefesini ortaya koyan DİSK’e ve bu
kimliğe sahip çıkan bağlı sendikalara bugün
ülkemizde yaşananları dikkate aldığımızda,
kuruluş günlerinde olduğundan çok daha fazla üzerimize görev ve sorumlulukla omuzlarımızda olduğunun bilincindeyiz.
İşçi sınıfının bugün yaşadığı sorunlarla
mücadele edebilmek sadece Kemal Türkler
döneminde olduğu gibi DİSK’i DİSK yapan anlayış ve ilkeleri hayata geçirebilmekle
mümkün olacaktır.
Bu nedenle DİSK’in 50. Kuruluş
Yıldönümü’nde; Kuruluş Bildirgesi’nde vurgulananları ve yükseliş dönemindeki anlayış,
ilke ve değerleri tüm topluma bir kez daha
hatırlatmak adına, Dönemin unutulmaz lideri
Kemal Türkler’in mezarı başında anmayı bir
gereklilik olarak gördüğümüzü tüm kamuoyuna duyuruyoruz.
Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş, Sosyal-İş

Türkiye işçi sınıfının onuru: DİSK 50 yaşında
Kısaca DİSK olarak telaffuz edilir ama
tam adı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’dur. Yani sonuna kadar
yerli bir örgüttür. Aynı zamanda bir o kadar
da enternasyonalist’tir. Uluslararası işçi hareketinin sağlam bir halkasını oluşturur.

İşverenlerin kucağında sendikacılık ile
bir yere gidilemeyeceğini gösterdi. İşçiler
de bu samimi tavrı gördüler. DİSK’e bağlı
sendikalara geçmek için gözlerini budaktan
esirgemediler. Bütün ülkeye gösterdiler ki;

Sadece Türkiye işçi sınıfı için değil,
dünyanın en uzak köşelerinde meydana
gelen bir hak ihlalini kendisine yapılmış gibi
kabul eder. Dayanışma eylemleri örgütler,
destekler, yardımlarda bulunur.

Özellikle 15-16 Haziran 1970 Büyük
İşçi Direnişi sonrasında DİSK, önündeki
bütün engelleri aşarak ilerledi. Sungurlar,
Demirdöküm, Profilo direnişleri ile tarih
yazdı.

Bunlar kuru birer övgü değildir. Yaşanmış deneyimlerden ortaya çıkan sonuçlardır.
DİSK, dayanışma demektir.
Zaten bu görkemli örgütün kuruluşu da
bir dayanışmaya dayanır. 1966’da Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası işçilerinin grevi
bağlı olduğu Türk-İş tarafından desteklenmez. Aynı konfederasyon (Türk-İş) içindeki Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Gıda-İş,
Zonguldak Maden-İş sendikaları Cam İşçileri Grevi’ne sahip çıkarlar. Grevin sahibi
Kristal-İş’in yalnız bırakmazlar.
Bu beş sendikanın liderleri Kemal Türkler, İbrahim Güzelce, Rıza Kuas, Kemal
Nebioğlu ve Mehmet Alpdündar 13 Şubat
1967’de DİSK’i kurdular.
DİSK Türkiye’yi “sınıf sendikacılığı” ile
tanıştırdı. Hızla gelişti.

DİSK Mücadele demektir!

İlk kez alanlarda yapılan devasa 1 Mayıs kutlamaları, MESS grevleri, DGM Direnişleriyle nasıl hak alınacağını ve demokrasi mücadelesinin nasıl verileceğini gösterdi.
O yıllarda bir işçi işe girerken yakınları
fabrikanın adından çok hangi sendikanın
örgütlü olduğunu sorar olmuşlardı. Eğer
işyerinde DİSK var ise ailede herkesin içi
rahatlardı.
Bilirlerdi ki patron vermese bile DİSK
söke söke alır işçilerin haklarını…
DİSK kazanım demektir!
Türkiye’nin en umutlu dönemine denk
gelen 1970’li yıllarda DİSK Başkanı Kemal
Türkler, ülkedeki en önemli dört kişiden biri
statüsüne sahipti. Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Lideri, Genelkurmay Başkanı ve
DİSK Başkanı…

Türkiye’nin bütününü ilgilendiren her
gelişmede DİSK Başkanının mutlaka görüşüne başvurulurdu. Kemal Türkler ve onun
arkasından gelen Abdullah Baştürk’ün ağzından çıkan her cümle işçilerin de görüşü
olarak dikkate alınırdı.
İşçi sınıfı DİSK ile topluma önderlik
edebileceğini göstermişti. Aydınlar, sanatçılar, yazarlar, şairler, teknik elemanlar, hekimler, hukukçular DİSK’in etrafında onur
halkaları oluşturmuşlardı.
DİSK toplumsal itibar demektir!
1980’e gelene kadar demokrasi konusunda DİSK Türkiye’nin önünü açan bir iş
makinesi gibiydi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde var olan pek çok demokratik işçi hakkı DİSK sayesinde gündeme geldi. Toplu
sözleşmelerde sendikaların talepleri doğrultusunda hayata dahil oldu. İşyerlerine
demokrasi girdi. İşveren yöneticileriyle işçi
temsilcileri eşit olarak temsil edildikleri işyeri komiteleri oluşturuldu. İşçi sağlığı kavramı iş güvenliğiyle birlikte tartışılır hale geldi.
DİSK o kadar etkileyiciydi ki, onun mücadelesi üzerinden sanatçılar ürün verebiliyorlardı. Mesela değerli oyun yazarı Vasıf
Öngören 15-16 Haziran İşçi Direnişi’nden
esinlenerek 1977’de “Zengin Mutfağı” adlı
eşsiz oyununu yazmıştı. Oyun da şehir tiyatrolarında senelerce sahnelenmişti.

Nazım Alpman, 13.02.2017, Birgün
Büyük şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca 1
Mayıs 1976 kutlamaları için DİSK üzerinden işçi sınıfına bir güzelleme yazmıştı:
“DİSK’in sesi bu
He hey de hey,
Susmaz kimse!
Grev mi yaptık,
He hey de hey hey,
Dönmez kimse!”
12 Eylül 1980’de demokrasiye ara veren askerler DİSK’i de en büyük tehlike
olarak lanse ettiler. Tanklar, DİSK davasıyla işçi sınıfının üzerinden geçti. Kuran’dan
ayetler okuyarak laiklik mücadelesi(!) yapan 12 Eylül generalleri, DİSK’in sağladığı
demokratik alan genişliğini İslamcı akımlara tahsis ettiler. Fetullah Gülen konu hakkında “12 Eylül ve Milli Güvenlik Konseyi’ne
müteşekkiriz” demesi bu yüzdendi.
Bütün imha çabalarına karşın 13 Şubat
1967’de kurulan DİSK 13 Şubat 2017’ye
varabildi. Demokrasi mücadelesinden vazgeçmedi. Sadece işçi sınıfının değil bütün
toplum kesimlerinin acil taleplerini gündemine aldı. Çıktığı yolda yarım yüzyılı geride
bıraktı. Bu yüzden de Türkiye Devriminin
gözbebeği olmayı hak ediyor. Mücadele
geleneğiyle geleceğe uzanan köprü olma
işlevini de sürdürüyor.
DİSK umut demektir!
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Varlık Fonu, kamu mallarının talanı demektir.
Hükümetin 19 Ağustos 2016 tarihinde 6741
sayılı kanunla kurmuş olduğu Varlık Fonu’na, geçtiğimiz hafta sonundan itibaren kaynak aktarımına
başlandı.
Hükümet, bir çırpıda ülkenin en karlı kamu kuruluşlarının Fon’a devredildiğini açıkladı. Varlık
fonlarının dünyadaki var olan uygulamalarında,
bütçe fazlasının değerlendirilmesi amacıyla, atıl
kurumların tekrar kamunun menfaatlerine uygun
bir hale gelmesi için kurulduğunu biliyoruz. Ancak
Hükümetin Varlık Fonu’nun ise bambaşka bir fon
olarak kurulmuş olduğunu görüyoruz.
Ülkemizde ne bütçe fazlası var ne de fondaki
şirketler ve arsalar atıl durumdadır. Tam tersi, hükümet, ülkemizin en karlı/aktif kuruluşlarını, TPAO,
BOTAŞ, Çay İşletmeleri, Ziraat Bankası, Türksat,
Eti Maden, PTT gibi kamunun gözbebeği olarak
bilinen şirketleri Varlık Fonu’na aktardı. Bununla
da kalmayarak, THY, Halkbank, BİST, Türk Telekom gibi firmalardaki kamu hisselerini ve toplam 2
milyon metrekarelik kamu arsasını Varlık Fonu’na
devretmiştir.
Varlık Fonu, kamu mallarının talanı demektir.
Hükümetin, Varlık Fonu’nun kuruluşuyla ilgili öne
sürdüğü tüm gerekçeler inandırıcı olmaktan çok
uzaktır. Çünkü kamuda olan işletmelerin gelirleri
zaten devletin, dolayısıyla hükümetin tasarrufundadır.

Memleketimizin en değerli kamu kuruluşları ve
arsaları Varlık Fonu’na devredilirken, Fon’un hiçbir
denetim altında olmayışı, niyetin kötülüğünü ve talanın büyüklüğünü göstermektedir. Bu kurumların
peşkeş çekilmeyeceğinin, gelirlerinin iç edilmeyeceğinin ne yazık ki hiçbir garantisi yoktur.
Bunun yanı sıra, özelleştirmenin başka bir adı
olan Varlık Fonu yönetimi için yapılan yönetici seçimleri, Fon’un nasıl bir talan için kullanılacağının
da göstergesidir. Yiğit Bulut’tan başlayarak geçmişten bu güne AKP hükümetinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanan, ekonomik öngörüden yoksun
bu zatlara değil böylesine bir fon, 1 TL bile emanet
edilemez.
Diğer yandan, bu kurumlarda yıllardır sendikalı olarak çalışan işçilerin akıbeti belirsizdir. Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerle işsizlik, açlık
ve sendikasızlaştırmanın yaşandığı bilinmektedir.
Özelleştirilen kamu kuruluşlarında taşeron ve güvencesiz çalıştırmanın dayatıldığını tüm kamuoyu
yakından takip etmiştir. Şimdi aynı durum Fon’a
devredilen kamu kuruluşları için de geçerli olacak
ve yüzlerce çalışan aileleriyle birlikte mağdur edileceklerdir.
Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Hükümete
sesleniyoruz: Kamu kuruluşlarının Fon adı altında talanı ve özelleştirilmesi anlamına gelen Varlık
Fonu uygulamasından biran önce vazgeçilmeli ve
kamunun malı, kamuda kalmalıdır.

Teröre Karşı Can Güvenliğimiz, Emeğimiz ve Ortak Değerlerimiz İçin

Birlik ve mücadelemizi yükseltelim!
2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’da bir gece
kulübünde 39 kişinin ölümüne yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Ölenlere rahmet,
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Bu son saldırı da açıkça göstermiştir ki terör dil,
din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin tüm insanlığa
düşmanlık etmektedir. Ancak bizim için en büyük
tehdit bu saldırıların ülkemizde gerçekleşmesi ve
toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef almış
olmasıdır.
Nereden gelirse gelsin ve hangi amaca hizmet
ederse etsin terörü lanetlemek insanlık görevimiz
olmalıdır.
Biz dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla
ve düşünceyle insan yaşamının kutsal olduğuna ve
buna yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğine olan inancımızı sürdürüyoruz.
Bu ülkede meydana gelen her saldırının da başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halklara ve tüm
ülkeye ciddi zararlar verdiğini çok net olarak görüyoruz. Patlayan her bomba, gerçekleştirilen her saldırı, ateş gibi sadece düştüğü yeri değil, tüm ülkeyi
bir yangın yerine çeviriyor, tüm halkı yakıyor.

Bunca akan kan, yitirilen can ve parçalanan masum bedenler arasında gündelik yaşamını güçlükle
sürdürmeye çalışan emekçiler için hayat giderek
daha da zorlaşıyor.
Bu ülkenin emekçileri olarak, ekmek mücadelesiyle yaşam savaşı arasında kalırken, bir yandan da
bu ülkeye sahip çıkmak ve çocuklarımıza güzel bir
gelecek sunmaya çalışıyoruz.
Emperyalizmin oyuncağı haline gelen terör
örgütlerinin bu halkı birbirine düşürme, bölme ve
belki de yok etme girişimlerini boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur.
Bizler Birleşik Metal-İş Sendikası olarak emperyalizme ve sömürüye karşı tavrımızdan taviz
vermeden her zaman demokrasi, özgürlük ve barışı
savunduk.
Bugün de aynı kararlılıkla teröre karşı ortak mücadele konusunda irademizi bir kez daha vurgularken tüm ülkemize ve insanlık alemine başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
2017 yılının bizi bölmek isteyenlere inat, can
güvenliğimizin sağlandığı, huzur, demokrasi, özgürlük ve barış içinde geçmesi dileklerimizi bir kez
daha yineliyoruz.

Sendika yöneticilerine
verilen ceza, sendikal
faaliyetlere vurulmuş
bir darbedir
TÜMTİS Yöneticilerinin anayasal bir hak olarak
teminat altına alınan sendikal faaliyetleri nedeniyle
yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezalarının
Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi Türkiye’de
demokrasi ve hukuk adına gelinen noktayı göstermesi
açısından son derece üzücü ve vahimdir.
Verilen bu karara neden olan olay söz konusu 14
yöneticinin bir kargo firmasındaki sendikasız işçilerin
sendika üyesi olmaları adına yürüttükleri çalışmalardır. Üstelik bu çalışmalarının sonucunda işten çıkarılan işçilerin haksız olarak işten çıkarıldıkları bir başka
mahkeme tarafından karar altına alınmışken böyle bir
hükme varılması durumun vahametini daha da artırmaktadır.
Böylece kuruluş amacı ve yasal dayanağı çalışan
işçilerin sendika üyesi yapmak olan bir kuruluş ve yöneticilerinin sırf bu faaliyetleri nedeniyle yargılanarak
cezalandırılması Türkiye demokrasi tarihine trajikomik bir durum olarak geçmeye adaydır.
Zira mahkeme verdiği kararda sendikacıları “Sendika üyesi işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şekilde aidat gelirini artırmak ve tatildeki işyerinin çalışmasına
mani olarak iş ve çalışma hürriyetini engellemek suçunu işledikleri gerekçesiyle” hapse mahkum etmiştir.
İşçileri sendikal nedenle atan işverenler karşısında
suskun olan yargı, sendikal faaliyet yüzünden sendikacılara ceza vermiştir. “Sendika üyesi işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şeklide aidat gelirini arttırmak”
gibi bir gerekçeyle sendikacılara ceza verilmesi anlaşılır gibi değildir.
Sendikanın işlevi, çalışanların ekonomik ve demokratik haklarını geliştirmek, işçileri sendikaya üye
yapmaktır. İşçiler sendikaya üye olduğunda çalışma
koşulları ve ücretlerinde iyileşme olur, sendikanın
üyesi artar ve dolayısıyla geliri de artar. Evrensel bir
hak olan sendikalaşma hakkının kullanımının suç
olmadığı ve olmayacağı herkesçe çok iyi bilinen bir
gerçektir.
Hukuk sistemi işçilerin sendikalaşma hakkını özgürce kullanabilecekleri bir ortamı yaratmalı bunun
güvencelerini sağlamalıdır. İşverenin şikayeti üzerine yürütülen yargı sürecinde sendikacılara ve işçilere
sopa gösteren bir karara imza atılması yargı sistemine
giderek azalan güveni daha da sarsacaktır.
Türkiye’de sendikalaşma oranı yüzde beşlerle ifade edilirken, verilen bu karar ile sendikalaşma
önündeki mevcut engellere bir yenisi daha eklenmeye
çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu ayıba derhal
son vermeli, başta sendikalar olmak üzere demokratik
kurumlar üzerindeki bu baskılar durdurulmalıdır.
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası bu kararın mağduru olan sendikaya ve yöneticilerine her türlü desteği
vereceğimizin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz.
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Avrupa’da asgari ücretler
Avrupa İstatistik Ajansı Eurostat, yenilenmiş asgari
ücret verilerini açıkladı. Buna göre, 28 AB ülkesinden
22’sinde asgari ücret uygulaması var. Sadece Danimarka,
İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’de asgari
ücret uygulaması bulunmuyor. Doğu Avrupa’da yer alan
10 AB ülkesinde asgari ücret aylık 500 Euro’nun altında
iken, Güney Avrupa’daki 5 ülkede 500 Euro ile 1000 Euro
arasında ve tamamı Batı ve Kuzey Avrupa’da yer alan geri
kalan 7 AB üyesi ülkede ise 1000 Euro’nun üzerinde bulunmakta. Türkiye ise, yaklaşık 360 Euro’luk asgari ücreti
ile, Estonya Litvanya, Letonya ve diğer 7 Doğu Avrupa
ülkesi ile birlikte en düşük asgari ücrete sahip ülkeler grubu olan 1. Grup’daki ülkeler arasında yer alıyor.
Asgari ücretin satın alma gücünün en yüksek olduğu ülkeler ise, sırasıyla Lüksemburg, Almanya, Belçika,
Hollanda, Fransa, İrlanda ve İngiltere olurken, en düşük
olduğu ülkeler ise yine sırasıyla Letonya, Romanya ve
Bulgaristan oldular.
Yine aynı araştırmaya göre asgari ücret, Portekiz’de
ortalama ücretin yüzde 63,7’si iken, Fransa’da 62,1’i,
Slovenya’da 61,5’u, Bulgaristan’da 56,6’sı Hollanda’da
ise 56,3’ü durumunda. Asgari ücretin, ortalama ücrete
oranının en düşük olduğu ülkeler ise, yüzde 39,4 ile Çek
Cumhuriyeti, 39,6 ile Estonya, 45,1’i ile İrlanda ve 45,2’si
ile İspanya.

PSA Grubu, yaptığı açıklamada Almanya’da en az 4 fabrikanın açık kalacağını ve 2018 yılı sonuna kadar herhangi
bir işten çıkartma yaşanmayacağını duyurdu. Birleşmeyle
ilgili Almanya’daki IG Metal sendikası he ne kadar daha
olumlu bir görüşe sahip olsa bile, İngiltere’de 4500 çalışanı olan Opel’in Vauxhall fabrikalarında örgütlü Unite
Sendikası, ileride işten çıkarmalar yaşanmasından kaygılı. Sendika Genel Sekreteri Len Mc Cluskey, yaptığı bir
açıklamada, sendikalarının birleşme nedeniyle yaşanacak hiçbir iş kaybına izin vermeyeceklerini ve buna karşı direneceklerini açıkladı. Opel’in Avrupa genelince, 35
600 çalışanı bulunurken bunların yaklaşık 18 250 kişisi
Almanya’da yer alıyor.

Macaristan Audi işçileri sözleşme imzaladı

Audi Macaristan şirket yönetimi ile AHFSZ sendikası
arasında ücret artışları konusunda bir anlaşmaya varıldı. Yeni toplu sözleşmeye göre, Györ fabrikasında aylık
taban ücrete 30 000 HUF (yaklaşık 380TL) zam yapılacak, 2018 itibariyle ise, ikinci bir 30 000 HUF’lık artış
sağlanacak. Bunların yanısıra yıllık 600 000 HUF (7600
TL) olan ikramiye, 620 000 HUF( yaklaşık 7900 TL)’ye
yükselecek. 11 500 işçinin çalıştığı Audi Macaristan fabrikasından anlaşma öncesinde yaklaşık 1500 işçi greve
gitmişti.

Slovakya KIA fabrikasında grev kararı
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lırken, sendika yöneticilerinin dışında çok sayıda sendika
üyesinin de çeşitli yerlerde gözaltına alındığı haberleri geldi. Devlete ait Sonelgaz şirketindeki yolsuzlukları
ortaya çıkarmasından bu yana, sendika başkanı Raouf
Hükümetin baskısı altındaydı, Aralık 2016’da 6 ay hapis
cezası almıştı.

Hindistan Maruti Suzuki işçilerine ömür
boyu hapis cezası

18 Mart tarihinde Hindistan’ın Gurgaon bölge mahkemesi 31 Maruti Suzuki fabrikası işçisinin davasında karar
verdi ve 13 sendika yetkilisi için ömür boyu hapis cezası
verdi. Mahkemenin kararını protesto etmek için 6 farklı
Maruti Suzuki fabrikasının işçileri üretimi durdurdular.
Temmuz 2012’de Hindistan Maruti Suzuki fabrikasında işçilerin giriştikleri eylem bir şirket yöneticisinin
hayatını kaybetmesine neden olan şiddet eylemlerine yol
açmıştı. Bunun sonucunda, 546 tam zamanlı işçi ve 1800
sözleşmeli işçi işten çıkarılmış, yüzlerce işçi tutuklanmış
ve bunlardan 139’u 3,5 yıldan uzun süre yargılanma sürecinde cezaevinde tutulmuşken, 11 kişi ise 5 yıldır halen
daha serbest bırakılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan
industriALL Küresel Sendikası, mahkemenin herhangi
bir delil göstermeden sadece sendikanın yetkilisi olan işçileri bu yaşananlardan sorumlu tutarak cezalandırdığını
belirtti.

Brezilya sendikalarından emeklilik reformuna karşı kitlesel eylem

Danimarka’da sanayi işçileri sendikasından
yeni hastalık izni düzenlemesi
Danimarka’da sanayi sektöründe çalışan işçileri temsil eden CO-Industri sendikası ile, sanayi işverenleri sendikası Dansk Industri arasında, izinler konusunda 230
000 işçiyi ilgilendiren yeni bir anlaşmaya varıldı buna
göre, bundan sonra çocuğu okulda veya kreşte hastalanan
aileler, ertesi günü mazeret izni kullanabilecek. Ayrıca
tatil günlerinden önce bir işçi hastalanırsa, hasta olarak
geçirdiği süre de tatil günlerine eklenebilecek.

Peugeout’nun Opel’i satın almasının ardından
Almanya’da sendikalar PSA ile bir araya geldi
General Motors ile PSA Grubu (Peugeout-Citroen) arasında süren görüşmelerin ardından, PSA Grubu,
OPEL’i satın aldığını açıkladı. Bu anlaşmanın ardından
GM, Avrupa’dan çekilirken, PSA Grubu yüzde 16’lık Pazar payı ile Volkswagen’ın ardından, Avrupa’nın ikinci
en büyük otomobil üreticisi durumuna gelecek. Ancak bu
anlaşmanın işçiler için ağır bedeli olması ihtimali var, bir
tahmine göre Almanya’da 6 000 Opel işçisi işsiz kalabilir.

Kia Motors Slovakya yönetimi ile OZ KOVO sendikası arasında ücret görüşmeleri sırasında bir anlaşmaya varılamaması sonucunda sendika grev kararı aldı. OZ KOVO
sendikası yaklaşık 3600 üretim işçisinin maaşlarını yüzde
10’luk bir artış isterken, idari görevlerde çalışanlar için
ise yüzde 7’lik bir zam talebinde bulunuyor. Ayrıca gece
vardiyasında ise saat ücretlerine 0.26 Euro’luk bir artış
istiyorlar. Sendika yetkilileri, yılda 339 500 otomobil ve
612 900 motor üreten tesisin, 2015 yılında net karının 210
milyon Euro olduğunu, şirketin isterse işçilere bu ücret
artışını sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Cezayir’de 9 sendikacı eylem öncesi tutuklandı

Tüm işkollarından yaklaşık 1 milyon işçi, 15 Mart tarihinde Brezilya’da sokaklara çıkarak iş yasası ve emeklilik kanunundaki değişiklikleri protesto etti.
23 farklı şehirde düzenlenen eylemlerle, emeklilik yaşını hem kadınlar, hem erkekler için 65’e çıkaran, prim
gün sayısını arttırarak, tam koşullarda emekli olmak için
49 yıl prim ödeme zorunluluğu getiren yasaya karşı tüm
Konfederasyonlar ortak bir eylem gerçekleştirdi.

Volkswagen Rusya fabrikalarında yeni toplu sözleşme
Cezayir’de, elektrik ve gaz dağıtım işçileri sendikası
SNATEGS başkanı Mellal Raouf ve sendikanın diğer 8
yöneticisi, bir eyleme katılmak için geldikleri Tizi Ouzou
şehrinde kaldıkları otel odasında polis tarafından tutuklandılar. Ayrıca eyleme katılımı engellemek için, Tizi
Ouzou’ya çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı ve
sendikanın pankartlarına el konuldu. Tüm engellemlere
rağmen gerçekleşen grev ve eyleme çok sayıda işçi katı-

Rusya ITUWA sendikası ile Volkswagen arasında 3 ay
süren görüşmeler sonucunda, uyuşmazlık giderildi ve bir
anlaşmaya varıldı. Anlaşma sonucunda, tüm işçilerin ücretlerine yüzde 1 ve 3 000 ruble (yaklaşık 185 TL) bir artış
sağlandı, yıllık izin öncesinde ve yıl sonunda olmak üzere
yılda iki kere 7500 Ruble (yaklaşık 464 TL) ikramiye verilecek, Ekim 2018’den itibaren ise, ücretler enflasyon +
yüzde 2 oranında arttırılacak.
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Bir basın açıklaması ile, kamuoyuna açıkladık

Üye Kimlik Araştırmamız tamamlandı
Üyelerinin gerek haklarını korumak ve geliştirmek, gerekse ekonomik ve sosyal sorunlarına sahip
çıkmak için bilimsel temelde çalışmalar yapmayı bir
görev olarak gören sendikamız, kurduğu araştırma
merkezi BİSAM üzerinden yaptığı araştırmalarla kamuoyunda sesini giderek daha fazla duyuruyor. Bu
çerçevede sendikamız 2016 yılının son haftası ile
2017 yılının ilk haftalarında üyelerine yönelik başlattığı üye kimlik araştırmasını tamamladı.
Araştırma sistematik tesadüfi örnekleme metoduyla ve kapalı zarf usulü gerçekleştirildi. 1068
anketin geçerli olarak kabul edildiği araştırmada cevapsızlık oranı % 30 oldu. Anket istatistiksel olarak % 95 güven aralığında ± %3
hata payına sahip.
Araştırmada sorduğumuz sorular arasında işçilerin çalışma hayatında karşılaştıkları
sorunların yanında, ekonomik, sosyal ve kültürel durumları ile güncel siyasal yaklaşımları da yer aldı. Sendikamız daha önce benzer
içerikli çalışmaları 1994, 1999 ve 2008 yıllarında da gerçekleştirmişti. Bu araştırma bir
anlamda diğer araştırmaların devamı niteliğinde.
Araştırmanın birtakım çevrelerce çarpıtılma çabalarına rağmen önemli sonuçları var.
Zira sözkonusu karalama kampanyası üyelerimizin kararlı tutumu ile boşa düştü. Yaptığımız araştırmada, katkı sunan üyelerimizin çalışmaya katılım ve sahiplenme düzeyi,
işçilerin sendikalarına güveninin başarılı bir örneği olarak
yorumlanmalı.
Yakın zamanda kitapçık haline getirilecek olan araştırmanın ilk bulguları 2 Mart 2017 tarihinde Taksim Point
Otel’de kamuoyu ile paylaşıldı.

Borç Batağındayız
Daha önce de söylediğimiz gibi çalışmanın önemli sonuçları var: bunlar arasında en göze çarpan konu borçluluk düzeyi oldu. Araştırmaya katılan üyelerimizin yüzde
84’ü borçlu olduğunu ifade etti. Üyelerimizin üçte biri 10
bin ile 30 bin TL arası borca sahip. Yüzde 30’u ise 30
bin ve üzeri borca sahip. Ortalama borç miktarı 30 bin
civarında. En çok borç yüzde 42 ile kredi kartına. Kredi
kartını yüzde 41 ile tüketici kredileri takip ediyor. Konut
kredisi borcu olanlar yüzde 17.

Buna karşın kendi evinde oturanların oranı yüzde 39.
Kiracıların oranı ise yüzde 28 düzeyinde kalıyor. Üyelerimizin üçte biri ise ailelerinin evinde kalıyor. Tasarruf
yapabilen üyelerimizin oranı sadece yüzde 14. En çok
başvurulan tasarruf biçimi ise altın almak.
Borçlar, borçlu olanların yüzde 92’sini ve yaklaşık
üyelerimizden her ikisinden birini hayatını idame ettirmekte zorlanır hale getirmiş. Dahası üyelerimiz arasında
köyden gelir getiren, toprağı olan ya da köyden erzak getirenlerin oranı yüzde 5’i bulmuyor.
Bir diğer önemli sonuç ise siyasal kimlik verilerinden
elde edildi. Üyelerimizin siyasal kimlik olarak kendilerine en yakın buldukları kimlik milliyetçilik. Üyelerimiz diğer kimliklerin yanında kendilerini yüzde 57 ile milliyetçi
olarak tanımlıyor. İkinci kimlik ise yüzde 20 ile İslamcılık. 1 Kasım seçimlerindeki seçmen davranışına baktığımızda üyelerimizin yüzde 37’si AKP, yüzde 29’u CHP,
yüzde 27 ise MHP’ye oy vermiş. Araştırmanın yapıldığı
dönemde partilerin yaklaşık olarak oy oranlarını korudukları görünüyordu. Buna karşın referandum tutumu

farklılık gösteriyor. Araştırmaya katılan üyelerimiz
yüzde 48’i “Hayır”, yüzde 28’i “Evet” diyor. Araştırmanın yapıldığı dönemde üyelerimizin dörtte biri
“kararsız”dı. “Kararsızlar” parti üyelerinin eğilimlerine göre dağıtıldığında üyelerimiz arasında “Hayır”
eğilimi yüzde 62’ye ulaşıyor. Araştırmanın, EMİS
işveren sendikası ile yapılan ve grev aşamasında
Cumhurbaşkanının imzası ile hükümet tarafından ertelenen, yani fiili olarak yasaklanan, kararının öncesinde yapılmış olması önemli bir dinamik. Bu yasağın
“Hayır “eğilimini güçlendirdiği varsayılabilir.
Üyelerimizin referandumdaki tutumuyla
ilgili önemli bir veri ise borcun hayatını idame
ettirme halini zorlama düzeyi ile ilgili. Borçların kendisini zorlamadığını yani kendisinin
ve ailesinin geçimini etkilemediğini söyleyenlerde “evet” eğilimi, borçların zorladığını söyleyenlere göre yüksek. Yine borçluluk miktarı
arttıkça “Hayır” eğiliminin arttığı görülüyor.
Bu sonuçlar üyelerimiz arasında oluşan kanaati
açıklıkla gösteriyor: getirilmek istenen sistem
ile istikrar gelmeyecek.
Araştırmamızdan çıkan üçüncü önemli sonuçlar ise çalışma hayatıyla ilgili. Üyelerimiz
arasında bu alandaki en temel meseleler sırasıyla emeklilik yaşı, ücret düşüklüğü, işsizlik
olarak görülüyor.
Kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik girişimler
ise üyelerimiz açısından en fazla tepki toplayan konu olarak görülüyor.

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

Kıdem tazminatında
Yeni oyunlara hayır!
1) Madem işçilerin yararına kıdem tazminatı fonunu 15 yıldır neden kurmadınız?
Fonun işçilerin lehine olacağı iddia ediliyor.
Neden çalışanların lehine olacağını söylediğiniz fonu referandumdan önce kurmadınız? Eğer fon işçi lehine olsaydı. 42 yıldır
kurulurdu! Sizden önceki 30 bakan kıdem
tazminatı fonunu kurardı. Kıdem tazminatı
fonu bugüne kadar kurulamadı. Çünkü fon,
kıdem tazminatının yarısının gasp edilmesi
anlamına geliyor.
2) Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir. Kıdem tazminatı sadece parasal bir
konu değil dolaylı bir iş güvencesi sistemidir. Kıdem tazminatının fona devri işten
çıkarmaları kolaylaştırır. Kıdem tazminatı
işverenlerin bireysel sorumluluğudur, bireysel borcudur ve öyle kalmalıdır. Hükümet programlarında sık sık işgücü piyasasının esnekleşmesi için kıdem tazminatının
fona devri gerektiğini ifade edilmektedir.
Dolayısıyla kıdem tazminatının fona devri
işçi çıkarmayı kolaylaştıracak, esnekliği artıracaktır.
3) Fon kıdem tazminatını 10-15 güne
düşürecek. İşçi lehine diye sunulan fonun
gerçek amacı kıdem tazminatını düşürmektir. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam
Stratejisinde "Kıdem tazminatının yüksekliği, işletmeler açısından önemli bir maliyet
kaleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır” denmektedir. Fon kurulması durumunda kıdem tazminatının 30 günden 10-15
güne düşmesi neredeyse kesindir.
4) Fon, kıdem tazminatının son ücretle
bağını koparır ve düşmesine yol açar. İşçiler kıdem tazminatını son ücretleri üzerinden ve 30 gün olarak almaktadırlar dolayısıyla çalışma hayatında aldıkları zamlar
kıdem tazminatına yansır. Fon kurulması
durumunda kıdem tazminatının işçinin son
ücretiyle bağı kopar ve alacağı kıdem tazminatı miktarı düşer.
5) Kamu kaynaklarının kullanılmasına
karşıyız. Kıdem tazminatı işverenin bireysel borcudur bu yüzden kamu kaynaklarından ve işsizlik sigortasından kurulacak fona
kaynak ve pirim kesintisi aktarılmasına kar-

şıyız. İşverenlerinin borcunun halkın sırtına
yıkılmasına hayır diyoruz.
6) Yüzde 80 yaralanamıyorsa kanun
hâkimiyetini sağlayın. Bakan tarafından
dile getirilen "işçilerin yüzde 80'inin kıdem
tazminatına erişemediği” iddiası aslında bir
itiraftır. Yasal bir yükümlülük olan kıdem
tazminatı ödemesinin işverenlerin yüzde
80'i tarafından yerine getirilmediğini söylenmektedir. Bu iddianın bilimsel temeli
olup olmadığı tartışmalıdır. Öte yandan velev ki bu iddia doğru olsun, hükümet kanun
hakimiyetini sağlamak ve kıdem tazminatına eşimi sağlamakla yükümlüdür. İşverenlerin yüzde 80'i vergi ödemediğinde hükümet ne yapacak? Vergileri mi kaldıracak
yoksa caydırıcı tedbirler mi alacak?
7) Kıdem tazminatı hakkı güçlendirilmelidir. Kıdem tazminatı işçinin geleceğine
yapmış olduğu bir yatırımdır. İşverenlerin
ise kıdem tazminatı ödememek için onlarca yöntem geliştirdikleri bilinmektedir. Bu
nedenle sorun kıdem tazminatı fonu değil
işverenlerin yasal yükümlüklerinden kaçınmasıdır. Kıdem tazminatına güvence getirilmesi kıdem tazminatının fon adı altında
yarıya düşülmesini gerektirmez.
8) Kıdem tazminatı ve işçilik alacakları ilk sıraya alınsın. Kıdem tazminatının
işverenlerin istismarına karşı korunmasının
yolu vardır. Kıdem tazminatı dahil işçi alacakları devlet alacakları dahil tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınmalı ve işverenin
mal varlığından öncelikle işçi alacaklarının
ödenmesini kabul eden bir sistemle geçilmelidir.
9) ILO'nun 173 Sayılı Sözleşmesi onaylanmalı. Hükümet kıdem tazminatı fonu
inadını bir kenara bırakmalı. Kıdem tazminatının ve diğer işçi alacaklarının işverenin
suiistimaline ve ödeme güçlüğüne karşı korunması için ILO'nun 173 sayılı İşverenin
Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçi
Alacaklarının Korunması Sözleşmesi onaylanmalıdır.
10) Kıdem tazminatının gasp edilmesine hayır.
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Kıdem tazminatı için tehlike çanları
Aziz Çelik, 13.03.2017, Birgün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu, “İnşallah önümüzdeki dönemde alınterinin hakkını koruyan
bir kıdem tazminatı fonunu paydaşlarımızla birlikte anlaşarak çıkartacağız"
dedi. Bakan, "Tazminatlarda düşüş yok
diyebilir miyiz" şeklindeki soruyu, "Artış
da olabilir" diye yanıtladı. Böylece Bakan
Müezzinoğlu 42 yıldır gündemde olan ve
30 bakan eskiten netameli konuyu bir kez
daha gündeme getirdi.
1975 yılında 1927 sayılı yasa ile kurulması öngörülen kıdem tazminatı fonu,
42 yıl boyunca ne bakanlar ne darbe hükümetleri gelip geçmesine rağmen kurulamadı. AKP hükümetleri de 15 yıldır tek
başlarına hükümet olmalarına rağmen
kıdem tazminatı fonunu kuramadı. Şimdi
bir kez daha “alınterini koruyan” ve “artış
da olabilecek” kıdem tazminatı fonundan
söz ediliyor.
42 yıl ve 30 bakana rağmen kurulamadı
Ne hükümetler, ne bakanlar, ne darbeciler eskitti kıdem tazminatı fonu.
Demirel’in MC’leri, Evren’in darbe hükümetleri, Özal’ın ANAP hükümetleri kuramadı kıdem tazminatı fonunu. Ne bakanlar kıdem tazminatı fonu kurmak için
kolları sıvadı. Ne taslaklar hazırlandı, ne
modeller keşfedildi ama kıdem tazminatı
fonunu 42 yıldır kimse kuramadı.
Bu fonun işçiye, çalışana faydası olsaydı, işçinin hakkını korusaydı, işçinin
cebine girecek para artmış olsaydı şimdiye kadar kurulmaz mıydı? Onca kritik
seçim oldu. Neden bu seçimler öncesinde kıdem tazminatı fonu kurulmadı? Eğer
işçi böyle bir fonu destekleseydi bu fon
kurulmaz mıydı?
Hadi bugüne kadar kurmadılar, kuramadılar. Basiretsiz davrandılar. Böylesine
bıçak sırtı bir referandum öncesinde çıkmaz mıydı kıdem tazminatı fonu kanunu?
Hem işçinin alınterini koruyacak, hem kıdem tazminatı alamadığı iddia edilen işçilerin yüzde 85’inin kıdem tazminatı almasını sağlayacak, hem de artış sağlayacak
kıdem tazminatı fonu neden referandumdan önce çıkarılmıyor?
Demek ki kıdem tazminatı fonunun
işçiye faydası yok. Demek ki kıdem tazminatı fonu işçinin cebine girecek parayı
artırmıyor. Yoksa emekli promosyonu,
istihdam teşviki ve türlü çeşit oya tahvil
olacak adımı atan hükümet neden kıdem
tazminatı fonunu çıkarmasın? Oya dönüşecek olsaydı emin olun kıdem tazminatı
fonu şimdiye çoktan çıkmıştı. Ama kazın
ayağı öyle değil.
Kıdem tazminatı fonu 42 yıldır sık sık
gündeme geldi ve hep ertelendi. Çünkü
kıdem tazminatı fonu tehlikeli ve çözümü
zor bir denklem. Kıdem tazminatı şu anda
işverenin sorumluluğunda ve hak eden
işçiye her yıl için 30 gün üzerinden ödeniyor. Kıdem tazminatı işveren tarafından
ödendiği için dolaylı bir iş güvencesi işlevi de görüyor. Fon ise işveren tarafından
her ay düzenli prim ödenecek bir mekanizma. İşveren fona prim ödeyecek işçi
de hak ettiğinde kıdem tazminatını bu
fondan alacak. Böylece tazminat ile işverenin bağı kopuyor.
Fon, kıdem tazminatının yarı yarıya
düşmesi demek
Zorluk burada başlıyor. İşçilerin şu an
aldığı 30 günlük kıdem tazminatını ala-

bilmesi için işverenlerin her ay fona yüzde 8’den fazla prim ödemesi gerekiyor.
İşverenler bunu istemiyor. Bunun yerine
kıdem tazminatının 12-15 güne düşürülmesini istiyorlar. Bugüne kadar gündeme gelen bütün fon modelleri bu hesaba
dayalı. Kısaca hem aylık yüzde 8 kesinti
hem fon formülünü işverenler kabul etmiyor. İşçiler ve sendikalar da 12-15 güne
düşecek bir modele evet demiyor. O yüzden de kıdem tazminatı fonu kurulamıyor.
Bir hükümet asgari ücreti yüzde 50
düşürmeyi göze alabilir mi? İşte bu yüzden kıdem tazminatının 30 günden 15
güne düşürülmesi de o kadar kolay değil.
Yıllardır nice denklemler, modeller gündeme geldi. Hepsinde sonuç aynı. Kıdem
tazminatı düşüyor ve iş güvencesi azalıyor. İşverenler kıdem tazminatını yük olarak görüyor, işçiler ise hak olarak görüyor.
Başta Türk-İş ve DİSK olmak üzere
işçi örgütlerinin kıdem tazminatının korunması konusunda genel kurul kararları
var. Hükümetler bu tablo karşısında havlu
atıyor ve “anlaşın gelin” diyor. Oysa burada bir orta yol yok. Ya kıdem tazminatı
hakkı korunacak ya da tırpanlanacak. O
yüzden kıdem tazminatı fonu 42 yıldır kurulamıyor.
Dikkat edin. Bunca bıçak sırtı bir
süreç olmasına rağmen hükümet referandum öncesi iki konuda adım atmadı.
Birisi kıdem tazminatı fonu diğeri ise taşeron işçiye kadro meselesi. Eğer kıdem
tazminatı fonu oy getirseydi tereddütsüz
yapılırdı. Ama kıdem tazminatı fonunun
oy kaybettireceği çok açık, o yüzden ertelendi.
Referandum kıdem tazminatı için
kritik eşik
Taşerona kadro ise oy getirecek bir
uygulama olacaktı. Neden yapılmadı? Oy
getirecek bir uygulama referandum öncesinde yapılmayıp sonrasına mı bırakıldı?
Hiç sanmıyorum. Kadro verilecek olsaydı
referandum öncesi verilirdi. Referandum
sonrası taşeron işçiye kadro verilme ihtimali çok düşük. Olsa olsa daha önce gündeme gelen “özel sözleşmeli personel”
gibi ucube bir formül olabilir.
Peki, kıdem tazminatı fonu referandum sonrası gündeme gelebilir mi? Bu
biraz referandum sonucuna bağlı. “Hayır” çıkacak bir referandum sonrası fonun gündeme gelmesi zor. Ancak “evet”
çıkması durumunda kıdem tazminatı da
riske girebilir. Bu konuda iki seçenek gündeme gelebilir: Birincisi hükümetin 2019’u
beklemeden gözünü karartıp işçiye rağmen kıdem tazminatını fona devredip 15
güne düşürmesi veya 2019’da başkanlık
rejimi ile birlikte konunun bir başkanlık
kararnamesi ile bir gecede halledilmesi.
Veya bir üçüncü seçenek olarak başkanlık rejiminin öne çekilmesiyle daha erken
bir tarihte.
Evet 42 yıldır kıdem tazminatı fonu
kuramadılar ama bütün kamu kaynaklarını denetimsiz kullanacak Varlık Fonu’nu
kuranların kıdem tazminatı fonu kuramayacaklarını düşünmek fazla rehavet olur.
Kısacası 42 yıl ve 30 bakana direnen kıdem tazminatı bu kez ciddi bir riskle karşı karşıya. Referandum kıdem tazminatı
açısından da köprüden önceki son çıkış
olabilir. Son pişmanlık fayda etmez.
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Eskişehir’den
Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

Metal işçileri diyor ki:
Parlamenter demokrasi mi?
Başkanlık sistemi mi?

Gazetemizin bu sayısında bu kez Eskişehir’de üyelerimize mikrofu
uzattık. “Bir işçi olarak ülkemiz açısından geleceği nasıl görüyorsunuz?”
16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği içeren Referandum konusunda düşünçelerini ve gelecek beklentilerini sorduk…

SERCAN DOĞAN (RENTA)
Memleket olarak zor ve alağanüstü
günler yaşıyoruz. 7 Haziran seçimlerinden sonra bu gerginlik artarak devam etti.
Özellikle bir partinin barajı geçmesi üzerine seçim sonuçları beğenilmedi ve hükümet kurulmasına izin verilmedi. Ve kaos
ortamı yaratılarak seçimler tekrarlandı.
1 Kasım seçimine giderken dediler ki,
“Bizi tek başımıza iktidar yapın ki, size
istikrarı verelim!” Anayasa değişikliği ile
tüm yetkiler bir kişi de toplanmak isteniliyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası yaşananlar, psikolojimizi bozdu ve insanların
birbirine güveni kalmadı. Acaba komşumuz bizi ihbar mı edecek endişesi taşıyoruz. Tüm yetkiler tek bir adamda verilmeli
mi bence verilmemeli. Bu nedenle de hem
kendim hem de çocuklarımızın geleceğini
düşünerek “Hayır” diyorum!
Ülkede işsizlik almış başını gidiyor.
Resmi rakamlar %12,5 olsa da gerçekte
çok daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz.
Hayat pahalılığı ve insanlar işsiz kalmamak için güvencesiz çalışmaya razı ediliyor. Halkın gündemi başka ülkeyi yönetenlerin başka…
13 yaşından itibaren çalışmaya başladım. Bundan önce Türk Metal’in örgütlü
olduğu bir işyerinde çalıştım. Gerçekten
örgütlü müydü? Hayır. Şartlar o kadar
ağırdı ki 3 yıl çalışacaksın ki sendikanın
kazandığı sosyal haklarndan yararlanabilirsin. İkrami 15 aylık işçi olduktan sonra
alabiliyordun. İşçilerin tepkileri üzerine bu
1,5 yıla düşürüldü.
Renta’da sözleşmeli olarak çalıştım.
Kadrolu ve sözleşmeli ücret açısından bir
fark yok. Bu yönden de sendikanın belirleyiciliği var. Bu iki deneyimden sonra
Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu bir işyerinde çalışmak dağlar kadar fark var.
İşçiye, emeğe saygıyı Birleşik
Metal’de öğrendim. İşten ayrılmış olsam
da gönül bağım devam ediyor, edecek.

NURSEL TAŞGIN (RENTA)
16 yaşında çalışmaya başladım. 14 yıldır farklı işyerlerinde çalıştım. 1,5 yıldır
Renta’da çalışıyorum. Türkiye’nin temel
sorunu işsizlik ve aynı zamanda geçim
sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Asgari
ücretle bir işçinin geçimini sağlaması bir
Anadolu kenti olan Eskişehir’de en düşük
kira 500 olduğu düşünülürse 1300-1400
maaşla geçinmenin mümkün değil. Resmi
enflasyon ile gerçek enflasyon aynı değil.
Eşim de ben de çalışıyorum. İki çocuğum var… Büyük kızım üniversite de şehir dışında okuyor. Onlara iyi bir gelecek
sağlayabilmek tek amacımız…
Bu işyerinde çalışmadan önce Türk
Metal’in örgütlü olduğu fabrika da çalıştım. Onlar biraz işverene çalışıyor.
1,5 yıldır Renta’da çalışıyorum. Bir sıkıntımız olduğunda temsilcilerimiz ilgileniyor. Diyebilirim ki ilk defa işçi ve sorunlarıyla ilgilenen bir sendika gördüm o da
Birleşik Metal-İş. İş güvenliğinden, sağlık
sorunlarımıza herşeyle sendika ilgileniyor.
Yemekhane olsun, lavobo olsun, soyunma
odası olsun en ufak sorunlarımızı temsilcimize aktarabiliyoruz. Onlarda hemen
çözüm buluyorlar. Seni savunan yardımcı
olan bir sendika olması kendimizi güvende hissettiriyor. Sonuçta tekbaşanı değilsin
arkanda birilerinin olduğunu bilmek gurur
verici…
Evlatlarımızın geleceği, ülkenin geleceği düşünüyorum. Ve insanlarımızın daha
iyi şartlarda yaşaması istiyorum. Ama olmuyor şimdiki hükümet daha çok zengine
çalışıyor.
Referandum sunulan anayasa taslağı
hakkında fazla bir bilgim yok. Çok yoğun
çalışıyorum. Onun için de şimdilik bir yorumum da yok. Acaba “Evet” mi “Hayır”
mı ikilem içindeyim. Henüz karar vermedim ama gelecek hakkında korkularım da
var tabii ki…

MESTAN EVĞİ (ENTİL)
2 yıl Cumhuriyet Üniversitesi’nde okudum. Babam vefat ettiği için okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu hep içimde bir
ukte olarak kaldı.
Entil’e işbaşı yapalı daha 6 ay oldu.
Uzun yıllar Arçelik’te çalıştım. 2012 yılındaki eylemlerde Türk Metal’e karşı eylem
yapanların başında olduğumuz için işten
atıldım. O dönem Birleşik Metal-İş greve çıkmıştı. Kardeşim, eniştemle bareber
Süsler’de çalışıyor. Eylemlerden haberimiz oluyordu. Arçelik’te çok baskı olduğu için işçi sesini çakartamıyor. O dönem
bizim bütün protestomuz Türk Metal’e
karşıydı. Çünkü ikili oynuyorlardı. Bize
göstermelik şeyler anlatıyorlardı ama biz
gerçeği bir şekilde duyuyorduk. Uzun yıllardan sonra Eskişehir’de yürüyüş yaptık.
Sendika görüntü kayıtlarında tek tek isim
listesi hazırladılar ve işverenle birlik olup
bizi kapının önüne koydu.
Benim önceden de bir kavgam vardı
sedikacılarla. İş kazası geçirmiştim. Dava
açmak için sendikanın avukatı yardımcı
olsun istedim. Bana o zaman “Arçelik’e
karşı bugüne kadar davayı kimse kazanamadı”, “Sen hangi mantıkla dava açıyorsun” dediler. Ama yine de tüm baskılar
rağmen dava açarak hakkımı aldım.
Birleşik Metal-İş’i söylediğim gibi
kardeşim ve eniştemden dolayı biliyordum
ama tanışmamız eylemin olduğu gün oldu.
İşten atıldığımızda Avukat yardımı istedik.
Sağolsunlar yardımcı oldular. Benim de
aralarında olduğu 33 arkadaş davamızın
arkasından gittik ve kazandık.
Şu an Birleşik Metal-İş’in DİSK’in örgütlü olduğu bir işyerinde çalışmaktan dolayı memnunum. Bu deneyimlerden sonra
iki sendika arasında yaklaşım farklarını
daha net görebiliyorsunuz.
Önümüzdeki süreç için memleketim
için endişeliyim. Şaşalı/lüks bir hayat gösteriliyor ama pazara gittiğin zaman gerçeği
herkes görebiliyor. Korkuyorum ki “Evet”
çakarsa ilk gündem maddesi işçinin temel
hakkı olan kıdem tazminatı olacaktır.

AZİZ ATEŞ (HAPALKİ)
Ülkemin ve kendi geleceğimiz açısından kaygılıyım… Referandum sonuçlarından endişeliyim. Tüm maddeleri inceledim. Ben karşıyım. Başkanlık iyi bir şey
olsaydı Atatürk, Kurtuluş Savaşı koşullarında masaya vurur ve kabul ettirirdi. Bu
hükümet 14-15 yıldır ülkeyi yönetiyorlar.
Daha fazla güç ve tek adam etrafında toplanmasından dolayı kaygılıyım.
Asgari ücretin 1400-1500 lira olduğu
bir dönemde bizim temel sorunumuz yaşam koşulları…
Ülkenin birikmiş birçok sorunu var
iken sandık konulması rahatsızlık verici.
Eskişehirde bile en ucuz ev kirası 500’den
başlıyor. Yaşam çok pahalı geçinemiyoruz. Tek maaşla mümkün değil…
2 yıldır Entil’de çalışıyorum. Daha
önce Paşebahçe’de çalıştım. Sarı sendika
Çimsa-İş’ten istifa ederek Kristal-İş’in örgütlenmesine önderlik ettiğimiz için işten
atıldık. Direniş yaptık, 40 güne yakın fabrikanın önünde çadırlarda yattık.
Şu an çalıştığım işyerinden memnunum. Daha önce DİSK’in örgütlü olduğu
bir işyerinde çalışmamıştım. Şunu söyleyebelirim DİSK farklı… Öteki sendikalar
işverene yakın duruyor.
Bu hükümet alağanüstü koşullarda Kanun Hükmünde Kararname ile bir gecede
Kıdem tazminatımızı fona devredebilirler. Şimdilik referandum sonrasına ertelenmiş görünüyor. Kıdem tazminatımıza
göz dikmesinler diyorum. Kıdem benim
işgüvencem, çoluk çocuğumun geleceği…
Paşabahçe’de yaşadık… İşten çıkarıldığında bir güvence oluyor…
Kıdem gündeme geldiğinde örgütlü
olan işçiler tepkilerini gösterebilir. Çalışanların 1400 liraya razı olduğu bir ortamda tepki korkarım ki yetersiz kalacaktır.

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

KUBİLAY EVGİN (HAPALKİ)
Siyasi konjokter olarak şu anda tek parti
hükümeti olduğu için bir doneleri/verileri
kendi ellerinde topluyorlar. Her yasa çıktığında sadece işverenlerin çıkarları gözetiliyor. İşverenlere sürekli vergi, ssk vb. aflar
ve teşvikler geliyor. İşçiler için bir düzenleme yok… Referandumda “evet” oyu çıkarsa
kıdem tazminatının “fona devir” adı altında
ortadan kaldırılması mecliste bile görüşülmeden, tek imzayla mümkün olacak. Kıdem
tazminatı benim için işgüvencesidir. Yılların
birikimi, alınterimizdir.
Referandum içeriğini biliyorum. Beni
tedirgin eden kısmı da burası. Zaten 14-15
yıldır tek bir adam tarafından yönetiliyor.
Özellikle başkan yardımcıları tek kişi tarafından atama usulü seçilecek. Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı olduğu
dönem “Taraf olmayan bertaraf olur” sözleri
şu an da sürdürüyor. Referandum da gücün
tek elde toplanmasından dolayı tedirginliğim var. Tavrım da belli.
Daha önce Akbank’ta 14 yıl çalıştım.
Kağıt üzerinde BANKSİS’de örgütlüydük.
BANKSİS’de 35 yıldır tek bir başkan vardır.
Tek adam iktidarı… 1,5 yıldır bu işyerinde
çalışıyorum. Şimdi çalıştığım işyerinde
Birleşik Metal-İş ve DİSK’in gücü ortada.
Geçmiş tecrübelerimle rahatlıkla diyebilir
ki aralarında uçurumlar var. Sorunlarımızı
çözebiliyorlar en azından oturup bizi dinleyebiliyorlar. Temsilci ve şube başkanımızla
birebir ilişki kurabiliyoruz. DİSK işçinin
haklarını için mücadele eden tek sendika
diyebilirim.

YÜCEL ÇELİK (TARKON)
Tarkon’da çok yeniyim. Bugün buraya Sendikamız biz yeni işçilere tanışma
ve eğitim amacıyla düzenlediği toplantıya
geldim.
İlk kez sendikalı bir işyerinde çalışıyorum. Daha önceki işyerlerinde sendikasız
çalıştığım için çok sıkıntılar yaşadım. Hiçbir işyerinde kıdem tazminatı, ihbar hiçbir
hakkımı alamadan ayrılmak durumunda
kaldım. Sendika olmadığı için arkamızda
duran olmadı kendi başına mücadele etsen
de bir yere kadar…
Şimdi sendikalı bir işyerinde çalışmaktan dolayı daha güvendeyim. Sendikayı
benim için en azından haklarımı koruyacağı bir güvence olarak görüyorum.
Aslen Erzurum’luyum ama ekmek
derdine uzun yıllardır Eskişehir’de yaşıyorum. Aldığımız asgari ücretle geçinmek
mümkün değildir. Asgari ücret hala açlık
sınırının altında... Toplumda korku ve tedirginlik var. Toplum olarak psikolojik
sağlığımızı iyi görmüyorum…
Çoluk çocuğumuzun geleceğinden
endişeleniyoruz. Daha iyi bir ülke ve gelecekleri olsun istiyorum ama önümüzü
göremiyoruz.
Son söz olarak “Hayır”da çıksa “Evet”
de çıksa inşallah ülke için, insanlarımız
için hayırlısı olmasını diliyorum.

AYDIN KAPICI (TARKON)
6 yıldır bu işyerinde sendikalı olarak
çalışıyorum. Yine bu işyerinde 5 yıl müteahhit de çalıştım. Müteahhit de çalıştığımız dönem, iflas göstererek tazminatlarımız ödenmedi.
Şimdi tabii ki her hakkımızı alıyoruz.
Sendika işçinin hakkını koruyan, arkasında duran örgüttür. Sendikalı bir işçi olarak kendimi daha güvende hissediyorum.
Sabah işe gittiğimde kartım basılır mı basılmaz endişesi taşımıyorsun. Haklarını
biliyorsun. Önceden zam alabilecek miyiz, tazminatımız ne olacak endişe ile çalışıyorduk. Ve herşey işverenin iki dudağı
arasındaydı.
8 yaşında bir çocuğum var. Şu an ülkenin geleceği açısandan karanlık görüyorum ve endişeleniyorum. Sendikalar ile
uğraşılıyor, başta kıdem olmak üzere haklarımız elimizden alınmak isteniyor.
Kıdem tazminatı işçinin güvencesidir.
Kıdem kalktığı zaman işveren hiç düşünmeden işçiyi kapının önüne koyabilir.
Referanduma sunulan Anayasa maddelerini inceledim. Tüm gücün ve yetkinin tek bir adamın elinde toplanmasından
dolayı endişeliyim. Şimdi “Bu değişiklik
niye oluyor?” Diye soruyorum. İşçiden
yana bir kanun çıkartılmıyor. Hep kendilerini düşünüyorlar.

Zorunlu arabuluculuk
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu her fırsatta referandumdan sonra kıdem tazminatın fona devrine ilişkin yasa tasarısı ile iş mahkemeleri
kanunu tasarısının gündeme getirileceğini
belirtmektedir.
Bakanın sözünü ettiği tasarının tam adı
“İş Mahkemeleri Kanunu, İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile
Arabuluculuk Kanunu” daha önce gazetemizde yazdığımız gibi bireysel ve kolektif
iş hukukunda düzenleme yapan yasalarda
bir çok değişiklik içermektedir.
Ancak kamuoyunda öne çıkan en
önemli başlık ise zorunlu arabuluculuktur.
Tasarı kanunlaşırsa işçi alacakları veya
işe iade davaları açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilecektir.
Tasarıda daha vahim olan diğer bir husus
işçinin arabulucuya başvurması dava şartı
sayılmasıdır. Yani işçi arabulucuya başvur-

madan dava açarsa dava şartı yokluğundan red kararı verilecektir. Bu durumda işçi
arabulucuya başvurup tekrar dava açmak
durumunda kalacaktır.
Uygulamada işverenin işyerine getirdiği
arabulucunun işçiyi anlaşmaya zorladığına
dair bir çok örneği değerlendirdiğimizde bu
uygulamanın işçi aleyhine yaratacağı sonuçlar şimdiden kendisini göstermektedir.
Mevcut
haliyle
Arabuluculuk
Kanunu’nda arabuluculuğun gönüllülük
temeli üzerine yürütülebileceği düzenlenmiştir. Arabuluculuğun gönüllülük temeli
üzerine kurulmasında ki en önemli etken
her iki tarafında bu süreçte eşit haklara ve
imkanlara sahip olduklarının kabulüdür.
İşçi ile işverenin bu anlamda eşit olmadığı
açıktır ki iş hukukunun temel ilkelerinden
bir işçi lehine yorumdur.
İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sahip
olmadıkları göz önüne alındığında en basi-

tinden alacak miktarını tam olarak
bilmeyen bir işçi arabulucu tarafından ne konuda uzlaştırılacaktır?
Arabuluculuk yolunda ne yazık ki
işçilerin yargı yolu ile alacakları
önemli ölçüde azalacaktır. Zaten
arabulucunun işçiyi hakları ve
alacağı miktar konusunda tarafsız olma
zorunluluğu nedeniyle bilgilendirmesi de
mümkün olmayacaktır.
Dolayısıyla zorunlu arabuluculuk
hükümetin iddia ettiğinin aksine hak
arama özgürlüğünün engeller niteliktedir. Bununla işçilerin yargı yoluna başvurmaları engelleneceği gibi
haklarının çok altında anlaşmalara
razı edilerek hak kaybı yaşamalarına
neden olunacaktır. Bu nedenle Sendikamız zorunlu arabuluculuk gibi
daha birçok hak kaybının içeren tasarının yasalaşmasına karşıdır.
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BURAK YILMAZ (ENTİL)
1.5 yıldır çalışıyorum. Yıllarca emlak,
inşaat firmalarında asgari ücret seviyesinde çalıştım… İşveren ne kadar uygun
görürse o kadar zam aldık. Ne kadar ücret alacağımızı bilmiyorduk. Sendikalı bir
işyerinde ilk kez çalışıyorum. Sendika benim için güvence demek. Ben daha önce
sendikalı işyerinde çalışmadığım için ciddi bir fark var.
Türkiye’nin temel sorunu işsizlik ve
aynı zamanda geçim sıkıntısı olduğunu
düşünüyorum. Aldığımız asgari ücretle
geçinmek mümkün değildir. Kıdem tazminatı bizim birikmiş olan emeğimizin
karşılığı ama bunu öldürmeye çalışıyorlar.
Hakkımızın gaspedilmesine karşı olmalıyız. Tepkimizi koymalıyız. Hiçbir işyerinde kıdem alamadım. Sigortam doğru düzgün yatırılmadı.
Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi kötü, insanların alım
güçleri yok. Sonuçta asgari ücretin düzeyi
belli… Asgari ücret 1300 tl. Kirası, elektrik, su, ısınma vb. zor geçiniyor insanlar...
Kiralık evler de pahalı. İşçiler kıdem tazminatlarına güvenerek bankalara borçlanarak ev sahibi olmaya çalışıyor.
Geleceğe hep umutla bakmak istiyoruz
ama… Karamsarım. Tedirgin, korku ile
yaşamak beni umutsuzluğa sürüklüyor.

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

İSG Kurullarında işçilerin temsili
Sendikamız, Mayıs 2016 ayından itibaren, örgütlü olduğu işyerlerinde inceleme başlatarak sendikaların daha önce
yapmadığı bir çalışmayı başlatarak bir ilke imza attı. Bugüne
kadar Sendikamız çatısı altındaki işyerlerinin yarısı bu incelemeden geçmiş durumdadır. Üyelerimiz tarafından olumlu karşılanan ve somut iyileştirmelerin yapılmasına katkı sunduğu
tespit edilen işyeri incelemeleri devam edecektir.
Bu çalışmanın sürekliliğinin sağlanması için sözleşme
maddesi haline getirme çabalarımızda devam ediyor. Hali
hazırda, 8 işyerimizde Cem Bialetti, Marmara Galvaniz, Mata
, Valfsan, AKS, İmpo Motor, Convekta, Tekno Maccaferri işyerlerimizde işyeri incelemelerimiz toplu sözleşme maddesi
haline gelmiştir. Bunun önemli bir gelişme olduğunun altını
çizmek gerekiyor.
Bir taraftan incelemeler sürerken, diğer taraftan çalışmamızın ilk sonuçlarını alacak kadar bir süreyi de geride
bıraktık. Bu incelemeler sonucunda işyerlerimizde sağlık ve
güvenliğimiz tehdit edecek ciddi bulgular elde edildi. Tüm bulgularımız, İşyerlerinin bağlı olduğu şubeler, işyeri temsilcileri
ve işyeri İSG kurulu ile paylaşıldı. Temsilcilerimizin takip ettiği, sahiplendiği işyerlerinde incelemelerimizin dikkate alındığı
ve iyileştirme çalışmaların başladığı bilgisi bizlere ulaştıkça,
yapmış olduğumuz çalışmanın yerindeliğini görüyoruz.
İşyerlerinde yaptığımız tespitler tek tek işyerleri ile paylaştık. Ancak, öne çıkan kimi başlıkları ve yapılması gerekenleri gazetemiz aracılığı ile de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bu eksiklerden en yaygın olanı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurullarının (İSG Kurulu) çalışması işçilerin temsili, kurul çalışmaların dokümantasyonu ve temsilci eğitimleri üzerinedir.
Bildiğiniz gibi, İSG kurulları işyerlerinde sağlık ve güvenlik çalışmalarının organize edildiği yürütüldüğü yetkili
bir kuruldur. Bu Kurul, 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 22 ve 30. Maddesi esas alınarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.
İSG Kurul Zorunluluğu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 22.
Maddesine göre esas olarak “Elli ve daha fazla çalışanın
bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.”
İSG Kurul Üyeleri
İSG Kurulu’nda 1)İşveren veya işveren vekili, 2) İş güvenliği uzmanı, 3) İşyeri hekimi, 4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir
kişi, 5) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, 6) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş
temsilcisinden oluşur.
Bu üyeler Kurul’un esas üyeleridir. İsteğe göre katılımcıların sayısı artabilir ama azaltılamaz.
İSG Kuruluna Katılım
İncelemelerin sırasında kurullara katılmayan temsilci
sayımız az olmakla birlikte düzenli katılımda bazı işyerlerimizde sıkıntılar olduğu görülmüştür. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi, işyeri temsilcisi yani sendika temsilcisi İSG kurulunun
asil üyesidir ve katılımı zorunludur. Bu katılım ne işverenler
tarafından engellenebilir, ne de temsilcilerimizin bu kurullara
katılmama gibi bir lüksleri yoktur.
Bazı işyerlerinde, temsilcinin dışında işçileri temsilen işçilerin katıldığı görülmüştür. Başka bir işçi sendika temsilcisi
yerine İSG Kurulu’nda yer alamaz. Bu katılım ancak ve ancak
işçi temsilcisiyle birlikte olabilir.
Bununla ilgili olarak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 20. Maddesinin 5. Bendinde “ işyerinde yetkili
sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan
temsilcisi olarak görev yapar” der.
Temsilcinin Eğitimi
İSG kurulunda görev alan sendika temsilcisinin görevlerini yerine getirebilmesi için öncelikle, öncelikle Kurul ve
çalışmaları hakkında eğitilmesi gerekir.
İşverene getirilen bu zorunluluk; İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul
Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ’nde Çalışan temsilcisi Eğitimi
Maddesi’nde getirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve
28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel
olarak eğitilir.
(2) Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir.
İSG kuruluna sadece var olmamız değil, aynı zamanda
İSG konularında donanımlı hale getirilmemizde, işverenin sorumlulukları arasındadır.
Temsilcinin Sorumluluğu
İSG Kurulu’nun eşit haklara sahip bir üyesi olan sendika
temsilcilerinin sorumluğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda;
Sendika temsilcileri, (çalışan temsilcisi); iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike
kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin
azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma
ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. Bu
görevi yerine getirdiği için hiçbir şekilde hakları kısıtlanamaz.
Risk Değerlendirmesi Ekibi
Kurulun üyesi olan sendika temsilcilerinin aynı zamanda
yasal bir zorunluluk olan Risk Değerlendirme ekibinin içinde
de yer alma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk; İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Yönetmeliğe göre;
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi
ekibi aşağıdakilerden oluşur.
1) İşveren veya işveren vekili,
2)İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
3)İşyerindeki çalışan temsilcileri,
4)İşyerindeki destek elemanlarından oluşur.
Risk değerlendirme ekibinde çalışma öncesinde yapılacak çalışma ve yöntem hakkında bilgi verilmesi yani Risk
Değerlendirmesi eğitiminden geçmesi gerekiyor.
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İşyerlerinde
İSİG iyileştirme örnekleri
Bu bölümde; Denetimi yapılan işyerlerinde
temsilci arkadaşların departmanımıza ilettikleri
iyileştirmelerden bazılarına yer vereceğiz. Tüm
sendika temsilcilerimize raporlarımızın takibi ve
iyileştirmelerin yapılması konusunda göstermiş
oldukları özenden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bir anda tüm işyerlerimizin tüm iyileştirme
başlıklarına bu sayımızda yer veremesek de önümüzdeki sayılarda yer ver vermeye devam edeceğiz.
İMPO Motor; Bobinaj bölümünde ıslak zemin sorunu vardı . İlgili alanda bir mazgal sistemi
kuruldu .İşyeri hekimi çalışma saati yasal sınırına
getirildi. Ecza dolaplarının kontrolü yapıldı . Havalandırma ve ısınma ile ilgili çalışma başladı.
Başöz; Kaldırma araçlarında kullanılan tüm
zincirleri değiştirildi. Yüksekte çalışma ile ilgili
önlemler alındı. Torna tezgahına koruma yapıldı.
Demisaş: Maçahanede kum silosunun çalışma
alanın dışında uygun bir yere çıkarılması yönündeki önerimiz dikkate alınarak, alanın dışına çalışanların kum tozundan etkilenmeyeceği bir alana
taşındı.
Bosal: Acil eylem planı tatbikatının yapılmadığı tespit edilmişti. Bu tatbikat yapıldı.
Entil, Hapalki: Çelik özlü halatlar kullanılmaya başlandı ve halatlarının içine yürek tabir edilen
aparatların takıldı.
Sanel 2. Serigrafi bölümüne havalandırma
enjeksiyon aydınlatma yapıldı. Merdivenlere kaymaz bant yapıldı. Testere kesim yerlerine perde
çekildi. İSG kurulu toplanmaya başladı.
Sanel 1. SMD Havalandırma yapıldı. Yangın
merdivenleri ve kapıları yapıldı. Kimyasal odasına
havalandırma yapıldı. Potalar havalandırma motorları ayrıldı. Vertro alanına kapalı havalandırma
yapıldı. Açık kalıplara koruma yapıldı. Kullanım
ve kontrol talimatları yazıldı ve asıldı.

İSG Kurulu Toplantı Periyodu
İSG kurulunun toplanma periyodları ise, tehlike sınıfına
göre belirlenmektedir. Metal sektörü Çok tehlikeli ve az tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Buna göre; tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde Kurul en az iki ayda bir, Çok tehlikeli
işyerlerinde en az ayda bir toplanmak zorundadır. Bu süreler
kısalabilir ama arttırılamaz.
İSG Kurul Çalışmalarının Belgelenmesi
İSG kurul çalışmalarından biri de dokümantasyondur.
Yani yapılan çalışmaların, toplantıların, eğitimlerin tutanak
altına alınması esastır. Bu dokümantasyon işi aynı zamanda
İSG kurulunun da sekreteri olan İSG uzmanları tarafından yapılır. Ve tüm kurul üyeleri tarafından imza altına alınır.
Bazı işyerlerimizde, sendika temsilcilerinin örneğin İSG
kurul toplantılarını düzenli takip etmemelerine, Risk değerlendirme ekibi içinde yer almamalarına rağmen kurulun hazırlayıp önüne getirdikleri tüm evrakları imzalandıkları görülmüştür.
Öncelikle, tüm temsilcilerimizin yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmalıdırlar. Katıldıkları, tanıklık ettikleri bilgileri dahilinde yapılan çalışmalarla ilgili dokümantasyonların
altına imza atmalıdırlar. Aksi bir durumun olduğu işyerlerinde
imza atmayı kabul etmemelidirler. ISG kurulunun çalışmalarına katılmalıdırlar. Yukarıda yazılı yasal hakların sağlanmasını işyeri yetkililerinden talep etmelidirler.
Katıldığınız toplantıların çalışmaların tutanaklarını, kurul
tarafından hazırlanan çalışma planı, eğitim planlarının bir örneğini almanız ve Sendikamız İSİG Departmanı ile paylaşmanızı tavsiye ederiz. Bu bizleri hem incelemeler sonrasında
yapılan iyileşmeleri takip etmemizi, işyerlerinin İSG açısından
sorun alanlarını görmemizi, işyerinizin İSG performansını takip etmemizi sağlamaktadır.

2017 yılına Mart ayında meydana
gelen iki iş cinayetinde Sergen kardeşimizle, Halo dayıyı kaybettik.
Sergen Karataş; 22
yaşında, askerden
dönmüş ve 6 ay
önce işe başladığı
Çayırova Boru’da
7 Mart 2017 tarihinde gece vardiyasında,
vinç
alanında vinçteki
malzemenin çarpması sonucunda
hayatını kaybetti.
Elbeyi Aygül; İşyerinde tüm işçilerin sevgili Halo
dayısı 62 yaşında
emekli olma umuduyla çalışmaya
devam ettiği kayseri ODS dökümde, 15 Mart’da
düştüğü kum silosunun içinde hayatını kaybetti.

Birleşik Metal-İş
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İş Cinayetleri Devam Ediyor
İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), her yıl olduğu gibi, Ocak ayının ilk günlerinde
ülkemizde yaşanan iş cinayetlerinin sayısını açıkladı. İSİG Meclisin verilerine göre 2016 yılı içinde 1970 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu
da ortalama her gün 5 işçinin alınmayan önlemler,
uyulmayan İSG kuralları nedeniyle çalışırken hayatını kaybettiğini gösteriyor.
Açıklanan raporda; en çok iş cinayetlerinin inşaat, taşımacılık, tarım, belediye ve metal işkollarında
olduğunu ve bu ölümlerin nedeni olarak trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme gibi nedenlerin başı çektiği görülüyor. İş cinayetlerinin illere
göre dağılımında ise İstanbul, Kocaeli, Bursa Adana
ve Antalya önde geliyor.
Raporun bir diğer verisi ise, çocuk işçiliğin yasak olduğu ülkemizde iş cinayetlerinde ölenlerin
arasında 52 çocukta yer alıyor. Son yıllarda, hızlı
bir göçün yaşandığı ülkemizde ölen işçilerin 96’sı
ise göçmen işçilerdir. İş cinayetlerinin cinsiyet dağılımına baktığımızda 98’inin kadın ve 1872’sinin
erkek olduğu görülüyor.

yaprak döker
bir yanImIz

bir
yanımız
bahar
bahçe
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Fondan işsize 14 milyar TL,

		

işverene 25 milyar TL

OHAL kapsamında çıkan 9 Şubat
2017 tarihli KHK ile İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan sermayeye yeni bir kaynak
transferi daha yapılıyor.
2017 yılında istihdam edilen her
işçi için işverenlere 733,4 TL destek
verilecek. Bu desteğin 666,6 TL’si
(yüzde 86,2’si) İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak yıllık miktar ise, 12 milyar lirayı
buluyor.
Bunu şimdilik bir tarafa koyalım.
2000 yılında yürürlüğe giren İşsizlik
Sigortası Fonu’nda 31 Aralık 2016 tarihine kadar biriken toplam gelir miktarı
151 milyar TL. Giderler çıktıktan sonra
kalan toplam fon varlığı ise 103.2 milyar TL.
İşsizlik Fonu‘nun işsizlik ödeneği
vermeye başladığı Mart 2002’den 31
Aralık 2016 tarihine kadar 5 milyon
123 bin kişiye toplam 14.3 milyar lira
ödeme yapıldı. Yani, toplam 14 yılda
fonun sadece yüzde 9,5‘i işsizlere
ödenek olarak verildi.
Fondaki hesap hatası
Bu hesaplamada sıkça bir hata
yapılıyor. Fon gelirleriyle fonun varlığı
karıştırılıyor. 103 milyar liralık fon varlığı, gelir-giderin bir bakiyesidir. “103
milyarın 14 milyarı işsize verildi“ şeklinde bir ibare kullanılıyor. Oysa 151
milyar liranın 14 milyar lirası işsize
ödenmiştir....

100 işsizden 13‘üne
Öte yandan 31 Aralık 2016 tarihi
itibariyle sadece 481 bin 573 kişiye
işsizlik ödeneği ödeniyor. Bu durumda
resmi 3.7 milyon kişi işsiz olduğuna
göre, her 100 işsizden ancak 13‘üne
işsizlik parası veriliyor. Gerçek işsiz
sayısının 6.5 milyona ulaştığı ülkemizde tüm işsizlerin sadece yüzde 7,4‘üne
işsizlik ödeneği verilmiş durumdadır....
İşsize yüzde 9,5, GAP ve işverene yüzde 24,5
Yine 2008 yılında çıkarılan bir
yasayla tüm işverenlerin sigorta priminden 5 puan düşürülmesi ve bunun
Hazine tarafından karşılanması öngörüldü. Ayrıca 18-29 yaş arasındaki
gençler ile kadınların istihdamındaki
işveren sigorta primlerinin yine fondan
karşılanması hükme bağlandı. Özürlü
istihdamı ile birlikte işverenlere sağlanan bu olanağın yıllık maliyeti 3 milyar
lirayı geçiyor.
İşverenlere 2008-2016 yılları arasında yaklaşık 25 milyar lira aktarıldı. Sonuç itibariyle İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan GAP’a 12 milyar lira, işverenlere de 25 milyar lira olmak üzere
toplam 37 milyar liralık bir aktarım yapıldı.
151 milyar liralık fon gelirlerinin
sadece yüzde 9,5’a işsizlere giderken,
GAP ve işverenlere ise yüzde 24,5’luk
bir kaynak aktarılmış oldu.

Atilla Özsever, 28.02.2017, Birgün
Şimdi buna ilaveten 2017 yılında
fondan işverenlere 12 milyar liralık bir
kaynak daha aktarılacaktır.
Koşullar değiştirilmeli
İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin
yüzde 40 ile yüzde 80’i arasında değişmektedir. Bugün için 1777,5 TL‘lik
asgari ücrete göre işsizlik ödeneğinin
üst sınırı 1.422 TL, alt sınırı ise 711
TL‘dir. Yetersiz olan işsizlik ödeneği,
en az brüt asgari ücretin iki katına çıkarılmalıdır.
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için son üç yılda 600 gün prim
ödemek yerine 300 gün çalışmak
yeterli sayılmalı, son 120 gün sürekli
çalışmış olmak koşulu da 60 güne indirilmelidir.
Öte yandan fondan yararlanma
süreleri de uzatılmalıdır. Örneğin 20
ay çalışmış olana 6 aylık işsizlik ödeneği veriliyor. Oysa bu miktarlar; 10
ay çalışıp prim ödeyene 8 ay, 15 ay
çalışana 10 ay, 24 ay çalışana da 12
ay işsizlik ödeneği verilmesi şeklinde
değiştirilmelidir.
Peki bunları kim talep edecek, işsizin parasını işverenlere aktaranlara
kim karşı çıkacak? Her şeyden önce
İŞKUR Yönetim Kurulu’nda işçileri
temsil eden Türk-İş‘in bu görevi yerine getirmesi gerekir. Oysa Türk-İş,
AKP’ye destek çıkmaktan başka bir
şey yapıyor mu?

29 yıl sonra Yargıtay’dan taşeron işçi sorununa çözüm ışığı
Murat Özveri, 05.04.2017, Evrensel

Çalışma yaşamının kanayan yarası
taşeron işçiliğinin çözümü doğrultusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi önemli bir
karar verdi. Referandum telaşı içerisinde
gözden kaçmamasını diliyorum.
Bu kararla işverenlerin “asıl” ya da
“yardımcı işleri” taşeron işçilerine vermeleri, keyiflerine göre taşeron işçi çalıştırmaları sendikaların imzaladığı toplu iş sözleşmeleriyle engellenebilecek.
Taşeron işçilerinin taleplerini anımsayalım:
Taşeron işçisi, aynı işyerinde, aynı
işi yaptığı işçilerle eşit ücret istiyor.
Taşeron işçisi aynı işyerinde aynı işi
yaptığı işçilerle aynı çalışma koşullarına
sahip olmak istiyor.
Yani taşeron işçisi, benim de hafta
tatilim olsun, ben de yıllık izinlerimi
kullanabileyim, ben de haftada 45 saat
çalışmalıyım, benim de fazla çalışmalarım düzenli ödensin, bana da işçi sağlığı
iş güvenliği kuralları uygulansın, işten
atıldığımda ben de iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileyim, benim de
kıdem ihbar tazminatım gerçek ücretim
üzerinden ödensin diyor.
Taşeron işçisi işvereninin kim olduğunu bilmek istiyor. Sürekli değişen,
yüzünü dahi görmediği kağıt üzerinde
işveren olarak gösterilmiş olan taşeronları değil, işini yaptığı işvereni muhatap
olarak görmek istiyor.
Kısaca taşeron işçisi, iş yasasının

arkasından dolaşılmadan kendisine de
uygulanmasını istiyor.
Taşeron işçileri tüm bu istemlerini
tek bir kelimeyle dile getiriyor: “Kadro.” “Taşeron işçisi kadro” diye yılardır
mücadele ediyor.
Yargıtay
9.
Hukuk
Dairesi
31.05.2016 tarihinde vermiş olduğu kararla 29 yıl sonra bir kez daha taşeron
sorununun çözümünde sendikaları ve
toplu iş sözleşmesi hakkını işaret etti.
1. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu kararı ile iş hukukunda asıl olanın işverenin asıl veya yardımcı işlerinde kendi
işçilerini çalıştırmasıdır dedi. İşverenin
asıl veya yardımcı tüm işlerini kendi işçilerine yaptırmasının kural olduğunun
bir kez daha altını çizdi.
2. Bir işverenin bazı işleri taşerona
vermesinin iş hukukunun temel ilkeleri
açısından istisna olduğunu, istisnanın kural haline getirilemeyeceğine işaret etti.
3. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu kararında dedi ki; “Süreksiz işlerde, belirli
süreli işler ile yıllık ücretli izinde olan
işlerin izinde oldukları süre için geçici
işçi (ödünç iş ilişkisi) veya müteahhit
(taşeron-alt işveren) işçisi çalıştırılabileceği, bunun da dışında sürekli işler
olan işverenin asıl ve yardımcı işlerinde
geçici işçi veya alt işveren işçisi çalıştırılamayacağı” (Yargıtay kararına söz
konusu olan toplu iş sözleşmesinde) çok
açık olarak belirtilmiştir.”

4. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi dedi
ki: “İşverenin toplu iş sözleşmesi ile alt
işveren uygulamasına gidemeyeceğine
ilişkin sözleşme hükmü, borç doğurucu bir hükümdür. Bu hüküm, işverenin
sürekli işleri kendi işçileri ile yapmasını
öngördüğünden ve istisnanın uygulanmasını yasakladığından geçerli bir hükümdür.”
Yargıtay son derece net ifadelerle işverenin taşeron işçi çalıştırmasının toplu
iş sözleşmesiyle sınırlandırılmasının “İşverenin girişim özgürlüğünü tamamen
ortadan kaldırdığı düşünülemez” dedi.
Ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “İşyerinde asıl olan ister asıl iş, ister yardımcı
iş olsun bu işleri kendi işçileri ile yerine
getirmesidir” dedi.
Sendikaların, taşeron çalıştırılmasını
sınırlandıran hükümleri toplu iş sözleşmelerine koyarak, taşeron işçilerini örgütlemelerinin önünde hukuki bir engelin bulunmadığı bu kararla bir kez daha
doğrulanmıştır.
Sendikalar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararını esas alarak işyerlerinde
taşeron çalıştırılmasını sadece istisnai
hallere indirgeyen toplu iş sözleşmeleri
yapabilirler.
Top sendikalarda, işverenden icazet
beklemeksizin taşeron çalıştırılmasını
toplu iş sözleşmeleriyle sınırlandıracak
bir mücadele onları bekliyor. Haydi hayırlısı...

Duydunuz mu
asgari ücret artmış!
Mustafa Pamukoğlu, 30.12.2016, Aydınlık
2017 yılında geçerli olacak asgari ücret net
104 TL artarak büyük sevinç yarattı!
Asgari ücret net 1.404 TL 2017’de tek kademeli olarak ödenecek. Bekar ve çocuksuz bir
kişinin brüt ücreti şöyle:

Bu net ücret değişmeyecek, çalışanın evli ve
çocuk sayısına göre asgari geçim indirimi değişikliğe uğrayacaktır. Öte yandan 2017 gelir vergisi tarifesine göre yıllık 13.000 TL üzerinde olacak tutarın hesabında 13.000 TL için 1.950 TL
üzeri için yüzde 20 oranı uygulanacak.
Buna göre kümülatif gelir vergisi matrahı
Eylül ayından itibaren 13.000 TL’yi geçtiği için
son 4 ay 13.000 TL üzerindeki rakam için yüzde
20 gelir vergisi oranı uygulanacak.
Asgari geçim indirimi de asgari ücret değiştiğinden ufak bir artış kaydetmiş durumda.
Yüzde 8 artış iyimiş!
Bakan Müezzinoğlu enflasyon oranının yüzde 6.5 olarak hedefledikleri için yüzde 8 artış yaparak enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirmenin mutluluğunu(!) yaşadıklarını ifade etti.
Enflasyon oranı tahmin, piyasa fiyat artışları
yüzde 20’lerde ücret artışındaki 104 TL çok iyi.
Biraz şaka gibi...
Emekçi bu 104 lira ile günde 4 yumurta, 3
ekmek, 4 simit alabilecek. Bu önemli bir refah
artışına tekabül ediyor(!). Eğer bir kişi 1.000 TL
kira ödüyorsa ve mal sahibi kira artışı yapmışsa
kira artışını karşılıyor(!) Yani yaza da yetecek
kışa da yetecek bir artış(!)
Türk-İş asgari ücretin net 1.600 TL olmasını istiyordu. Bu gerçekleşmedi. Karara da imza
atmadı. Bu artışın işçileri memnun etmeyeceği
kesin.
İşverene desteğe devam
Devlet işverene geçen yıl aylık 100 lira destek vermişti. Bu yıl da daha düşük tutarda destek sürecek. İşverenin çalışan başına 373.44 TL
kamu yükümlülük maliyetine katkı yapılacağı
Bakan tarafından açıklandı. Tutar henüz belli
değil.
6.5 milyon asgari ücretli çalışan var. Bu sayıyı 1.777,50 TL ile çarparsak yaklaşık aylık 11.5
milyar TL ödeme demektir. Kamunun payı ise
aylık yaklaşık 2,5 milyar TL. Devlet 50 TL katkı
sunsa yıllık bütçeye yükü yaklaşık 4 milyar TL
olacak.
Burada işçi de haklı, işveren de haklı, hükümet de haklı. Bu noktada emekçiye daha fazla
refah sağlayacak ücret verilmemesinin en büyük
sebebi üreten bir ekonomi yaratmamamız ve katma değer yaratıp halka paylaştıramamaktan kaynaklanıyor. Borç yükü de asgari ücret külfetinin
artırılmamasında diğer önemli bir etken.
Bütçeye baskı yapan asgari ücret bu şekilde
komik artışlara yol açıyor.
Çözüm yarından tezi yok ekonomimizin yapısını üretim ekonomisi ekseninde değiştirmek...
Mümkün mü? Elbette...

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu - Mart 2017

Enflasyon hesabı dar gelirlinin hesabı ile tutmuyor

Enflasyon yoksul için daha da fazla
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat
Pahalılığı Mart 2017 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre
TÜİK tarafından yüzde 11,3 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, kendi hesabına çalışanlar için
yüzde 12, düzenli ücretlilerde yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyonun en çok etkilediği kesim ise yüzde
1,21 ile ücretsiz aile işçileri oldu.

Herkesin enflasyonu farklı
Enflasyon toplumun her kesimini yaptıkları harcamalara göre farklı olarak yansıyor. Örneğin gıda fiyatlarındaki
artış dar gelirliyi daha fazla etkiliyor. Nitekim farklı gelir
gruplarına ve statüye sahip olan kesimler, fiyat atışlarını
farklı düzeylerde hissediyor. Tüm gelir grupları için tek bir
Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir sonucu olarak yaşadığımız enflasyon resmi enflasyon ile uyumsuzluk
gösteriyor.
TÜİK Mart 2017 TÜFE verilerine göre aylık yıllık
enflasyon yüzde 11,3. Buna karşın enflasyonu ücretli çalışanlar yüzde 11,5, kendi hesabına çalışan yüzde 12, çalışmayanlar yüzde 11,24 olarak hissediyor. Nitelikli tarım
işlerinde çalışanlarda ise bu oran yüzde 11,9.

Enflasyon hesaplaması nedeniyle herkes
kayıp yaşadı
BİSAM, TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve
TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre
Endeks Sonuçlarını kullanarak farklı gelir grupları için
enflasyon hesaplaması yapıyor.
Bu hesaplamaya göre enflasyon çeşitli gelir ve tüketim
grupları için farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;
1) Mart 2003-Mart 2017 dönemleri arasında genel
TÜFE yüzde 211 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 238,
2) Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 245,
3) Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 243,
4) Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde
249 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon
yüzde 234 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu
daha fazla vurdu.
BİSAM tarafından Mart 2003-Mart 2017 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.
Buna göre son 13 yıllık dönemde (Mart 2003-Mart
2017) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak
yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 14,1 ile
“Yevmiyeliler”, mesleğe göre yüzde 12,5 ile
“Nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar”, temel gelir kaynağına
göre yüzde 12,5 ile
“Diğer
Transferlerle
Geçinenler” oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma
en yoksul yüzde 20 için
yüzde 12,1 seviyesinde
gerçekleşti. Buna karşın
en zengin yüzde 20 için
gizli yoksullaşma yüzde
6,8 oldu.

Sonuç
Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama
kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan
bir yoksulluğa neden olmaktadır.
Aynı zamanda sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan yöntem, sonuçların güvenilirliği açısından soru işaretlerine neden olmaktadır.
Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli olan kira ve
gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak azalması
enflasyon verileri üzerinden yaşanan tartışmaları artırmaktadır. Bu nedenle;
1) Ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak
ayrı bir endeks oluşturulmalıdır
2) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı
halde, yüksek değer taşıdığı için enflasyonu önemi oranda
etkileyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçirilmeli, teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli
olarak gerileyen ürünler, sepetten çıkartılmalıdır.
3) Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık
sepet değişiminden vaz geçilmeli. Sepetteki değişiklikler
5’er yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmelidir.
4) İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek
örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.
5) Hükümetin TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak durulmalıdır.
6) Enflasyon hesaplamasında araştırma kapsamında
belirtilen unsurlardan kaynaklı olarak yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi Kasım ayı Açlık ve
Yoksulluk Sınırı Araştırması
Açlık Sınırı: 1645 TL.
Yoksulluk Sınırı: 5201 TL.
Zorunlu Gıda Harcamaları
Yetişkin Kadın
Yetişkin Erkek
15-19 Yaş Erkek Çocuk
4-6 Yaş Kız Çocuğu
Toplam
Açlık Sınırı

14,05
15,02
15,47
10,30
54,84
1645

Mart 2017 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

% 1,02
% 4,34
% 11,29
% 8,21

Mart 2017 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

1,04
6,38
16,09
6,89

Asgari Ücret

Grafik 1- Enflasyon hesaplaması nedeniyle yaşanan
gizli yoksullaşma oranı

1 Ocak 2017’de itibaren
Brüt:
1.777,50 TL.
Net:
1.270,75 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2017’de itibaren
Aylık kazanç alt sınırı:
Aylık kazanç üst sınırı:

1.777,50 TL.
13.331,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
01 Ocak 2017 tarihinden itibaren 4.426,16 TL.

Gelir Vergi Oranları
2017 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve
vergi oranları:
13.000 TL’ye kadar			

% 15

30.000 TL’nin
13.000 TL’si için

1.950,

fazlası

% 20

110.000 TL’nin
30.000 TL’si için

5.350,

fazlası

% 27

110.000 TL’den fazlasının
110.000 TL’si için 26.950,

fazlası

% 35
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Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

Karanlık ancak
Sanatla aydınlanır.
“Tiyatro, insanları bir arada tutmanın en
içten, en yalın ve en evrensel aracı... İnandığımız ve savunduğumuz değerlerin en etkili konuşmacısı... Bugün dünyadaki hemen hemen
tüm ülkelerin inanılmaz bir hızla içine düştükleri bu kaotik ortamda, tiyatronun anlattığı ve anlatacağı hikâyelere çok ihtiyacımız
var. Çünkü: Ruhlarımız yoruldu... Yüreklerimizdeki sevgi azaldı... Akıllarımız tutulmaya
başladı... Öleni-öldüreni, sürüleni- süreni, yok
edileni yok edeni ve tüm bunların nedenlerini
anlamakta zorluk çekiyoruz.
Ama kaçış yok! Bu kaotik şartlar altında
dahi hayat yaşanacak, oyunlarımız perdelerini
açmaya devam edecek. İşte tam da bu noktada daha fazla sarılmalıyız tiyatroya... Tiyatro
bizim en insani sığınağımız. Etrafta fırtınalar
koparken içinde bulunmaktan huzur duyacağımız, birbirimize olan sevgimizi paylaşacağımız ve ortak değerlerimizi daha güçlü bir
şekilde savunabileceğimiz bir sığınak... İşte,
bugün Tiyatro’nun iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. ”

Ankara Birlik Tiyatrosunun
sahnelediği oyunu, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve sendikamız çalışanlarıyla birlikte izledik...

27 Mart Dünya Tiyatro Günü 55 yıldır kutlanıyor.

“Milletin derdine derman olacak yolları araştırmak istedik.
Bu ne affedilmez suçmuş meğer...”
69 yıl önce, 2 Nisan’da öldürülmüştü.
25 Şubat 1907'de, Gümülcine'de doğan, birçok bestelenmiş şiiriyle yakından tanıdığımız öykücü, öğretmen,
yazar ve gazeteci Sabahattin Ali'yi, sevgiyler anıyoruz.

Çalışma ve Toplum, 52. sayısı
Ocak ayında raflarda yerini almıştı.
53. sayısı için hazırlıklar tamamlanma
aşamasında....

www.birlesikmetal.org

“Yaşamak görevdir bu yangın yerinde
Yaşamak, insan kalarak”

“Çalışma ve Toplum titiz
akademik ve bilimsel ölçütlerle yayın yapan, emek ve
çalışma sorunlarını irdeleyen ve bu yönde bir birikim
oluşturmaya çalışan önemli
bir yayın. Dergi çok sayıda
akademisyen, hukukçu, uzman ve uygulayıcıya basılı
olarak ulaştırılıyor. Ancak
bazen bir ansiklopedi cildi
hacminde çıkan derginin
basılı halini edinemeyenler
üzülmesin. Çalışma ve Toplum aynı zamanda online
bir dergi www.calismatoplum.org adresinden yeni sayısına ve tüm dergi arşivine
ücretsiz olarak ulaşılabilir.”

1993’te Madımak’ta katledilen
şairimiz, Türkçenin en naif, en romantik, en yalın “bir acıya kiracı”
ozanlarından Metin Altıok, 14 Mart
1941 İzmir, Bergama doğumlu...

içinizdeki coşkuyu
yaşatın...
‘’O İYİ
İNSANLAR,
O GÜZEL
ATLARA
BİNİP
ÇEKİP
GİTTİLER”.
#KemalSunal
#TarıkAkan
#HalitAkçatepe

Birleşik Metal-İş
Nisan 2017

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı ABB
Elektrik/Dudullu’dan Metin Aydı’nın babaannesi vefat etti. Metin Şen ameliyat oldu.
ABB Elektrik/Kartal’dan Uğur Zorlu’nun
babası ve kardeşi, Hamza Ulusoy’un babası ve babaannesi, Muammer İçen’in
annesi vefat etti. Mata Ahşap Ve Otomotiv San.’den Mehmet Çolak, Nilüfer
Kilikli, Serkan Tanrıverdi iş kazası geçirdi.
Oktay Beşikçi, Gülşen Dokgöz ameliyat
oldu. Akgün Radyatör/Tuzla’dan Baştemsilcimiz Ahmet Demir’in halası, Çetin
Aktaş’ın ağabeyi, Ferhat Bıçak’ın amcası
vefat etti, Mesut Aydın’ın kayınbiraderi iş
kazası geçirdi. Aks Otomotiv’den Aygül
Güneri’nin ablası, Ali Çelik’in ablası vefat
etti. Sanel’den Şükran Tekin kalp ameliyatı sonrası vefat etti, Elif Bayır’ın annesi,
Aslan Taşhan’ın babaannesi vafat etti.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz
Enerji’den Zahat Şimşek, Mümin Daşkıran ameliyat oldu ve Hakan Mert’in ayağı kırıldı. Çimsataş/Mersin’den Kurtuluş
Akdoğan’ın annesi Mehmet Yeşilbeyaz’ın
annesi, Olcay Aslan’ın annesi, Yasin
Gönül’ün babası vefat etti. Yücel Boru/
Dörtyol’dan İzzet ve Hasan Karataş’ın
annesi vefat etti.
Kocaeli Şubemize bağlı Cem
Bialetti’den Ahmet Kızıltan’ın anne ve babasını, Yılmaz Yaraşır’ın annesi, Ferhat
Enlioğlu’nun babası vefat etti. Baysan
Kazan’dan Adem Bekçi’nin kardeşi vefat
etti. Erciyas Çelik Boru’dan Ömer Usta
iş kazası geçirdi. Tekno Maccaferri’den
Mustafa Çelebi iş kazası geçirdi.
İzmir Şubemize bağlı Delphi’den
Mehmet Fatih Birgün ve Veysel Birgül’ün
babaları vefat etti. Ergun Hidrolik’ten Ali
Gençtürk’ün annnesi ve ağabeyi Enis
Kınık’ın babaannesi vefat etti. HMS

Makine’dan İlkay Tanboğa ve Süleyman
Tanboğa’nın anneleri vefat etti. LİSİFTB’den Özden Durmaz’ın babası vefat
etti.
Gebze Şubemize bağlı Yücel
Boru’dan Erdi Demir, Ümit Doğan Karadeniz, Şenol Coşkun, Sezai Akhan, İbrahim Turak, Fatih Okumuş, Aslan Aydın,
Selçuk Hocaoğlu, Ahmet Alaşalvar, Batuhan Büyüktopçu iş kazası geçirdi. Temel Atmaca’nın ablası, İhsan Bayram’ın
babası vefat etti. GE Alstom’dan Kazım
Duman’ın babası, Emrah Yalçın’ın kayınpederi, Erdal Yaman’ın annesi vefat etti.
Legrand’dan Nurcan Doğan’ın ağabeyi
vefat etti. Çayırova Boru’dan Cemal Örnek, Çetin Demirbaş, Hilmi Yavuz Ataç,
Ertuğrul Tom iş kazası geçirdi.

Bursa Şubemize bağlı
Prysmian işyeri Baştemsilcimiz
FUAT DURMAZ’ı
bir kalp krizi sonucu kaybettik.
Değerli bir üyemizi, metal işçilerinin
yiğit bir temsilcisini kaybetmenin
üzüntüsü içerisindeyiz…

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

SOLDAN SAĞA:
1) “Maden”, “Sürü”, “Adak” gibi filmlerde oynayan ve Eylül2016’da ölen, Türk sinemasının
unutlmaz yakışıklısı./Bir orman ağacı. 2) Milli, bir ulusla ilgili./Şeker ve Glikoz şurubu ile hazırlanan ve içine süt, yağlı maddeler ve bir aroma katılarak yapılan bonbon. 3) Nabeş soylusu./Bri şeyi,
kırma, yıpratma, hırpalama./Kırmızı. 4) Açı birimi “Grad”ın simgesi./Diyarbakır-Silvan yolundaki
tarihi köprü./Maksim Gorki’nin ünlü romanı. 5) Afrika’da bir ülke./Bir tür bağımsız il. 6) Sabahın
alaca karanlığı./Etiyopya’da bir ırmak ve arkeolojik vadi./Şarkı, türkü./Bir deliği ya da şişe ağzını
tıkamaya yarayan araç. 7) Alacak ya da borç./Aptal, kolayca avlanan, saf kimselere argoda verilen
ad. 8) Haksızlık, eziyet./Türk lirası./Yün örgüde bir ilmek atma biçimi. 9) Büyük balıkçı kayığı./Haber götüren, haberci./Bin metre. 10) Mühür, damga./Damıtılarak elde edilen bir tür içki, rakı./Öykü.
11) En yüksek derecede olan şey./Kutsal kitapta adı geçen ve “HOREB” olarak da adlandırılan dağ.
12) Bir pamuk cinsi./Bir tür sentetik elyaf. 13) Numara (kısa)./Bir göz rengi./Bir şeyin değerini kaybetmesi, saradan ve bayağı hale gelmesi. 14) Sodyum, kalsiyum, alüminyum karbonattan oluşan bir
mineral./Yunan rakısı. 15) Bir yağış şekli./Olayları, olumsuz, negatif görme eğilimi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) “Diriliş”, “Şu Çılgın Türkler” gibi eserlerinin yanı sara birçok tiyatro oyunu da yazmış edebiyatçımız. 2) Yaklaşma, uzak dur, açıktan geç anlamında argo sözcük./Muğla’nın bir ilçesi./Dışalına
izin verilen mallara uygulanan sınırlama. 3) Rusya halkından olan./Uluslararası hukuk kurallarına
göre düzenlenen yazılı sözleşme./Tümör. 4) Sahip, iye./Manganez’in simgesi./Anlam bakımından,
anlamını vererek. 5) Anadolu’nun orta kesiminde “Peri Bacaları”yla ünlü turistik bölge./Erzurum
ve çevresinde “Saya” törenine verilen ad. 6) Kamufle etme, gizleme./Kesinlikle uyulması gereken
kuran ve hadis hükümleri./Üye. 7) Kızıldeniz’in kuzeyinde bir körfez./Bir renk./Hint mitolojisinde
yaşam ve ölümsüzlük verici besine verilen ad. 9) Layık olmayan, layıksız./Düşman kafasından bir
tutam saçı, derisiyle birlikte ganimet olarak alma eylemi. 10) Radyo dalgalarının yankısını alarak
cisimlerin yerlerini saptayan aygıt./Şaşma belirten bir ünlem./Nilüfer türünden olan bitkilere verilen
ad. 11) Gerekli olgunluğa erişmiş, yetkin./Ayakta duran, var olan./Çekişme, hır, şiraz. 12) Gözleri
görmeyen/Lokman ruhu./İskambilde bir kağıt./Kolay olmayan. 13) Bir bağlaç./Hiçbir heyecan ve
zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. 14) Saha./Nadim./Ortaçağ Avrupası’nda bir şiir ve müzik
biçimi. 15) Cilt kapakları özel bir düzenle gevşetilip sıkıştırılabilen defter./Söz./Beyaz.

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Mert
Akışkan Gücü’nden, Adem Hayal’ın kızı
dünyaya geldi. ABB Elektrik/Dudullu’dan,
Sami Gönülal’ın kızı, Adem Öksüz’ün
oğlu, Mustafa Helvacı’nın kızı, Cihangir Çelikbaş’ın oğlu, Mustafa Göncü’nün
ikiz kızları dünyaya geldi. ABB Elektrik /
Kartal’dan Bülent AkgüL’ün çocuğu oldu.
Süleyman Şeker, Can Fırat Dinçer evlendi. ABB Elektrik /Dilovası’ndan Burak
Güneş’in oğlu oldu. Akgün Radyatör/
Tuzla’dan, Necati Öztürk, Şenol Güç,
Cengiz Güç, Ozan Özcan, Vedat Buz,
Nevzat Boz’un çocukları dünyaya geldi.
Aks Otomotiv’den Mustafa Aksoy evlendi, Ali Sevim’in, Murat Gedikoğlu’nun
çocukları oldu. Mata Ahşap ve Otomotiv
San.’den Hakan Güçlü evlendi, Yavuz
Özdemir’in Ömer Osman adında oğlu
oldu. Sanel’den Dursun Polat’ın oğlu dünyaya geldi.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz
Enerji’den Hüseyin Girgin’in kızı, Recai
Gider’in erkek çocukları dünyaya geldi.
Çimsataş/Mersin’den Muhittin Tarhan,
Hikmet Kürek, Mürsel Tartar evlendi.
Kocaeli Şubemize bağlı Cem
Bialetti’den Kerem Yıldız’ın kızı, Selim
Yılmaz’ın kızı, Emirhan Gögebakan’ın
kızı, Birsen Yiğiter’in kızı dünyaya geldi.
Neslihan Kazancı, Hakan Gül evlendi.
Mutlu Açık nişanlandı.
İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Ferdi Hoşcan, Kemal Karagöz, Yusuf Ballı,
Evren Bulunmaz’ın çocukları dünyaya
geldi. LİSİ-FTB’den Onur Seyrak, Murat
Aydoğdu’nun çocukları dünyaya geldi.
Mustafa Ali Çelikkaya evlendi. Jantsa’dan
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Bilal Taştan, Özgür Şahin evlendi. Fatih Madran,
Hüsnü
Koyuncuoğlu, Mehmet
Göksu,
Tayfun
Evelek,
Ergin
Acar, Nuri Acar,
Ramazan Pınar, Sebahattin Bilen, Ali Karaman, Mustafa Şirin, Kenan Delioğlu’nun
çocukları dünyaya geldi. Mahle’den Ramazan Tekin’in çocuğu dünyaya geldi.
Ergun Hidrolik’ten Mustafa Güler’in kızı
dünyaya geldi. Polkima’dan İsmet Topkara, Selçuk Gül, Cengiz Ülge, Murat
Sarıçiçek, Barış Özzehir’in çocukları dünyaya geldi. Titan Asia’dan Ümit Ayanoğlu,
Hamza Aksoy, Erdinç Tekin, Ali Atar’ın çocukları dünyaya geldi. HMS Makine’dan
Yasin Eroğlu, İrfan Karakurt’un çocukları
dünyaya geldi.
Gebze Şubemize bağlı Yücel
Boru’dan Ünal Gündüz, Mürteza Soylu, Hüseyin Görgün, Erdal Şahin, Mesut
Gül, Ahmet Güldalı, Mehmet Latif Kılıç,
Ahmet Doğrugören, Tuğan Söğütçü, Bünyamin Asan, Tuna Hacıköylü, Murat Ali
Uğurlu, Burak Polat, Sezai Keser, Emre
Şahin, Savaş Apaydın, Eyüp Yalçınkaya,
Dursun Arslan, Kerim Çığrıkçı, Ferhat
Dinç’in çocukları oldu. Nurullah Kızılkaya, Sebahattin Temmuz, Onur Meral evlendi. Arfesan’dan Edip Töngel, Hamdi
Dereli, Emrah Çakmak’ın çocukları oldu.
Legrand’dan Tezcan Ediz Türkoğlu, Ferda Hasan’ın çocukları oldu. Çayırova
Boru’dan Cevdet Güler, Aladdin Kılıçoğlu,
Recep Çal, İrfan Özler’in çocukları oldu.

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

