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GÜNDEM

KAPİTALİZM SALDIRIYOR
2016 yılı ve 2017 yılının ilk ayları toplumun
büyük kesiminde turnikede kalmış bir hayat
bıraktı. Kırmadığımız camların dayağını yedik
bu dönemde. Kendi yarattıkları canavarlarla
girdikleri gölge boksunda, arada ezilen çimler
olduk.
OHAL var dediler, grevimizi yasakladılar.
Sendikamıza üye olduğu için, istisnasız her
yerde işçiler atıldı, işyeri önünde eylem yapamassınız dediler. Kanun hükmünde kararnamelerle, valilik genelgeleriyle hep bizim önümüze duvar ördüler.
Gemlik’te gözaltına aldılar. Kandıra’da
ilçe dışına sürdüler. Olmadı nezarete attılar, Gebze’de fabrika içinde yaptığımız basın
açıklamasından dolayı bile, hakkımızda dava
açtılar.
Hükümetin “haraç” niteliği taşıyan absürt
bir uygulamayı, sermayeye kaynak yaratma
adına, zorunlu BES’i başımıza musallat ettiler.
İşsizlik fonunu işçiye vermek yerine, sermayeye teşvik olarak ve varlık fonu dedikleri denetimsiz yapı içinde kullanmaya başladılar.
Velhasıl fırsat bu fırsat deyip, yeni rejim
inşası, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kuşatacak şekilde hayata geçirilmeye başlandı.
Ve buna parelel olarak yeni rejimin doğasına
uygun şekilde…
Bunlar neylerse güzel eyler, hikmetinden
sual olunmaz diyen, olan biteni hiçbir şekilde
sorgulamayan, bir yeni insan tipi yaratılmaya
çalışılıyor. Rejimin ideolojik aygıtları, makbul
vatandaşın dışındakileri kuşatma altına alıyor.
Ellerindeki aygıtlarla, bu rejime yönelik
rızayı yaratıp, makbul kitleleri kendi projelerinin birer öznesine dönüştürüyor. Sermayeyle
hükümetlerin el ele verdikleri bu dönemlerde,
seytanını ayrıntılarda gizledikleri, ekliyomuş
gibi yaparak eksilttikleri, göstererek gizledikleri
yani bazı şeyleri verir gibi yaparak bir çok kazanımımızı gaspettikleri örnekler gün geçtikçe
çoğalıyor.
Sağlıkta dönüşüm adı altında insan hayatının ticarileşmesi, her ay fazlalaşan, daha çok
can yakan işsizlik, sürekli oynanan sepetlerle
belirlenen enflasyon rakamları, her gün 5 işçinin öldüğü iş cinayetleri, işsizlik fonunun yağmalanması, zorunlu bireysel emeklilik, zorunlu
arabuluculuk adı altında yeni hak kayıpları,
açlık sınırı altında belirlenen asgari ücret, örgütlenmenin önündeki engeller, yandaş sendika semirtilmesi, kıdem tazminatı, kısa çalışma,
çağrı üzerine çalışma, işçi simsarlığı özel isdihdam büroları, kiralık işçilik, esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaşlaştırma, grev ve eylemlerin yasaklanması gibi düşmanca saldırı
uygulamaları gün geçtikçe daha çok yaşanıyor
ve canımızı acıtıyor.
Sermayeye işçilerin parası üzerinden ayrıcalıklar tanınırken, işçi ve emekçiler ise yok
sayılıyor. Akıl almadık muamelere maruz bırakılıyor. Onların da payına düşen yoksulluk,
güvencesiz, daha yoğun çalışma ile işsizlik
oluyor. Yani tam da kapitalist düzen adaletine
uygun olarak kimileri ödüllendirilirken, buna
maruz kalanlar cezalandırılıyor. Emek bugüne
kadar görülmediği ölçüde değersizleştiriliyor.

İşçiler, sosyal bir unsur olarak görülmek
yerine yalnızca maliyet ögesi olarak değerlendiriliyor. Bu anlayışla sendikal ve toplumsal
örgütlenmelerin önü, can hıraş bir şekilde kesilmeye çalışılıyor.
Tüm bu bilinçlice yapılan engellemeler, bir
avuç kalan direngen örgütlülüğün de bitirilmesi, tek tek insanların kolayca avlanması içindir.
Bağımsızlığına, cumhuriyetine, demokrasiye, adalete, hukuka, sosyal devlete, eşitliğe,
kardeşliğe, toplumsal çıkarlara, örgütlülüğüne
sahip çıkamayan bir sınıfın, ekmeğine sahip
çıkamayacağını çok iyi biliyorlar. İçimizi boşaltmaya, ruhumuzu yok etmeye çalışıyorlar.
Vicdanımızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki vicdanı kalmamış bir ülkenin toprağı toz
olur. Hiyerarşiye dayalı, itiraz kabul etmeyen,
boyun eğmeye yatkın bir, itaat rejimi öngörülüyor. Vesayetin tasviyesi değil, güncelleştirilmiş
vesayet tekeli oluşturulmak isteniyor.
Bütün bu fotoğrafları göz önüne aldığımızda, işçi sınıfına ve emekçi halka yapılan
saldırıların, sınır tanımadığı, bir dönemden
geçiyoruz. Bu yolda her yol mübah mantığı ile
hareket ediyorlar.

Zorluklara rağmen bildiğimiz
yolda yürümeye devam…
Bizler de el birliği ile bir taraftan iç örgütlülüğümüzü güçlendirmeye çalışırken, diğer
taraftan, yeni örgütlenme çalışmalarını da çok
daha büyük bir titizlikle ve edindiğimiz tecrübeler ışığında, yeni stratejiler belirleyerek sürdürmeye çalışıyoruz.
Şundan da gurur duyuyoruz; bileğinin hakkıyla, kimsenin elini eteğini öpmeden en fazla
örgütlenen sendikalalardan birisiyiz. Amacımız
ülkemizdeki metal işçilerini elimizden geldiğince kucaklamak, onların umudu, sesi ve güç
birliği haline gelmektir. Bu yolda bu güne kadar olduğu gibi tüm kadrolarımızdan, yönetici,
temsilci ve üyelerimizden büyük bir destek alacağımıza inanıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki,
metal işçilerinin sendikamıza ihtiyacı var.
Yine biz biliyoruz ki, metal işçilerinin sevdası Birleşik Metal-İş Sendikasıdır. Bizim sevgimiz de her işçinin elinin uzanacağı yerdedir.
Ve şuna bütün kalbimizle inanıyoruz ki bir gün
tümüyle buluşacağız onlarla.
Ve topraktan, demirden, ateşten doğanların en mükemmeli doğacak bizden… Nehirler,
derelerden topladıklarıyla coşkulu akarlar. Bizimde 2010 yılı itibarıyla şubelerimiz, temsilcilerimiz ve üyelerimizden topladıklarımızla
başladığımız, işbirlikçi sömürü düzenine karşı
kutlu ve coşkulu yürüyüşümüz devam ediyor.
Aşil’i 30 yıl sonra topuğundan vurduk. En
son EMİS sürecinde, artık grev yasaklamalarının da bir işe yaramayacağını gösterdik.
Yıllardır yaşadıklarımızdan şunu öğrendik: Zor
süreçler, sendikaların görevlerini yerine getirip
getirmedikleri konusunda sınandığı zamanlardır. Bizler, yürekli metal işçileri, patronlara ve
patronseverlere, 70 yıllık ilkemizi bir kez daha
hatırlattık. Bizleri gizli mutabakatlar içeren
makul koridorlarda yürütmeye, kimsenin gücü
yetmez.
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Sendikamızın sözleşmelerde ortaya koyduğu mücadeleci tavrı nedeniyle, patron ve
sarı sendika işbirliği ile intikam alma saldırılarına maruz kalsa da, dün sendikamızda görev
yapıp, bugün rüzgarın gücü karşısında boş bir
varil gibi devrilen, kişilik erozyonuna uğramış
kimi hainler, parayla satın alınıp bize karşı
saldırı içine sokulsa da, sendikal mücadele
konusundaki net politiklarımızla, yani sterilize
kalmış bir ideolojik sınıf duruşuyla, sendikamız sürece müdahele etmeye, saldırılara karşı
koymaya kararlıdır.
Önümüzdeki günlerde bir başka önemli
konu daha gündemde yerini bulacak. Son derece dikkatli, aynı zamanda hazırlıklı olmamız
gereken bu konu, kıdem tazminatına yapılacak
saldırıdır. Fon adı altında ortadan kaldırılması
anlamına gelecek olan düzenlemede, bir çok
konfederasyon “kafaya” alınmış olsa da, işçilerin tepkisinden çekinildiği için bunu azaltacak
formüller üzerinde duruluyor.
Kıdem tazminatlarımızı vermemek için her
türlü mücadeleye şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız.
15-16 Haziran direnişlerinde sendikal
hakların ve özgürlüklerin budanması, DİSK’in
kapatılması için yapılmak istenen yasal düzenlemeye karşı, yüzbinlerce işçinin ortaya koyduğu direnişe, bu gün her zamakinden fazla
ihtiyacımız var. Yıllar sonra yine sendikal hak
ve özgürlüklerimiz için, mücadele bayrağını
yükseltmeliyiz.
Bilinmeli ki sermaye kar için vardır. Sermaye kar elde etmek için kimsenin gözünün
yaşına bakmaz. Rica ile işçi almaz, ücretleri
yükseltmez, çocuk işçiliğini engellemez, bunu
sağlayacak olan yasalar ve denetlemelerdir ve
de örgütlülüktür.
Kısacası ülkenin kaderi işçi sınıfının yeniden sahneye çıkmasına bağlı. Bunun için
umutsuz değiliz. Yapabileceğimiz daha çok
şey var. Hayat bitmemiş işlerden müteşekkildür. Hiç kimse her şeyi yaptım duygusu içinde
olmamalıdır. Sonuç istenilen değilse, mutlaka
gözden kaçan bir eksik vardır.

MESS grup sözleşmelerinde
herşeye hazırız
Yeni bir grup toplu sözleşme sürecine girdik. 2017-2019 dönemi sözleşme dönemi için
mart ayından bu yana çalışmalarımızı planlı bir
şekilde sürdürüyoruz.
Bu döneme, ajitatif söylemlerin belirleyici
olduğu pisikolojik ortamda başladık. İşçi sınıfının isyan eden halini, terbiye edici yöne farklı
metotlarla evirmeye çalışıyorlar.
1970’li yıllarda başlayan MESS mücadelesi sürüyor. Elbette sınıf mücadelesi belirli bir
zaman dilimiyle sınırlı değildir; tarihiniz hep
peşinizden gelir.
Sendikamızın içindeki güç, bunu başarabilecek düzeyde.Yeter ki örgütümüze, ögütlülüğümüze, sahip çıkmasını becerebilelim.
Fırtınalar ardından gökkuşağı, onu bekleyenler için mutlaka ortaya çıkar. Ama onu
görmek için gökyüzüne bakmak gerek. Bu topraklarda hiçleştirilen, yönsüzleştirilen, kültürel

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

ve ideolojik kuşatma altında tuz, buz olan bu
kadar yapıya karşın, karanlığı dağıtacak parlayan yıldızlardan bir tanesi de, pratik gerçeklerle, teorik doğruları, gelenekleriyle harmanlaştırıp, bizlere haydi kalk ayağa, yürü güneşe
dedirten, onurlu geçmişten aydınlık geleceğe
doğru yol haritasını belirleyen, Birleşik Metalİş Sendikasıdır.
Ülkemiz ve geleceğimiz bir bataklığın içine
çekilmeye çalışılsa da, bizler, yıldızlara bakmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki her seher
bir karanlıkta gizlidir. En karanlık an, bu günler
gibi şafağa en yakın andır.
Sendikamız, herkesin yüreğinde kendisinden daha büyük heyecanı taşıyanlar içindir.
Birlikte her şeyi yapabileceklerinden şüphe
duymayan insanlar içindir.

Birleşik Metal-İş Sendikası kıymetini bilenler içindir
Birleşik Metal-İş, kıymetini bilenler içindir.
Aynı zamanda, sendikamız tüm yaptıklarımızın yankılanıp mutlaka tekrar bize döneceği bir
dağ gibidir. Kimileri bazı zamanlarda her şey
bitti sansa da, içindeki korlar usulca kızarıp,
yeni ateşler meyledinceye dek harekete geçmeye talimlidir.
Yürümeyenleri, arkamızda boş sokaklar
gibi bırakarak, karanlığın gözüne bakarak yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkamızdan çelme attıklarını bilerek yürümek, yürekten ve gülerek yürümek gerekir.
Yürümek, ileri gidilmediği yerde geri kalınacağını bilerek yürümek…
Ve bu kutlu yürüyüşte sendikal manifostomuz da şudur: Hukukun ve adaletin olmadığı
yerde direnmek, sokağa sınıf kokulu kimlikler
doldurmak haktır.
Şuna inanıyoruz ki korkaklar her gün ölür
korkmayanlar ise ölünceye kadar direnir. Birleşik Metal-İş Sendikası, sınıf mücadelesinde,
sokak çocukluğuna devam edecektir. Çünkü,
bizler koordinatları enternasyonalist mücadeleye ayarlı sınıf misyonerleriyiz…
Sendikal hareketinin benziniyiz yani biz
yanarız o gider. Bizim işimiz muktedirlere eyvallah demeyi değil, hayallerini ömrüne sığdıramayan onursal genel başkanımız Kemal
Türkler gibi, gerekirse can vermeyi luzumlu
kılar.
Bu günkü iktidarlar, 50 yıl önce gölgesinden korktukları DİSK’i kapatmak isteyenlerin
mirasçılarıdır.
Bizim tarihimiz de sendikalarına sahip
çıkan yüzbinlerce işçinin tarihidir. İşçi sınıfı,
itaatsiz sendikalara ihtiyaç duyar. Bizim de
mayamız itiraz etmektir. Her ağaç kendi meyvesinden tanınır, her örgüt kendine yakışanı
yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Biz
de kendimize yakışanı yapıyoruz yaptıklarımızla tanınıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
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Coşkulu 70 yıl kutlaması

“Büyük aşklar yolculuklarla başlar
ve serüvenciler düşer bu yollara ancak
Onlar dünyanın son umudu
soyları tükenmeyen birer çılgındırlar
Onlar ki bu dünyada
kahraman olmaya mahkumdurlar”
Her türlü engele, yasağa ve darbeye rağmen küllerinden
yeniden doğarak “ortalığa nam salıp” büyük bir sınıfsal duruşu gerçekleştirenlerin hikayesidir bahsi geçen…
Demire, çeliğe, bakıra yani metale şekil verenlerin, sendikaları ile birlikte mücadeleyi ören ve yön veren metal işçilerinin 70 yıllık örgütlü mücadelesidir…
Ve tam 70 yıldan bu yana inançlı, azimli ve bilinçli kadrolarıyla yola koyulan, ilkelerinden taviz vermeden, her türlü
saldırıya karşı asla düşürülemeyen bir kale gibi işçi sınıfı mücadelesinde sapasağlam duruşun…
Görülüyor ki bu gelenek, bu azim ve kararlılık, temelleri
on yıllarca önce atılan bir mücadelenin yıllar sonra yeniden
birikip sıçramasıyla bugünlere ulaştı.
Rüzgara karşı yürüyüp, şarkılarını rüzgara söyleyenler,
demiri ve çeliği tersine büküp metale bin bir şekil verenler, bu
destansı yürüyüşlerini sendikaları Birleşik Metal-İş ile birlikte
sürdürmeye devam edeceklerdir.

Sendikamızın kuruluşunun 70. yılı, Kadıköy’de düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Ülkemiz emek hareketinde 70 yıllık deneyimi
olan, kökleri 1947 tarihli Sendikalar Kanunu’nun
çıkartılmasının ardından kurulan Demir-İş ile başlayan, 1956’daki isim değişikliğiyle Türkiye Maden-İş
Sendikası’na uzanan, 1993’te Türkiye Maden-İş ve
Türkiye Otomobil-İş Sendikaları’nın birleşmesiyle
Birleşik Metal-İş adını alan sendikamızın tarihi, “Derinden Gelen Kökler” adlı iki ciltlik kitapta kaleme
alındı.
Canlı tanıklıklarla da belgelenmiş, sadece sendikamızın değil, Türkiye işçi sınıfı tarihinin belirleyici olaylarına ışık tutan kitabın tanıtımı, 21 Temmuz
Cuma günü akşamı Kadıköy Belediyesi Evlendirme
Dairesi A Nikah Salonu’nda gerçekleşti.
“Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu”nun 10 yıl süreli
bir çalışmasının ürünü olan kitap, sendikamız tarafından basıma hazırlanarak, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından yayınlandı.

Kurulduğu günden beri demokratik sınıf ve kitle sendikacılığının ilkelerinden asla taviz vermeden, yılmadan, yıkılmadan, yürüdüğü yoldan dönmeden, dökülmeden mücadeleyi bir bayrak gibi dalgalandırarak, tarihin derinliklerine kök
salan sendikamızın hikayesinin anlatıldığı bu kitabın ortaya
çıkması adına emek verilmesi, basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulumuz için büyük bir onur ve gurur
kaynağıdır.
Türkiye işçi sınıfına armağan olsun.
En bilgin aynalara
en renkli şekilleri aksettiren onlardır.
Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Çok sözler edildi onlara dair
ve onlar için :
“zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur”,
denildi.

“2 ciltten oluşan Derinden Gelen Kökler kitabı, 22 Temmuz 1980 günü katledilen Genel Başkanımız Kemal Türkler
ve sendikal mücadelede yitirdiğimiz diğer arkadaşlarımızın
anısına saygı ile sunulur.”

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu yaptığı açış
konuşmasında, metal işçisinin, sınıf hareketi içindeki
önemini vurgulayarak, sendikamızın 70 yıllık kavgasını özetledi..

Sendikamızın 70. yıllık mücadelesinde iz bırakmış büyüklerinmiz, sendika ve siyasi parti temsilcileri,
akademisyen ve basın mensupları, sendikamızın genç
temsilcileri, etkinliğimizi büyük bir coşkuyla izlediler.

Bilgesu Erenus’un güzel konseri ile başlayan etkinliğimiz, konuşmalar ve ödül töreni sonrasında Bilkar Müzik
Topluluğu’nun dinletisi ile son buldu..
Etkinliğimize
ev sahipliği yapan
Kadıköy
Belediye Başkanı Aykurt
Nuhoğlu’na teşekkürlerimizi, Onursal
Genel Başkanımız
Kemal Türkler’in
kızı Nilgün Soydan
Türkler sundu.
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Toplantıda, Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu adına Mehmet Karaca, kitabın hazırlanma sürecini anlattı. Kitabın kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu
belirten Karaca, “Ben kitabın isminin ‘Çelik böyle
sertleşti’ olmasını önermiştim. Ancak daha sonra ekip
olarak, 70 yıllık tarihe atfen, ‘Derinden Gelen Kökler’
olmasına karar verdik” dedi. Başta TÜSTAV olmak
üzere kitapta emeği geçen, desteği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Karaca, “Bu çalışma bir tarih kitabı değildir. Ancak Maden-İş tarihine
ışık tutan bir çalışmadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda kaynak olarak yararlanılabilecek bir çalışmadır” dedi. Karaca’ya teşekkür plaketi, DİSK eski
Genel Başkanı ve eski Milletvekili Süleyman Çelebi
tarafından verildi.

Otomobil-İş
Sendikası
eski
Genel
Başkanları’ndan İsmail Aykanat, konuşmasında
yakın tarihten hatırlatmalarda bulundu. Aykanat,
1993’te iki sendikanın birleşmesiyle kurulan Birleşik Metal-İş’in ülkemiz işçi sınıfının göz bebeği,
geçmişten günümüze uzanan mücadelesiyle emek
hareketinin lokomotifi olduğunu söyledi. Aykanat,
sendikamızın, özellikle grev yasaklarına karşı verdiği mücadeleye atıfta bulundu. Aykanat’a plaket
ve çiçeği Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali
Rıza Küçükosmanoğlu tarafından verildi.

Her yıl düzenlenecek olan ve Sendikamızın Bilim Kurulu’nun
belirleyeceği Kemal Türkler Emek Araştırmaları Ödülü’nün ilki,
bu yıl Genel yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek; “Suriyeli Göçmen Emeği-İstanbul Tekstil Sektörü” araştırması başlıklı
çalışmayı yapan Ertan EROL, Ayla Ezgi AKYOL, Cemal SALMAN, Ezgi PINAR, İpek GÜMÜŞCAN, Kıvanç Yiğit MISIRLI, Mustafa KAHVECİ, Pedriye MUTLU isimli akademisyenlere verilmesi kararlaştırılmıştı.
Etkinliğimiz sırasında yapılan ödül töreni ile, genç akademisyenlere plaketlerini verdik.

Kitabımızın hikâyesi
Ülkemiz sendikal hareketinde “devrimci sendikacılık”, “demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı” ve “taban söz ve karar
sahibidir” gibi kavramların yerleşmesine öncülük etmiş, esas
olarak gücünü işçilerin birliğinden ve üyelerinin çıkarlarını işverenlerin çıkarlarına karşı korumasından alan Türkiye Maden-İş
Sendikası’nın tarihi birçok kişi için merak konusudur. Bunun
bilincinde olan bizler, önemli bir bölümünü bizzat yaşamış bireyler olarak bu tarihe tanıklık etmek istedik.

BilgesuErenus’a plaket ve çiçeğini genel başkanımız takdim ederken, Bilkar Müzik
Topluluğu’nın plaketini Sosyal-İş Genel Başkanı
Metin Ebetürk verdi.

Kitabımızın yazılışı da bir hikâye oldu. Bu hikâyeyi de yazmasaydık bir eksiklik olurdu. Esasında Maden-İş tarihi üzerine
bir şeyler yazılması düşüncesi bu mücadelenin içinde yer alan
hepimizin aklının bir kenarında varmış.

... Hayatlarımızın belki de en güzel yıllarını geçirdiğimiz
Maden-İş Sendikası’nda birlikte mücadele ettiğimiz çok sayıda
arkadaşımız anıları, anlatıları, yazıları, mektupları, fotoğrafları
ile bu metne hayat verdi. Adlarına sayfaları çevirdikçe rastlayacağınız bu yol arkadaşlarımıza çalışmaya yaptıkları katkılar
için burada bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.
Kendi kuşağımız ve gelecek kuşaklar için yararlı bir iş yaptıysak bize de sadece bu işi yapmanın kıvancı kalıyor.
Başta ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler olmak
üzere aramızdan ayrılan Maden-İş’lileri saygı ile anıyoruz.
Emeği geçenlere saygı ve sevgi ile…
(Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu)
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Tekno Maccaferri’de

Grev ...
Tekno yönetiminin işçilerin grev hakkına müdahalesini boşa çıkarmamızın ardından, Tekno Maccaferri işçileri 31.07.2017 tarihinde Düzce’deki fabrikanın önünde Grev Pankartı’nı asarak, grevi başlattılar...
Sendikamız, Düzce’de faaliyet gösteren Tekno Maccaferri işyeri ile Mart 2017 ayında dönem toplu iş sözleşmesi sürecini başlattı. Yapılan görüşmelerde anlaşma
sağlanamaması üzerine 31.07.2017 tarihinde Grev Uygulama kararı aldı.

Kılıçdaroğlu grev çadırında

İnşaat ve metal sektöründe faaliyet gösteren Tekno
şirketler grubunda, İtalyan devi Officine Maccaferri ile
birlikte kurulan ve metal sektöründe çelik tel üretimi yapan, Tekno Maccaferri şirketinin Düzce’de üretim yeri ve
Ankara’da da bir ofisi bulunmaktadır.
Toplu sözleşme masasında işçilerin taleplerine kulak
tıkayan Tekno yönetimi, Sendikamızın almış olduğu grev
uygulama kararını boşa çıkarmak için, Haziran ayı içinde,
Ankara ofiste çalışan işçi sayısını SGK kayıtları üzerinden 37 kişi arttırdı. Grev uygulamanın ilan edilmesinin
ardından grev oylaması talebinde bulundu. 21 Haziran
2017’de yapılan Grev Oylaması’nda Grev’e Hayır çıktı.
Sendikamız, tespit etmiş olduğu muvazaalı işçi girişi
nedeniyle grev oylamasına itiraz etti.
25 Haziran 2016 tarihinde, Düzce İş Mahkemesi Sendikamızın itirazını kabul ederek, Grev Oylaması’nı iptal
etti.

TEKNO grevimizin 3. gününden… Üyelerimiz bugünkü nöbete atlarıyla geldiler...

10 Ağustos Perşembe
günü, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu da, grev
çadırımızı ziyaret ederek işçilerle sohbet etti. Süreç hakkında bilgi alarak destek ve
dayanışmalarını iletti.

Karyer işçileri
yuvanıza
hoşgeldiniz
Düzce Tekno Maccaferri grevinin 4. günü!
Grevdeki işçi arkadaşların çocukları. babalarını yalnız bırakmıyorlar!

Manisa Akhisar’da kurulu olan Karyer Isı Transfer fabrikasında çalışan işçiler sendikamıza üye
oldu ve yasanın aradığı yeterli çoğunluğu sağladılar.
Bakanlık 23 Haziran 2017 tarihinde sendikamıza çoğunluk tespitini verdi. 450 işçinin çalıştığı işyerinde işveren sendikamızın Bakanlığa tespit başvurusunu izleyen günlerde işveren sendikamıza üye
47 işçiyi işten çıkardı.

Atılan işçiler geri alındı

Tekno Maccaferri işçilerinin grevine sık sık ziyaretçiler gelerek, dayanışma mesajlarını iletiyorlar.

Örgütlü olduğumuz fabrikalar da, tecno Maccaferri
işçilerine destek mesajları gönderdi

Karyer fabrikasında işçilerin sendikalaşması
sonrası yaşanan olumsuzluklar, Karyer 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, Karyer işçilerinin haklarını
geliştirebileceği
bir toplu iş sözleşmesine kavuşabilmelerinin
hazırlıklarıyla
devam edecek ve
Karyer’de sendikal dönem başlayacak.
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AKG işçileri
Sendika hakkına sahip çıkıyor

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu,
120 işçinin çalıştığı, radyatör ve soğutucu ünitesi üretimi
yapan Alman sermayeli AKG Termoteknik fabrikasında
çalışan işçilerin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.
İşyerinde Şubat 2017 tarihinde başlayan örgütlenme çalışması neticesinde sendikamız kısa sürede yasanın aradığı
gerekli çoğunluğu sağlayarak AKG işyerinde toplu sözleşme yetkisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
başvurdu. 24 Şubat tarihinde yapılan başvurunun ardından
Bakanlık gerekli çoğunluğa ulaştığımızı tespit etti.
Alman sermayeli AKG firmasında sendikamızın çoğunluğu sağlamasının ardından işveren hem çoğunluk tespitine
itiraz etti hem de işçileri sendikasızlaştırmak için saldırılarına başladı. AKG patronu yasalara aykırı bir şekilde,
29 Mayıs 2017 tarihinde 8 üyemizi işten atarak sendika
düşmanlığını ilan etti. İşyerinde işçilerin sendikadan istifa
etmesi, yönündeki baskıları artıran işveren, kısa sürede 29
işçiyi işten attı.

Bunun üzerine işten
atılan işçiler tekrar işbaşı
yapmak ve sendika haklarının tanınması talebiyle fabrika önünde beklemeye başladı. Bir yandan
işyerinde işçileri istifaya
zorlayan işveren diğer
taraftan fabrika önündeki
işçileri taciz ve tehdit etmeye devam etti.
AKG işverenleri işçileri sendikadan istifa
ettirmek için kaymakamlığı devreye soktu. İşçilerin haklı mücadelesini
kırmak için işten atılan işçilerin yerine yeni stajyer işçiler
getirtti. Şimdi, işten attığı işçilerin yerine aldığı işçilerle
üretime devam etmeye çalışıyor.

Sendika Almanya’da hak Türkiye’de
yasak mı?

İşçiler fabrikadan zorla çıkartıldı
Bu süre içinde sendikamızın görüşme taleplerini reddeden ve bu uzlaşmaz bir tutum sergileyen işveren, işçilere
eylem yapmaktan, bu haksızlığı ve hukuksuzluğu protesto
etmekten başka çare bırakmadı. Demokratik haklarını kullanan ve işverenin sendika düşmanı tutumunu protesto eden
işçiler işyerinden kolluk kuvvetlerinin zoruyla çıkartıldı.

Uluslararası bir şirket olan Alman kökenli AKG’nin ülkemizdeki sendika hazımsızlığı kabul edilebilir bir durum
değil. AKG firmasının Almanya, Fransa, Letonya, Amerika, Çin, Brezilya, Hindistan ve Türkiye’de bulunan 13 adet
fabrikasında toplam 2,400 çalışanı bulunuyor. AKG’nin
yurtdışında bulunan fabrikalarında işçiler özgürce sendikaya üye olabilmekteyken ve AKG işverenleri o ülkelerde
yasaları çiğnemezken ülkemiz yasalarını hiçe saymıştır.
AKG işvereni bu ülke topraklarında işçilerin anayasal
ve yasal haklarına saygı göstermek zorundadır. Sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkı evrensel bir hak olarak AKG
işçilerinin de hakkıdır. Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın yasal hakları için gerekli hukuki işlemleri başlattı.
Mücadelemiz AKG işçileri sendikalaşma hakkını özgürce
kullanabilecekleri güne kadar sürecektir.

IndustriALL’dan AKG’yi işçi haklarına
saygı göstermeye davet eden mektup
IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle ve
IndustriALL Küresel Genel Sekreteri Valter Sanches’in
ortak imzasıyla AKG Thermotecnic’in Almanya’daki genel merkezine gönderdikleri mektupta, şirketten
Türkiye’de işten atılan işçileri geri alarak, Birleşik Metal
İş ile toplu sözleşme müzakerelerine başlamasını talep
etti. IndustriALL Avrupa ve IndustriALL küresel AKG’nin
dışında AKG’nin önemli müşterileri olan Liebherr ve
Claas firmalarına da benzer bir mektubu göndererek,
onları da Türkiye’deki bu sorunun çözümü için müdahil
olmaya çağırdı.
“Size bu mektubu, her biri madencilik, enerji ve imalat
sanayilerinde Avrupa’da ve Dünya genelinde milyonlarca
işçiyi temsil eden industriALL Küresel ve industriALL Avrupa sendikaları adına, Diam International’ı Türkiye’deki
yatırımı olan AKG Thermotechnik International’ın İzmir
Türkiye’deki fabrikasında temel sendikal haklara saygı
duymaya çağırmak amacıyla yazıyoruz.

Klisom’ta
anlaşma sağlandı
Ankara Ostim’de kurulu
Klisom işyerinde yaşanan sıkıntılar, üyelerimizin sendikal
örgütlülüğe sahip çıkması sonucu aşılarak, 19 Haziranda
imzalanan toplu iş sözleşmesi
ile noktalandı.

... Birleşik Metal İş sendikasının işyerinizdeki işçilerin çoğunluğunu temsil ettiğini gösteren Çalışma Bakanlığı tarafından verilen çoğunluk belgesine itiraz ettiğini
öğrenmiş bulunmaktan hayret içindeyiz. Şirketinizin, çoğunluk belgesine mahkemede itiraz etmeyi ve işyerinde
sendikal faaliyeti engellemek amacıyla giriştiği çeşitli
geciktirme taktiklerini içeren bu tavrını ve sendikalaşma
çabasında öncü oldukları için hedef alınan, altı sendika
üyesinin işten çıkarılmasını kınıyoruz.
AKG Termotechnik International’ı, Levent Danacı,
Ertan Uruf, Dinçol Dinçer, Ramazan Yavuzer, Nadir Çök
ve Bekir Sancak’ı işe geri alarak, İzmir fabrikasındaki
ciddi hak ihlallerini hemen düzeltmeye ve Birleşik Metal
İş’e üye olan işçilere yönelik baskıları sonlandırmaya,
Birleşik Metal İş’i meşru bir toplu sözleşme partneri olarak tanımaya ve gerek şirketin gerekse işçilerin çıkarı
için müzakerelere başlamaya çağırıyoruz.
IndustriALL Küresel Sendikası ve industriALL Avrupa Sendikası, AKG Termotechnic International’dan, ulusal ve uluslararası yasalarla tam uyum içinde hareket
etmesini dolayısıyla aralarında örgütlenme özgürlüğü ve
toplu sözleşme hakkı da olan temel işçi haklarının işçiler
tarafından özgürce kullanılabildiği adil ve güvenli bir ortamı garanti altına almanızı beklemektedir. “
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Diam işçileri

Kazanacak
Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Sitesi’nden bulunan Diam Vitrin fabrikasında çalışan 220 işçinin sendikamızda örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı. İşçilerin sendikalaşmasından haberdar olan Diam yönetimi
işçilerin sendikalaşmasını engellemek için ilk olarak 12
Mayıs tarihinde 5 üyemizi işten çıkarttı.
İşçilerin sendikalaşmasını engellemek için baskılarına devam eden işveren 17 Mayıs’ta 10 işçiyi daha işten
çıkarttı. 17 Mayıs günü Diam işçileri işten çıkarmalar
üzerine işyerinden ayrılmayarak taleplerini yöneticilere
iletmek üzere beklediler. İşçiler atılan arkadaşları işbaşı
yapana ve sendika hakları tanına kadar mücadele edeceklerini ilan ettiler.
Sendikamız 17 Mayıs tarihinde Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı ve 22 Mayıs tarihinde sendikamız Bakanlık’tan toplu iş sözleşmesi
için yetki tespitini aldı.

IndustriALL’dan DIAM International’a
Türkiye’deki işçi haklarına saygı gösterme
çağrısı

İşverenin sendika karşıtı tutumu karşısında işçilerin
fabrika önündeki direnişi yeniden başladı.

İşçiler yemekhaneye kapatıldı!
İşçilerin çay saatinde işten atılmaları protesto etmek
için fabrika önüne gelen şube yöneticilerimizin ve diğer
fabrikalardan dayanışmaya gelen işçilerin Diam işçileriyle buluşması fabrika yöneticileri tarafından engellendi.
İşçilere çay molasında bahçeye çıkamayacakları ve
yemekhaneye gidecekleri söylendi. Yemekhanenin kapıları işçilerin üzerine kilitlendi. Buna rağmen işçiler dışarı
çıkmayı başarabildi ve dayanışmaya gelen işçilerle buluştu.

Diam işvereni işçileri kandırdı
Diam patronunun sendika düşmanı tutumuna karşı
fabrika önünde ve içinde işçilerin eylemi sürerken Diam
patronları sendikamızla temas kurarak işçilerin sendika
hakkını tanıyacağını ve atılan işçilerin geri alınacağını
söyledi. Önümüzdeki günlerle sendikayla masaya oturacağının sözünün verilmesiyle birlikte işçiler eylemlerini
sonlandırdı.
Ancak, Diam fabrikasının Fransız yöneticileri işçilere
verdiği sözü tutmadı. Sendikamızın tüm görüşme taleplerini yanıtsız bırakan patronlar fabrika içerisinde işçiler
üzerindeki baskıyı artırdı. Aradan geçen süreye rağmen
Diam patronları atılan işçileri geri çağırmadı ve sendikanın çoğunluk tespitine itiraz etti.

Kısa mesajla toplu işçi kıyımı
15 Haziran günü gece saat 23:00’te sendikamıza üye
76 işçiye iş akitlerinin sona erdiğini bildiren mesaj attı.
Diğer işçilere de ertesi gün fabrikanın tatil edildiği ve izne
çıkartıldıkları mesajı geldi. İşçilerin işten atıldığı gece
fabrikanın etrafı dikenli tellerle çevrildi, fabrika çevresinde toma ve çevik kuvvet konuşlandırıldı.

IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri Luc Triangle ve IndustriALL Küresel Genel Sekreteri Valter Sanches’in ortak
imzasıyla DIAM International’ın Fransa’daki genel merkezine gönderdikleri mektupta, şirketten Türkiye’de işten atılan
işçileri geri alarak, Birleşik Metal İş ile toplu sözleşme müzakerelerine başlamasını talep etti. IndustriALL Avrupa ve
IndustriALL Küresel, aynı zamanda şirketin dünya genelinde
müşterisi olan önemli kozmetik firmalarıyla da iletişime geçerek, Türkiye’deki sorunun çözümüne yardımcı olmalarını
istedi.
“Sayın Bay Vaissaire,
Size bu mektubu, her biri madencilik, enerji ve imalat sanayilerinde Avrupa’da ve Dünya genelinde milyonlarca işçiyi
temsil eden industriALL Küresel ve industriALL Avrupa sendikaları adına, Diam International’ı Türkiye’deki yatırımı olan
Diam Vitrin Tasarım Hizmetleri Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti‘nde
yaşanan sendikal hak ihlallerine son verilmesi için müdahale etmeye çağırmak amacıyla yazıyoruz. Birleşik Metal İş’in
hem industriALL Avrupa, hem de industriALL Küresel’e üye
olduğunu hatırlatmak isteriz.
Geçen hafta beş işçinin hukuka aykırı bir şekilde işten
çıkarılmış olmasını kınıyoruz. Şirketinizin yerel yönetiminin
sendikalaşmaya karşı verdiği ilk tepkinin, özetle sendikalaşmaya öncelik eden beş işçiyi çıkarmak olmasını kabul edilemez buluyoruz.
Aynı zamanda işçilerin Pazartesi günü yapılan bir eyleme
katılmalarının engellenmiş olduğunu ve bir tür tehdit amacıyla bazı yöneticilerin bu barışçıl ve yasal eyleme katılan işçileri
filme almış olduğunu duymaktan dolayı öfkeliyiz. Diam Vitrin
Tasarım Hizmetleri Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti’nin bu eylemleri, ulusal iş yasalarının ve aralarında Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nun 87 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve 98 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmelerini de olan uluslararası mevzuatı açıkça ihlal ettiğini
belirtmek isteriz.
Bu nedenle, industriALL Küresel Sendikası ve industriALL Avrupa, Diam International’ı, tüm faaliyetlerinde temel
işçi haklarına saygı göstermeye ve bunun sonucunda, Türkiye’deki yerel yönetimine haksız yere işten atılan işçileri
derhal geri alınması ve işçilerin sendikalaşma hakkına saygı
gösterilmesi ve toplu sözleşme görüşmelerine başlanması
doğrultusunda yönlendirmeye çağırmaktadır.
Bu bağlamda, Diam Vitrin Tasarım Hizmetleri Ambalaj
San. Tic. Ltd. Şti, Birleşik Metal İş ile iyi niyet ve işbirliği ruhuna dayalı bir diyalog kurmalıdır. Sizin hızla duruma müdahale
etmenizi ve durumu düzeltmek için gerekli önlemleri almanızı
umuyoruz, böylelikle bizim de şirketinizin bazı önemli müşterileri ile irtibata geçme ihtiyacımız kalmaz.”
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47. yıldönümünde
15-16 Haziran ruhuyla...
15-16 Haziran, Türkiye işçi sınıfının sendikalaşma hakkını korumak
için harekete geçtiği gündür…
15-16 Haziran, DİSK’in yükselişini engellemek için yapılmak istenen yasal düzenlemelere, işçi sınıfının yanıtıdır.
Metal işçileri, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 47. Yıldönümünde Kıdem tazminatı hakkımızın gasp edilmesine ve kölelik yasalarına karşı, Sendikal hak ve özgürlük mücadelesini büyütmek için yine
sokaklarda ve alanlardaydı

İzmir’de de metal işçileri yollardaydı.
15 Haziran 2017 “15-16 Haziran ışığında AKG’de sendika Hakkına sahip çıkıyoruz” pankartıyla Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz
ve Genel Örgütlenme sekreterimizin’de katılımı ile AKG önünde atılan
işçilerle birlikte, DİSK’e bağlı sendikaların şube yöneticileri ve emek
dostları ile 15-16 Haziran anması ve basın açıklaması yapıldı.

15-16 Haziran’ın ışığında
Diam işçileri sendika hakkına sahip çıkıyor
Diam işçilerinin anayasal haklarını hukuksuz
bir biçimde engellemeye çalışan Diam işverenlerini protesto etmek için yüzlerce metal işçisi 1516 Haziran işçi direnişinin yıldönümünde Diam
fabrikasının önünde biraraya geldi. Kimyacılar
Sanayi Bölgesi girişinde toplanan işçiler buradan
Diam fabrikasının önüne yürüdü. “15-16 Haziran
Işığında Diam’da sendika hakkına sahip çıkıyoruz” pankartı ile yürüyüşe geçen işçiler yürüyüş
boyunca “Atılan işçiler geri alınsın”, “Yaşasın
15-16 Haziran direnişimiz”, “Sendika haktır engellenemez”, “Diam şaşırma sabrımızı taşırma”
sloganları attı.

Eskişehir’de Tazminatlarımıza sahip çıktığımızı haykırdık.
19 Haziran 2017 Pazartesi
günü Eskişehirde düzenlenen
etkinlikte, 15-16 Haziran yürüyüşümüz Adalar Migros
önünden başladı. Kıdem Tazminatı hakkımızın korunması
için yaptığımız bu yürüyüşün
ardından, basın açıklaması ile
eylemimiz sona erdi.

Genel merkez ve şube yöneticilerimizin de katıldığı eylemde Adnan Serdaroğlu yaptığı konuşmasında Fransız sermayeli Diam’ın patronlarına
seslenerek, “Patronun Avrupa’da çalıştırdığı işçilere tanıdığı hakları burada Türkiyeli işçilerden
esirgenmesinde asıl sorumlunun hükümet olduğunu belirterek, patronların hükümetin bu vurdumduymaz tavrından cesaret aldığını söyledi.
Sendikamız, Diam’da yaşanan haksızlığın ve
hukuk katliamının giderilmesi için mücadelesini
kesintisiz olarak her alanda sürdürecek. Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın yasal hakları için
gerekli hukuki işlemleri başlattı. İşten atılan işçilerle ve üyelerimizle mücadelemiz devam edecek
ve Diam işçileri toplu sözleşmeli çalışma hakkına
kavuşacak.

Sendikamızda 15-16 Haziran etkinliği

Sendikamızda düzenlenen ortak etkinlikte de, o günleri yaşayanlar, temsilcilerimiz
ve gençlerle buluştular..
Atilla
Özsever, konuşmasında
1970’ten günümüze mücadele sürecini özetledi.

Bursa’da
anma
Bursa Şubemizde, 15-16 Haziran Direnişleri
anma etkinliğinde
DİSK-KESKTMMOB biraraya geldi..

Genel Başkanımızın da katıldığı ilk oturumda, işçi sınıfı mücadelesinde 15-16 Haziranın rolü ele
alındı. Akademisyenlerin katılımıyla yapılan ikinci oturum, geleceğe
çıkartılacak dersleri konu alıyordu.

Toplantıda, Maden-İş eski genel başkanı Mehmet Karaca ve o
günleri yaşayan konuklar da, deneyimlerini paylaştılar.
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Toplu sözleşme hazırlıkları sürüyor

Bu dönem 31 işyeri ve işletmeden yaklaşık 8500
üyemizi kapsayan 2017-2019 dönemi MESS Grup TİS
hazırlıkları başladı. TİS hazırlıkları kapsamında işyeri
komiteleri ile 2 tur toplantı yapıldı. Nisan ayında başla-

yan birinci tur toplantılarda, geçmiş dönemde yaşananlar,
sektörün ve işçilerin durumu ile yeni döneme dair olası
gelişmeler ele alındı. İkinci tur toplantılarda ise doğrudan
teklif hazırlıkları yapıldı. Metal işçilerinin yeni dönem

TİS’ten beklenti ve talepleri konuşuldu, değerlendirildi.
Diğer yandan, sendikamızda yeni örgütlenen ve grup dışındaki işletmelerde de toplu sözleşme hazırlıkları devam
ediyor...

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz
SARKUYSAN ELEKT. BAKIR
Baştemsilci: Selçuk Çiftçi
Temsilci: Hilmi İpek
Temsilci: Mehmet Kılıç
Temsilci: Ömer Kara

Temsilci: Rahmi Bayram
Temsilci: Sedat Öz

GRID SOLUTIONS
Baştemsilci: Muhammet H.Orhan
Temsilci: Soner Bayram
SARKUYSAN ELEKT. BAKIR (BEMKA TUZLA)
Temsilci: Sezer Çelik
Baştemsilci: Rıdvan Şimşek
Temsilci: Yunus Yesir
Temsilci: Ahmet Tokalaçoğlu
JANTSA JANT
HMS MAK. SAN.
Baştemsilci: Tekay Bilir
Baştemsilci: Hakan Kavak
Temsilci: Kenan Delioğlu
Temsilci: İsmail Sönmez
Temsilci: Osman Küçükoğlu
Temsilci: Muzaffer Balkan
Temsilci: Mustafa Bakırcıoğlu
FTB FASTANER
Baştemsilci: Evren Aktürk
Temsilci: Türker Işık
Temsilci: Emin Koçak
Temsilci: Mehmet Ateş
MAHLE MOTOR LOJİSTİK
Baştemsilci: Ali Karaoğlu
Temsilci: Mevlüt Kalafat

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ
SAN.A.Ş.
Baştemsilci: Saim Taşgın
Temsilci: Mustafa Öktem
Temsilci: Kenan Poyraz
Temsilci: Abdullah Küçük
ODS DÖKÜM
Baştemsilci: Şahin Küpeli

MAHLE MOTOR
Baştemsilci: Cihat Süngü
Temsilci: Bahri Durmaz
Temsilci: Murat Kaya

ÇEMAŞ DÖKÜM
Baştemsilci: Fahri Doğan
Temsilci: Erdinç Koç
Temsilci: Alper Yağmur

MAHLE MOTOR (SADİ SK)
Baştemsilci: Şuayip Cangür
Temsilci: Hüseyin Erginbaş

VALFSAN DIŞ TİC.
Baştemsilci: Ali Aslanoğlu
Temsilci: Sadık Aslan
Temsilci: Berrin Topal

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: Bülent Erken
Temsilci: Ömer Ataş
SCHNEIDER ENERJİ
Baştemsilci: Yılmaz Alsancak

TÜRK PRYSMİAN
Baştemsilci: Eşref Bay
Temsilci: Erkan Geçitli

ANADOLU MOTOR
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

ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. (SARITAŞ)
Baştemsilci: Emre Kuşcu
PRATT WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LTD.ŞTİ.
Baştemsilci: Can Emrah Ülgü
Temsilci: Osman Genç
Temsilci: Lütfi Çakır
SCHNEIDER ELEKTRİK (SAMANDIRA)
Baştemsilci: Hasan Serdar
Temsilci: Serkan Dönmez

FCMP TR METAL İŞLEME SAN. VE TİC.A.Ş.
AKGÜN RADY. (GEBZE)
Baştemsilci: Muharrem Zögen
Baştemsilci: Hayati Yalçın
Temsilci: Mustafa Boztepe
MEFRO WHEELS TURKEY JANT SAN.A.Ş
Baştemsilci: Selçuk Kargı
Temsilci: Selçuk Apak
Temsilci: Özgür Öztürk
BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE
TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Bozkurt Kurt
Temsilci: Günay Atmaca
Temsilci: Ayhan Kotil
İMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC.A.Ş.
Baştemsilci: Cemal Açılançiçek
Temsilci: Uğur Bulunmaz
Temsilci: Ozan İncedere
NCG METAL
Baştemsilci: Ali Kılınç

TABO OTO.
Baştemsilci: Rıfat Akbulut
Temsilci: Ali Kaba
Temsilci: Harun Yeter

STANDARD DEPO RAF SİST. A.Ş.
Baştemsilci: Engin Çağlar
Temsilci: Murat Özaydın
Temsilci: Yetkin Özlü

AKGÜN RADY. (TUZLA)
Baştemsilci: Mehmet Ceylan
Temsilci: Mahmut Aksoy

BÖHLER UDDEHOLM
Baştemsilci: Sadık Çağın
Temsilci: Murat Salamcı

MARMARA GALVANİZ (KOCAELİ)
Baştemsilci: Celal Yurt
Temsilci: Erbil Taş
ABB ELK.SAN.A.Ş. (ELMEK)
Baştemsilci: Yusuf Göler
TOR DEMİR METAL ÜRÜN. VE MAK. PAZL.
SAN. TİC. A.Ş.
Baştemsilci: Ahmet Altınbaşak
Temsilci: Kamil Ekin
Temsilci: Şeref Güntürk
HAPALKİ SAN.ÜRÜN.PAZ.VE TİC.A.Ş
Baştemsilci: İbrahim Toran
Temsilci: Ergün Oktay
EYLÜL TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İŞ
ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ
Baştemsilci: M.Murat Çelebi
Temsilci: Gökhan K. Kadıoğlu
ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM FAB.
Baştemsilci: Resul Öncül
Temsilci: İbrahim Cennet
Temsilci: Tayfun Demirboğa

Yeni seçilen baştemsilci ve
temsilcilerimize başarılar diliyoruz...
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Gebze Şubemizden
28.04.2017 tarihinde başlayan Böhler Uddeholm işyerinde görüşmeleri
17.07.2017 tarihinde işyerinde işçi arkadaşlarımızın onayı ile anlaşmayla sonuçlandı. Yapılan sözleşmede ücret ve sosyal
hakların dışında idari maddelerde önemli
kazanımlar elde ettik. (Kapsam, Özel Sağlık Sigortası, 8 Mart ve bayramlarda fazla
mesai %150 gibi). Yapılan bu sözleşme
öncelikle Böhler Uddeholm işçileri olmak
üzere sendikamıza ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun.
05.05.2017 tarinde bölgemizde bulanan Lastik İş Sendikası’na bağlı grevde
olan KORNİG işçileri ile temsilcilerimizle
beraber dayanışma ve destek olmak için
grev çadırında birlikte olduk.
17.05.2017 tarihinde Kroman Çelik,
Cengiz Makine işyerlerimizde üye arkadaşlarımıza yeni işçi eğitimi verildi
29.05.2017 tarihinde CSUN işyerimiz-

de komite ve temsilcilerle birlikte hazırlamış olduğumuz taslağı işverene vererek
toplu iş sözleşme görüşmelerine başlandı.
31.05.2017 tarihinde Genel Başkanımız ve işyeri temsilcilerimizle birlikte
Gebze Cam Elyaf Fabrikası’ndaki grevci/
mücadeleci işçilerlerle dayanışma ziyaretinde bulunuldu. Cam işçilerinin yanında
olduğumuzu ve bu mücadelenin tüm işçi
sınıfının mücadelesi olduğu bilinci ile işyerlerinde yürüyüş ve bildiri okundu.
20.06.2017 tarihinde şube temsilciler
kurulumuzu yaparak iftar yemeği ile birlikte bayramlaşma yapıldı.
16.02.2017 tarihinden beri toplu sözleşme görüşmelerini sürdürdüğümüz
KÜRÜM DEMİR işyerinde 22.06.2017
tarihinde anlaşmaya varılarak imzalandı.
Üyelerimize ve örgütümüze hayırlı olsun.

Genel Başkanımız
canlı yayında
Tele1 TV'de Tolga
Hürmeriç'in konuğu olan
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, canlı
yayında işçilerin gündemdeki sorunlarını, sarı
sendikalar, OHAL baskıları ve referandum sürecini değerlendirdi.

Sendikamızı sosyal medyada

takip ediyor musunuz?
facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

Eskişehir Şubemizden

Trakya Şubemizden

Üyelerimiz emek mücadelesinin ilmek ilmek
örüldüğü, Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesinde.
Sendikamızın üyeleri, belirli dönemlerde ücretsiz hafta sonu tatilinden yararlanabiliyorlar.

Demisaş Futbol Turnuvamızdan...

Trakya Şube Temsilciler Kurulumuzdan...

Birleşik Metal-İş
Ağustos 2017
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İzmir Şubemizden
01 Nisan 2017 Genel Merkez Eğitim Sekreterliği
tarafından gündeme alınan genel üye ve işyeri komitesi
eğitimleri çerçevesinde Gökhan Düren hocamızla beraber
Rettig Metal ve Polkima işyerleri ile şube binamızda eğitim çalışması yapıldı.
02 Nisan 2017 genel üye ve işyeri komite eğitimleri çerçevesinde Jantsa ve Titan Asia işyeri komiteleri ve
üyelerimizle Aydın’da eğitim çalışması yapıldı.

25 Nisan 2017 Konak Kemeraltı girişinde 1 Mayıs’a
çağrı için DİSK’e bağlı sendikaların şubeleriyle birlikte
basın açıklamasına katılım sağlandı ve bildiri dağıtımı
yapıldı.

1 Mayıs 2017 OHAL’den dolayı yürüyüşe izin verilmediğinden Konak’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesinin önünde toplanarak kortej oluşturuldu. Şubemizin her zamanki disiplini ve yığınsallığı ile Gündoğdu
Meydanı’na sloganlarımızla yürüyüş gerçekleştirildi.
26 Mayıs 2017 Grev’leri ertelenen Şişe Cam İşçilerine
destek için Genel Merkezimiz tarafından bildiri şubemize
bağlı tüm işyerlerinde okunarak destek açıklaması yapıldı.

İstanbul 1 Nolu Şb.

07.07.2017 İşten atılan AKG İşçileri ile şubemize
bağlı işyerlerinden vardiya çıkışı gelen üyelerimiz ve işyeri Temsilcileri ile Alman Konsolosluğu önünde basın
açıklaması yapıldı.
Ardından, şube binamızda direnişçi işçilerle yapılan
toplantıda, fabrika önünde devam eden direnişin sonlandırılması kararı alınarak eylem sonlandırıldı.

İmzalanan TİS’ler
Kürüm
Demir
Gebze Şubemize bağlı Kürüm
Demi̇ r San. ve Diş
Ti̇ c. A.Ş. işyerinde
22.06.2017 tarihinde TİS imzalandı.

Böhler
Gebze Şubemize bağlı Böhler
Uddeholm Çeli̇ k
San. ve Ti̇ c. A.Ş’de
17.07.2017 tarihinde
anlaşma sağlandı.
Şube yöneticileri, fabrikaları dolaşarak, üyelerimizle birlikte oldular.

SANEL işçileri ile geleceğe güvenle bakabilmek için örgutlenme, birlik ve beraberlik, dayanışma toplantısı düzenlendi.

Mert
Akışkan
İstanbul 1 Nolu
şubemize bağlı, Mert
Akışkan Gücü San.
ve Tic. A.Ş. işyerinde,
24.05.2017
tarihinde,
Genel
Başkanımız, merkez
ve şube yöneticilerimizin de katılımıyla,
TİS imza töreni gerçekleştirildi.
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Külleri saklamak değil,
Ateşi canlı tutmak için...
1 Mayıs
katliamının 40.
Sendikamızın
kuruluşunun
70. yılında
alanlardaydık

“1977 1 Mayıs’ında kazancı yokuşunda sahipsiz kalmış ayakkabıları almak için, yıllardır
verilen mücadeleye sahip çıkıyoruz.
1 Mayıs 2010 da, yıllardır uygulanan zulme direnip, yeniden emek şehitlerinin, ayakkabılarını ayağımıza geçirip, Taksim’de yürümeye başladığımız yerden, bu günlere tekrar niye
geldiğini, geleneğimizin külleri saklamaktan ziyade, ateşi canlı tutmak olduğunu söylüyoruz.
Bizler o günlerde, yani 2004-2009 Mayıs’larında, üşenmedik yılmadık, mazeretlerin vazgeçmemizi beslemesine fırsat vermedik, teslim olmadık ve kazandık.
Şunu herkes bilsin ki… Burdan bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler Taksim de yaşadığımız
kışları Bakırköy Pazar yerinin bahar havasına asla değişmeyeceğiz…”
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Metal işçileri tüm ülkede meydanlardaydı
İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te de, sendikamız
üyeleri 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerine yığınsal katılım sağladılar.
Ellerinde sendikamız bayrağı, dillerinde sloganlarla, metal işçileri tüm coşkularıyla 1 Mayıs meydanlarındaydılar..

Sendikamızın merkezi düzeyde Gebze’de katıldığı 1 Mayıs yürüyüşünde, işyerleri panklartları ile kortejlere renk katan metal
işçilerinin coşkusu vardı..
Miting meydanına kadar dinmeyen coşkulu sloganlar eşliğinde
yürüyen, kimisi eşleri ve çocuğu ile 1 Mayıs yürüyüşüne katılmış olan metal işçileri, hükümetten taleplerini ve kıdem tazminatlarına sahip çıkacaklarını haykırdılar.
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Yöneticilerimiz işyeri ziyaretlerinde
Renault’dan çıkarılan üyelerimiz için sendikal tazminatlı işe iade
kararları verildi
Bilindiği üzere 2015 yılı içerisinde Oyak Renault
Otomobil Fabrikası’nda çalışan işçilerin büyük çoğunluğu Sendikamıza üye olmuş ve baskılara rağmen üyeliklerine sahip çıkmışlardır. Sendikamız ve üyelerimizin
ısrarlı talepleri üzerine Renault yönetimi işyerinde tüm işçilerin oy kullandığı bir seçim yapılarak "Sosyal Diyalog
Komitesi" adı altında işçilerin kendi temsilcilerini seçmesini kabul etmiş ve seçim günü olarak da 29.02.2016
belirlenmişti.
Ancak Oyak Renault yönetimi 25.02.2016 tarihinde
işçilerin kendi temsilcilerini seçmesine izin vermeyeceğini, uymayanlara da yaptırım uygulayacağını duyurmuş,
akabinde de seçimin yapılacağı 29.02.2016 tarihinde fabrikayı arıza gerekçesi ile tatil ederek aynı gün içerisinde
sendikal örgütlenmede öncü konumunda olan Birleşik
Metal İş Sendikası üyesi 10 işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak erdirmiştir.
01.03.2016 tarihinde iş sözleşmeleri sona erdirilen
arkadaşlarına destek olabilmek ve sendikal haklarını
korumak amacıyla fabrikanın önünde basın açıklaması
yapmak isteyen Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilere
polis tarafından haksız olarak müdahale edilmiş, hukuka
aykırı gözaltı işlemleri yapılmış ve bir kısım işçi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş olup
işçiler Sulh Ceza Hakimince serbest bırakılmıştır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarını kullanmak isteyen işçilere karşı açılmış olan ceza davası halen
devam etmektedir.
01.03.2016 tarihinde vardiyalarına giden Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin ise çevresi özel güvenlikler
ile bariyerlerle sarılmış ve işverence oluşturulan listeler
çerçevesinde sendikal örgütlenmede öncü olan işçilerin iş
sözleşmeleri sona erdirilmeye başlanmıştır.
75 üyenin iş sözleşmesi tazminatsız olarak sona erdirilmiştir. Yüzlerce işçinin iş sözleşmesi ise işverence
gerek telefonla gerekse de yüz yüze görüşmelerle baskı
yapılarak tazminatlı olarak sona erdirilmiştir. 9 üyenin iş
sözleşmesi ise yaklaşık dört ay boyunca fabrika dışında
bir odada eğitim adı altında baskı amacıyla tutulduktan
sonra sona erdirilmiştir.

Ego Elektrik’ten çıkarılan üyelerimizin davalarında mahkemeler sendikal
tazminat ödenmesine ve üyelerin işe
iade edilmelerine karar vermiştir:
Sendikamızın Trakya Şubesi’nin örgütlenme faaliyetlerini sürdürdüğü, Ego Elektrikli Aletler San. Tic.
A.Ş. firmasında çalışan işçiler, üyesi bulundukları Türk
Metal Sendikası’nın 2014-2017 dönemini kapsayacak
şekilde imzaladığı ve beklentilerinin çok altında kazanımlar içeren Toplu İş Sözleşmesinden memnun
kalmamışlardır. Sendika temsilcileri ile yaptıkları görüşme sonrasında sözcü olarak belirledikleri 5 işçinin
işine son verilmesi üzerine işçiler 2015 yılı Haziran
ayında topluca Türk Metal üyeliğinden istifa etmişlerdir. İşçilerin kararlı duruşu sonrasında işine son verilen
arkadaşları işe geri alınmışlardır. Yaklaşık 500 üretim
işçisinin çalıştığı fabrikada, 460 civarında işçi Sendikamıza üye olmuştur.
2015 yılı Aralık ayında üyelerimizce seçilen 4 tem-

silcinin de içerisinde olduğu 28 işçinin iş sözleşmeleri
sona erdirilmiştir. Devam eden süreçte 2016 yılı Aralık
ayın kadar işine son verilen ve adlarına dava açılan işçi
sayısı 75'e ulaşmıştır. Çorlu 1. ve 2. İş Mahkemeleri’nde
açılan davalardan 35'i sonuçlanmış olup 40 dava halen
devam etmektedir. Sonuçlanan davaların tamamında
üye işçilerin lehine karar verilmiş, fesihlerin sendikal
nedene dayandığı kabul edilerek üye işçilerin işlerine
iadesine hükmedilmiştir. Üye işçilerin kıdemi de göz
önüne alınarak hükmedilen sendikal tazminatlar,6 üye
işçi için 14 aylık, 14 üye işçi için 13 aylık, 15 üye işçi
için de 12 aylı brüt ücretleri tutarında tespit edilmiştir. Mahkemelerce verilen kararlara karşı işverence İstinaf kanun yoluna (Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk
Daireleri’ne itiraz) başvurulmuştur. Dosyalar henüz
istinaf incelemesinden geçmemiştir.
40 üye işçi adına açılan ve devam eden davalar,
mahkemelerin iş yoğunluğuna göre belirlenmiş tarihlerde görülecektir.

Oyak Renault işvereninin işyerindeki Birleşik Metal
İş Sendikası’nın örgütlenmesini sona erdirebilmek ve işçilerin sendikal haklarını kullanmasını engellemek amacıyla yapmış olduğu fesihler üzerine Sendikamız avukatları aracılığıyla işe iade ve sendikal tazminat talepli
toplam 112 üye adına dava açıldı.
Açılan davaların 83’ü Bursa İş Mahkemelerinde sonuçlanarak davacı işçilerin iş sözleşmelerinin sendikal
nedenle sona erdirildiğine ve işe iadelerine karar verildi. Bu dosyalardan 51’inde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri (İstinaf Mahkemesi) sendikal
tazminat ve işe iade kararlarının hukuka uygun olduğuna
karar verdi. Oyak Renault’un bu kararları temyiz etmesi
üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne giden dosyalardan
16’sı onanarak kesinleşti.
Sonuç olarak; Oyak Renault işvereninin işçilerin iş
sözleşmesini Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlenmesini sona erdirebilmek ve işçilerin sendikal haklarını kullanmasını engellemek amacıyla hukuka aykırı ve haksız
olarak sona erdirdiği yargı kararlarıyla da tespit edilmiş
oldu.

Birleşik Metal-İş
Ağustos 2017

Eğitimde
tatil yok...
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İşyeri Komite Eğitimlerinden

3 ayda binden fazla üyemiz eğitimden geçti.

İşyeri Eğitimlerinden
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Genel Temsilciler Kurulumuz,
19-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Gönen Kemal
Türkler Eğitim Tesisleri’nde toplandı.

Ekonomist
Prof.
Dr. Aziz
Konukman’ın Temsilciler Kurulumuzda yaptığı sunum, büyük ilgiyle izlendi.
Ekonomiyi, ülke ve dünyadaki gelişmeleri kendi keyifli diliyle özetleyen
hocamızın ardından, MESS'ten EMİS'e
metal işçilerinin mücadele sürecini
konu alan belgesel filmimizi izledik.

Genel Başkanımız yaptığı açılış konuşmasında,
geniş bir yelpazade sendikamızın gündemindeki tüm
konulara değinerek, tartışmayı başlatacak başlıkları
ortaya koydu.
“Sevgili arkadaşlarım.
Türkiyede demokrasi nefes darlığı yaşıyor. Siyaset sıfır noktasında. Son zamanlarda öyle günler yaşıyoruz ki bazen kimi konuları tartışmaya akıl yetmiyor,
onunla birlikte yürek de gerekiyor. Bilmediklerimizi,
şimdi daha çok bilmenin vakti. Öğrenmemizi istemediklerini, bilmek için uğraşmak zamanı… Düşünmek
zamanı aynı zamanda. Özgürce düşünmeyi bırakmak, kişilere kula kulluktan başka çare bırakmaz.
Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var ki, aklın
uykusu sonuçta tiranları çağırıyor.
Genel olarak dünyada da son derece dramatik
durumlar yaşıyoruz. Hırs insanların ruhunu zehirledi.
Dünyamızı bir nefret çemberine aldı.
Nazımın şiirinde tanımladığı,
“Gemide güverte yolcusu / Trende üçüncü mevki
/ Şosede yayan” ama aklı uykudaki büyük insanlığı,
kaz adımlarıyla, sefaletin ve savaşların içine sürükledi.
Evet burada Emperyalist devletlerin oyuncağı
olmuş, merhametin de su kadar kıt olduğu, herkesin
alacağı intikamını hatırladığı, Dünya’ya ölümlerin ihraç edildiği günahlar tarihi, harami sofralarındaki kanlı
lokmaların, mazlum insanlara yedirilmeye çalışıldığı,
bu günkü sorunların önemli oranda kaynağı olan, ortadoğu bataklığını konuşacağız…
Patron severlikten ziyade, “Yoksulun partisi nasıl
olmalı”yı tartışacağız. Kırılan düşleri, kaybedilen hayalleri, söndürülmüş umutları ve gün geçtikçe çoğalan
“bunların da diğerlerinden farkı yokmuş” serzenişindeki, biçar ülke insanlarımızı konuşacağız.
Ekmek arayanların değil, emek çalanların cezalandırılması gereken bir Türkiye özlemimizi konuşacağız. Evet Konuşacağız, çünkü susmak yoruyor insanı.
1977 1 Mayıs’ında kazancı yokuşunda sahipsiz
kalmış ayakkabıları almak için, yıllardır verilen mücadeleyi de konuşacağız.
1 Mayıs 2010 da, yıllardır uygulanan zulme direnip, yeniden emek şehitlerinin, ayakkabılarını ayağımıza geçirip, Taksim’de yürümeye başladığımız yerden, bu günlere tekrar niye geldiğini, geleneğimizin
külleri saklamaktan ziyade, ateşi canlı tutmak olduğunu konuşacağız.
... Evet kardeşlerim
Yine bu gün laik, seküler sermayeden, aptesli kapitalistlere kadar top yekününün, tarihsel sendika düşmanlığında nasıl buluştuklarını konuşacağız.
Bütün insanların ilk yaşam alanı olan kadın bedenlerine vahşice yapılan saldırılar ve bunlar sonucu
yaşanan, kadın cinayetlerini konuşacağız. Tedbirleri
alınmayan hatta teşvik edercesine, katillerin, kravat
takınca, duruşmalarda iyi hal segileyince, “iyi insan
oldu” indiriminden yararlandığı, çekiçle kadın öldürmeleri konuşacağız.
Düşleri yarım kalmış çocuk istismarını, ilkbaharı
çalınmış çocuk gelinleri, hoyrat sermayenin elinde te-

lef olan çocuk işçiliğini konuşacağız, karın tokluğuna
çalışan, yurtsuz insan figürlerine dönüşmüş, umuda
yolculuklarını zorunlu erken saatlere ayarlayan göçmen işçileri konuşacağız.
Biz sınıfın öncüleriyiz. Bizim sınıftakiler ise sadece emekçilerdir. Onun için, sömürüyü konuşmalıyız,
çokça bir emek örgütü olarak ve sömürüyü sınırlandırma misyonumuz gereği. Artı değeri, paylaşımı, zengin
yoksul ayırımını, tahtaravalli düzeninin çarpıklıklarını
konuşmalıyız. Bilinir ki yoksulluk insanlık tarihi kadar
eskidir. Ancak toplumsal bir sorun haline gelmesi, kapitalizmle birlikte olmuştur.
Değerli kardeşlerim biraz da, içimizi kanatan terörü konuşacağız. Ülkemizdeki ve tüm Dünya’da ki bu
insanlık dışı yöntemden kaynaklı yaşanılan acıları bilerek ve hissederek. Ve insanlığın başetmesi gereken
en önemli sorun görerek.
Örgütlenmeyi konuşacağız. İşçi sınıfının kurtuluşunun ondan geçtiğini bilerek. Sendikasızlaştırma
ve örgütlendirmeme hedefinin, işverenlerin çoğunun
gündeminde olduğunu, zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Örgütlenme yaptığımız yerlerde, akla hayale gelmeyecek, saldırı çeşitleri yaşamaya başladık…
Örneğin Reno örgütlenmesi, bu ülkede işçiler için,
sevdiği sendikayla kucaklaşmak için, kollardan ziyade
yürek gerekiyor. Yine geçen haftaki Teknorot işçilerinin, Empay, Ego,Ford,Tofaş işçilerinin, binlerce metal
işçisinin yaşadıkları herkesin malumu.
Tüm bu hengame içinde, gücüyle birlikte aklınıda
kullanan, ZF Zaş işçileri bu kuşatmayı yırtarak özgürlüğüne kavuştu ve bizimle kucaklaştı. Kendilerini tebrik ediyor yuvanıza hoş geldiniz diyoruz.
... Bu duygu ve düşüncelerle ve temsilciler kurulumuzun üretkenliğine olan inancımla hepinizi bir kez
daha sevgi ve saygıyla selamlarken, Nazımın dediği
gibi, yürümek gerekir diyorum.
“Yürümeyenleri,
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
Karanlığın gözüne bakarak
yürümek,
Yolunda pusuya yattıklarını,
Arkandan çelme attıklarını,
bilerek yürümek,
Yürekten ve gülerekten yürümek gerekir.
Yürümek,
İleri gidilmediği yerde geri kalınacağını bilerek yürümek…”
Bu zorlu yolculukta ve mücadelenizde herkese
kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

Birleşik Metal-İş
Ağustos 2017

“Genel Temsilciler Kurulumuz, toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığımız sorunların önemine işaret etmekte ve her birini sendikal mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.”

Sonuç Bildirgesi
Sonuçları kamuoyunda hala tartışılmaya devam eden bir referandumu geride bıraktık. Hükümet, referandum öncesi patronların taleplerini
karşılamak için seferber oldu. Kiralık işçilik yasalaştı. Bireysel emeklilik sistemine zorunlu katılım
getirildi. İşsizlik sigortası fonundan işverenlere
teşvik kanalları genişletildi. İşkur’a bağlı işçi çalıştırmanın süresi uzatılarak fabrikalarda yeni bir
güvencesiz işçi topluluğu oluşturuldu, geçici işçilik
yaygınlaştırıldı. Kurulan Varlık Fonu ile kamu kaynakları sermayenin talanına sunuldu.
Referandum sonrasında ise patronlar, siyasi
iktidardan daha fazlasını talep ediyor. Gündemin
birinci sırasında kıdem tazminatı var.
Siyasi iktidarı ve patronları uyarıyoruz. Kıdem
tazminatımıza el uzatmaktan vazgeçin. Fon sistemi ya da başka bir model, kıdem tazminatının tasfiyesine neden olacak hiçbir düzenlemeye metal
işçileri olarak izin vermeyeceğiz.
Ülkemiz neredeyse bir yıldır OHAL rejimi altında yönetilmektedir. OHAL, temel hak ve özgürlüklerimize karşı bir uygulama haline dönüşmüştür.
Binlerce kamu emekçisi sorgusuz sualsiz işten çıkarılmış, aileleriyle birlikte açlığa mahkûm edilmiştir. Yürüyüş, basın açıklaması, her türlü demokratik tepki neredeyse yasaklanmıştır. Sendikalaştığı
için işçileri işten atan işverenlere ses çıkartılmamakta, tepki gösteren işçilere müdahale edilmektedir. OHAL, patronların keyfi uygulamaları için bir
kalkana dönüşmüştür.
OHAL uygulaması son bulmalıdır. Görevden alınan emekçiler işlerine geri dönmeli, KHK
uygulamaları iptal edilmelidir. Genel Temsilciler
Kurulumuz, KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri
dönmek amacıyla 75 gündür açlık grevinde olan
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih
Özakça'nın taleplerinin kabul edilmesinin bir insanlık görevi olduğunu ifade etmektedir.

Emperyalist saldırganlık emekçi halkları etnik kimlik, din ve mezhep üzerinden ayrıştırılarak
birbirlerine düşman haline getiriyor. Bu düşmanlık üzerinden ortaya çıkan terör örgütleri halkları
tehdit ediyor. Ülkelerinden, evlerinden göçe zorlanan insanlar, yoksullukla ve ölümlerle yüzyüze
bırakılıyor. Savaşın ağır yükü en çok kadınları ve
çocukları vuruyor. Genel Temsilciler Kurulumuz,
emperyalizme karşı mücadelenin öneminin altını
çizmekte, bölgesel savaşların ve terörün ancak
işçi sınıfının uluslararası dayanışması ile geriletilebileceğini vurgulamaktadır.

Temsilci konuşmalarının ardından Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu söz alarak, gün boyu değinilen bazı konuşlara açıklık getirdiler.
Hazırlanan sonuç bildirgesinin okunup alkışlarla kabulünün ardından kurul toplantımız sona erdi.
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Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19
Mayıs’ın 98. yıldönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs
Emperyalist işgal ordularına karşı mücadelenin
sembolüdür. Bu mücadelenin mirası Türkiye işçi
sınıfına emanettir. Genel Temsilciler Kurulumuz,
ulusal kurtuluş mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının anısı önünde saygıyla eğilmektedir. Kurulumuz, ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’e her fırsatta hakareti marifet bilen
alçakları şiddetle kınamaktadır.
13 Mayıs tarihinde Soma katliamının
üçüncü yıldönümünü andık. Geçen üç yıl
boyunca iş cinayetlerinde en ufak bir gerileme söz konusu olmamıştır. Maden ocaklarında, inşaat iskelelerinde, kamyon kasalarında her yıl yüzlerce işçi kardeşimiz can
vermeye devam etmektedir. Sermayenin
dizginlenemez kar güdüsü bir cinayet makinasına dönüşmüş durumdadır.
Genel Temsilciler Kurulumuz, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi kardeşleri-

mizi anmakta ve iş
cinayetlerini işçilerin
kaderi olarak gören
anlayışla mücadele
etmeksizin ülkemizde işçi ölümlerinin
sonlanmayacağının
altını çizmektedir.
Çalışma yaşamında kuralsızlık her geçen gün
artmaktadır. Kadın işçilere yönelik eşitsiz uygulamalar, çocuk işçiliği ve sigortasız göçmen işçi
çalıştırma giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çarpıklık toplumsal yaşama da yansımaktadır. Kadına
yönelik şiddet ve çocuk istismarı sıradan olaylar
haline dönüşmüştür. Genel Temsilciler Kurulumuz,
toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya kaldığımız bu sorunların önemine işaret etmekte ve
her birini sendikal mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.
Ülkede grev hakkı fiilen ortadan kaldırılmış
durumdadır. Siyasi iktidar grev hakkına müdahale
ederek, her durumda sermayenin çıkarlarına hizmet edeceğini ortaya koymaktadır. Bu işbirliğinden
en fazla zarar gören yine metal işçileri olmuştur.
2015 MESS grevlerimiz, 2017’de Asil Çelik ve yine
aynı yıl içinde EMİS grevlerimiz Bakanlar Kurulu
kararlarıyla ertelenmiştir.
Grev yasaklarının kalıcı hale getirilmesine karşı bugüne kadar sessiz kalmadık, bundan sonra
da sessiz kalmayacağız. Genel Temsilciler Kurulumuz, grev hakkının kullanımına yönelik yasaklamalara karşı sendikamızın kararlı bir mücadele
sürdüreceğini ifade etmektedir.
Metal işçilerinin, sendika seçme özgürlüğü için
verdikleri mücadele devam etmektedir. MESS-sarı
sendika-hükümet üçlüsü, bu mücadeleyi veren
metal işçilerinin karşısına dikilmektedir. Tüm bu
zorluklara karşın mücadeleyi sendikal özgürlüklerini elde ederek sonuçlandıran ZF işçileri
bugün Genel Temsilciler Kurulunda aramızdaki yerlerini almıştır. Bir başka sarı sendikaya karşı verdikleri mücadeleyi kazanarak
toplu sözleşme sürecine başlayan Pratt
Whitney Uçak Motorları Bakım Merkezi işçileri de aynı şekilde artık aramızdadır.
Başta Renault işçileri olmak üzere, bu
mücadeleyi henüz özgürlüğüne kavuşarak
taçlandırmayı başaramayan on binlerce
işçi kardeşimizin mücadelesi sona ermeyecektir.
Metal işçileri, gerçek sendikasıyla, Birleşik Metalİş ile buluşmaya devam edecektir.
2017-2019 yılı MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecine girmiş bulunuyoruz. Bir önceki dönem
MESS’in metal işçilerine yaptığı dayatmalara yanıtımız grev olmuştu. Baskılara, işten çıkarma
tehditlerine ve grev yasaklamalarına rağmen mücadelemiz kazanımlarla sonuçlandı. MESS’ten ayrılmak zorunda kalan işletmelerin kurduğu EMİS
işveren sendikasıyla bu yıl içinde yapılan grup
sözleşmesi de aynı şekilde metal işçisinin kazanımıyla sonuçlandı.
2017-2019 MESS grup sözleşmesine işte bu
mücadele deneyimimizle giriyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, yeni dönem MESS grup sözleşmesi hazırlıklarının eksiksiz sürdürüleceğini ifade
ederek, yürütülecek mücadele için kararlılığının
altını çizmektedir.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz
Yaşasın Birleşik Metal-İş
Yaşasın DİSK
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Sendikamızın İSİG alanında
çalışmaları devam ediyor!
Sendikamız İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanında devam
eden çalışmalarına bir yeni başlık ekledi. Üyelerimizin işyerlerinde karşılaştıkları sağlık ve güvenlik problemlerini
tespit etmek ve bu alanda sendikal bir politika oluşturmak
için 2016 yılı “işyeri incelemeleri”ni başlattı. Halen 50
kadar işyerinin incelemeleri tamamlanmış ve hazırlanan
raporlar, işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında görüşülmeye başlanmıştır. Birçok işyerinde, işyeri koşullarının iyileştirilmesine önemli katkı sunan çalışmamızın
sürekliliğini sağlamak için “işyeri incelemeleri” toplu
sözleşme maddesi olarak da düzenlenmeye başlamıştır.
Hepimiz işçi ölümlerinden sorumluyuz. Devlet denetlemediği ve gerçek sorumluları cezalandırmadığı, “fıtrat”
söyleminin arkasına sığındığı için, işverenler kar hırsıyla,
işçi ölümlerine davetiye çıkardıkları için, toplumun bireyleri işçi ölümlerine sessiz kaldığı için ve nihayetinde
siyasi iktidara ve sermayeye sırtını yaslamış yandaş sendikalar da işçi ölümlerini görmezden geldikleri için sorumlular.
Bir 28 Nisan gününde daha, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
çağrımızı tekrarlıyoruz. 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmelidir.

İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için;
1) Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSG alanının işçi sınıfının
temel mücadele alanlarından biri olarak ele alınmalıdır.
2) Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz çalışma
biçimlerinin ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır
işler için mücadelenin zemini güçlendirilmelidir.
3) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasanın kar
döngüsünün bir parçası yapılmasına karşı denetimler açısından özerk ve demokratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlanmalıdır.
4) Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezaların caydırıcı nitelikte olmalıdır.
5) İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıt dışı ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır.
6) Meslek hastalıklarının tespitine yönelik prosedür
sadeleşmesi ve kısaltılması hedeflenmelidir.

21-22 Nisan 2017 Sapanca İSİG Atölyesi… Notlar…
Acel: Kurul’a temsilcilerin ataması yapıldı. Toplanmayan İSG Kurulu toplandı. Tetanoz aşısı yapıldı. Mutfak
hijyen sorunu çözüldü. Yemekçiye yedek kıyafet sağlandı. Yemek numune alınmaya başlandı. İSG uzmanın toplantıda eli güçlendi. Toplantıda raporumuz görüşüldü. İş
ayakkabısı ve diğer önlemler üzerinde konuşuldu. Yerine
getirme kararı alındı.
SCM: Çalışma önemli bir çalışma… Çalışma eldivenleri yenilendi. Dinlendirici ergo-mat paspaslar geldi.
Forklift talimatları, acil durum ekibinin eksiklikleri tamamlandı tatbikatlar mayıs içinde yapılacak. Havalandırma teklifi verildi. Köşe dönüş aynaları hazırlandı.
Marmara Galvaniz Kocaeli; İşyeri incelemeleri adı altında sağlıklı bir çalışma oldu. İşverenin tutumu da çok
olumlu... Havalandırma sistemindeki filtreler yenilendi.

Temmuz ayında en az 205,
yılın ilk yedi ayında ise en az 1119
işçi yaşamını yitirdi

Yedeklerinin de alınması için de talimat verildi. İSG uzmanı ile birlikte yapılabilecekler üzerine aksiyon planı
oluşturuldu… Uygunsuz tüpler çalışma alanından çıkartıldı. Eldivenler ile ilgili yeni çalışma yapıldı.
Convekta; 2014’den bugüne toplanmayan İSG Kurulu
toplandı. Rapor görüşüldü. İSG uzmanının çalışma alanında daha dikkatli olduğunu ve bizlerle diyaloğa girdiği gözlendi. Yapılacaklar ile ilgili önümüzdeki günlerde
adım atılmaya başlanacak. Bizlerde takipçisiyiz.
Makine Takım, Çayırova; Raporlar şube tarafından
atölyeye gelecekleri gün işyeri temsilcilerine iletildiğinden, rapor üzerinde çalışma başlamadığını ancak; temsilcilerin işyerlerinde güçlendiren ve işyeri ortamını gözlemlemek adına üçüncü bir gözün olması ve temsilcilerin
eksikliklerinin tamamlanması adına önemli bir çalışma
olduğu vurgulandı.
Mahle: Önemli bir çalışma, dökümhanedeki kritik sorun üzerine bir iyileşme yapılmadığı /daha doğrusu çözüm
üretilemediği dile getirildi. Sorun temsilci arkadaşlarla
tartışıldı ve bir-iki öneri Mahle temsilcisine sunuldu. O
da bu önerileri Kurul’a götürüleceğini dile getirdi. Diğer
aksiyonlarında alınıp tamamlandığını ve kaygan zemin
üzerinde çalışmanın devam ettiğini belirtti.
Jantsa: Raporda belirtilen iyileştirmelerin yapılmaya
başlandığı, işyeri ortamındaki uyarı işaretlemelerin tamamlandığı, ergonomi çalışması yapıldığı ve sıkıntılı bir
makinada ergonomik açıdan ortaya çıkan sıkıntının çözüldüğünü gösterdi. (Temsilci bununla ilgili video görüntüsü getirdi ve sunum hazırlığı ile gelmiş olduğu gözlendi)
Forklift ve yaya yollarının belirlenmesi ile ilgili sıkıntının
devam ettiği dile getirildi.
Çokyaşar Halat; Gelen temsilcinin raporla ilgili bilgisi
olmadığı, baştemsilcinin durumu kendisiyle paylaşmadığı
gözlendi.
İmpo Motor; İşyerinde temsilci seçimi olduğundan
toplantıya katılım olmadı.
1 Nolu Şubeye Bağlı ABB’lere, Mata, Cavo; işyerlerinden katılan temsilci olmadı. Şube ABB’lerde sorun olduğunu, Mata temsilcisinin bir yakınının öldüğünü, Cavo
temsilcisinin de umreden yeni geldiğini ve ziyaretçi ağırladığını ilettiler.

6331 Sayılı İSG Yasası çıktıktan sonraki iş cinayetleri şöyle;
2013 yılının ilk yedi ayında en az 627 işçi,
2014 yılının ilk yedi ayında en az 1139 işçi,
2015 yılının ilk yedi ayında en az 982 işçi,
2016 yılının ilk yedi ayında en az 1108 işçi,
2017 yılının ilk yedi ayında ise en az 1119 işçi yaşamını yitirdi...
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İşyerlerinde kişisel koruyucu
donanımların kullanımı
Yapmış olduğumuz işyeri incelemelerinde ortaya çıkan sorun alanları üzerinden başlatmış olduğumuz değerlendirmelerimize bu sayımızda da devam edelim. Kişisel
Koruyucu Donanımlar (KKD)’da bu başlıklardan biri.
İşçi arkadaşların kullanmama eğilimleri, kimi zaman yerinde, kimi zaman yersiz itirazları bu alanda kat etmemiz
gereken yol olduğunu gösteriyor.
Bildiğiniz gibi, işyerlerimiz sağlığımızı olumsuz anlamda etkileyecek, güvenliğimizi tehlikeye düşürecek
risklerle dolu. Yaşam kalitemizin bozulmaması, sağlıklı
ve huzurlu bir hayat için, zamanımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz işyerlerinin sağlıklı ve güvenlikli hale
gelmesi gerekiyor. Bunun için bir dizi önlemin alınması
zorunludur. Bunun için alınacak önlem sırası; kaynağında
önlem, ortamda önlem ve en son olarak ta kişide önlem
yani KKD kullanımıdır.
Genellikle, işverenler kaynağında ya da ortamda iyileştirmeçalışmalarını maliyet kalemi olarak görürler. Bu
nedenle, daha az maliyetli olan KKD’lerin kullanımı diğer önlemlerin önüne geçebiliyor. Ancak bilmeliyiz ki,
KKD’lerin varlığı, kullanımı kaynakta ya da ortam iyileştirmelerinin yerine ikame edilecek bir önlem değildir,
olmamalıdır da.
İşyerlerinde, KKD’lerin kullanılması ili ilgili düzenleme 02.07.2013 yılında 28695 sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir.
Bu yönetmelikle ilgili olarak, “işyerinde risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik
tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu
veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda
kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri,
temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları
belirlemektir.” Denilmektedir. Ve tanımı yapılmaktadır.
Buna göre, çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,
bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç,
gereç ve cihazlar, diye özetleyebileceğimiz şekilde tanımlıyor.
Yönetmelik’te “toplu koruma” yöntemlerinin, “kişisel koruma” yöntemlerine göre önceliği olduğunun altını
çizmektedir. Buradan, toplu koruma yöntemlerinin olmadığı yerlerde, bir çok arkadaşımızda görüldüğü üzere,
KKD’lerin kullanılmaması gibi bir sonuç asla çıkarılmamalıdır.
Söz konusu işçinin sağlığı ve güvenliği olunca çoğu
işverenin önceliğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Bu
nedenle, işçi sağlığı ve güvenliği meselesi sınıf mücadelesinin en önemli alanıdır ve nedenle bu mücadeleyi
verirken sağlıklı kalmayı da amaç edinmeliyiz, kişisel koruyucuları kullanmalıyız.
Aksi halde duyma yetimizi kaybetmemiz, kimyasal
maruziyetlerde kanserden başlayarak pek çok cilt hastalıklarına solunum yolu hastalıklarasın v.b yakalanmamız
içten bile değil. İşyerinde yürütülen çalışmalara göre gürültülü ortamlarda kulaklıklar, tozlu ve kimyasallarla çalışmada uygun maskeler, baretler , iş ayakkabısı v.b.
diğer donanımların hayati önemleri vardır.
Bu malzemelerin kullanımında da dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili
riski önlemeye uygun olur. İşçinin ergonomik gereksinimlerine ve sağlık durumuna uygun olur. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına
giren ürünlerde uygun şekilde CE işareti ve Türkçe kul-

lanım kılavuzu olmalıdır. İşçiler bunları okumalıdır. İşveren, kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda çalışanı bilgilendirmek zorundadır
İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç,
sadece amacına uygun olarak kullanılır. Kişisel koruyucu
donanımlar çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde
ve yeterli miktarlarda bulundurulur.
İşyerlerinde kullanılan tüm Kişisel koruyucu donanımlar işçilere ücretsiz olarak verilir. Ve ihtiyaç duyulduğunda yenisi ile değiştirilir.
İncelemeleri yaptığımız işyerlerimizin çoğunda, istisna bir iki işyerimiz dışında, kişisel koruyuculara erişim
konusunda herhangi bir problemin olmadığını söyleyebiliriz. Bu bir anlamda bizler ve örgütümüz adına sevindirici bir durumdur. Çoğu işyerinde, KKD seçiminin de
İşyeri Sağlık Güvenlik Kurullarında (İSG kurulu) işyeri
temsilcilerinin ve işçilerin görüşleri alınarak yapılıyor.
Bu da olumlu bir adım. Sevdiklerinizle sağlıklı bir hayatı
paylaşmak ve birlikte vereceğimiz nice mücadeleler için
kişisel koruyucuları kullanalım. Kullandıralım.

Soma’yı unutmayacak,
unutturmayacağız!
301 madencinin yaşamını
yitirdiği Soma katliamının üzerinden üç yıl geçti. Acımız hala
derin, öfkemiz hala büyük.
Aradan geçen bunca zamana
rağmen ne suçlular cezalandırıldı, ne iş cinayetleri sona erdi.
Ne yazık ki Soma davası hala
devam ediyor. Şirket hiçbir şey olmamış gibi faaliyetini sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilerin alacakları duruyor. Ölen madencilerin aileleri ise bir umut
suçluların adalet karşısında gerekli cezayı almasını
bekliyor.
Soma katliamı iş cinayetlerinin ne başlangıcı ne
de sonu. Maden ocaklarında, inşaat iskelelerinde,
kamyon kasalarında her yıl yüzlerce işçi kardeşimiz can vermeye devam ediyor.
Sermayenin dizginlenemez kar güdüsü bir cinayet makinasına dönüşmüş durumda. Siyasi iktidar,
bu insanlık suçuna dur demekten uzak. İş cinayetlerini bir kader, bir fıtrat olarak niteleyen devlet
büyüklerinin varlığı, patronların sorumsuzluğunu
cesaretlendiriyor. Nasıl olsa tuz kokmuş, suçu işleyenin yanına işlediği suç kar kalıyor.
Biz unutmayacağız, unutturmayacağız.
Soma katliamının üçüncü yıldönümünde 301
madenci kardeşimizi saygıyla anıyoruz.
Ellerimiz, işçi ölümlerinin sorumlularının iki
yakasından hiç düşmeyecek.
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Basın açıklamalarımızdan

28 Nisan
“İş Cinayetlerinde
Hayatını Kaybeden İşçileri
Anma ve Yas Günü”
ilan edilsin
28 Nisan tarihi Dünya’nın pek çok ülkesinde “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri
Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Bugün pek çok ülkede, çeşitli sendikalar ve bağlı
olduğumuz konfederasyonumuz Küresel Sanayi
Sendikası (Industriall) olmak üzere iş cinayetlerine
dikkat çekmek için pek çok etkinlikler yapılıyor.
Oysa her gün 5 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği ülkemizde, 28 Nisan resmi olarak
“Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmemiştir.
28 Nisan, devlet kademelerinden başlayarak, işverenlerden kamuoyuna iş cinayetlerinin durdurulmasına yönelik bir duyarlılığın oluşturulması için
atılacak önemli bir adımdır. Bunun ötesinde iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anmak, aileleri
ile dayanışma içinde olmak, acılarına ortak olmak
vicdani bir sorumluktur.
Çalışma şartları öldürüyor ya da hasta ediyor!
ILO verilerine göre; Dünya’da her 15 saniyede
1 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Her
yıl 2 milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi’nin verilerine göre; 2016 yılında 1970 işçi
iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2017 yılının ilk
3 ayında ölen işçi sayısı en az 441 ulaştı. 2002-2016
yılları arasında en az 20 bin işçi hayatını kaybetti.
İşverenlerin doymak bilmeyen kar hırsı, artan
üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen
çalışma koşulları iş kazalarını ve işçi ölümlerini arttırıyor. Biliyoruz ki, taşeron çalışma, kiralık
işçilik gibi çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
alınmayan güvenlik ve sağlık önlemleri demektir.
Esnekleşen çalışma koşullarıyla birlikte uzayan
çalışma saatleri iş kazalarına, iş cinayetlerinin kaçınılmaz hale gelmesi demektir.
Meslek hastalıkları konusunda ülkemiz sınıfta
kalmış durumda. Takipsizlik ve ilgisizlik ve tespit
sürecindeki zorluklar yüzünden binlerce işçi meslek hastalıklarına yakalanmasına rağmen kayıtlara
geçmiyor.
Son yıllarda artan kitlesel iş cinayetleri ile birlikte ülkemiz işçi mezarlığına dönüşmüş durumda.
Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar katliamları toplum vicdanında ve hafızasında kapatılmayacak yaralar açtı. İş cinayetlerinin gerçek sorumluları hak ettikleri cezaları ya almıyor ya da komik
cezalarla aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyorlar.
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Kadın İstihdamı, Esneklik ve
Ulusal İstihdam Stratejisi
Birleşik Metal İş Sendikası Kadın
Komisyonu’nun 7 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan Ulusal İstihdam Stratejisi
(2014-2023) ve Eylem Planı (2017-2019)
ve sosyal taraflara gönderilen Uzaktan Çalışma Yönetmeliği taslağı ile ilgili değerlendirmesidir.
• Hükümetin, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı’nda esneklik ve güvencesizlik ısrarı devam ediyor
• 2012 yılından bugüne istihdam stratejisinin temelini oluşturan esneklik uygulamaları kadın işsizlik oranının azaltmamıştır. TÜİK Mart 2017 verilerine göre,
son 7 yılın en yüksek rakamı olan yüzde
25’e ulaşmıştır.
• Esnek ve güvencesiz çalışma istihdam artışını sağlamadığı gibi, kazanılmış
hakların kullanılmaz hale gelmesine neden
olmuş, yoksullaşmayı ve sömürüyü arttırmıştır.
• Uzaktan çalışma kadın işçi emeğinin
artan sömürüsü ve üzerindeki yüklerin artması demektir.
• Uzaktan çalışma kimi imalat sanayinde, hanehalkının emeğinin kayıtdışı hatta
ücretsiz kullanılması ve çocuk işçiliğin
yaygınlaşması, işçi sağlığı ve iş güvenliği
hükümlerinin devre dışı kalmasıdır.
• Kadınlar güvenceli, düzenli, sendikalı, her işyerine kreş talebinde ısrar ediyor.
• Kadınlar şiddetten, tacizden, mobbingden arındırılmış, her düzeyde kadın
erkek eşitliğinin sağlandığı işyerlerinde
çalışmak istiyor.

Kadın İstihdamı, Esneklik ve
Ulusal İstihdam Stratejisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hükümetin 2017-2019 dönemi güncellenmiş “Ulusal İstihdam Stratejisi (20142023) Eylem Planı’nı 04/07/2017 tarih ve
2017/22 sayılı karar ile 07/07/2017 sayılı
Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısı ile yayınlandı. Bir süredir hükümetin gündeminde olan esneklik ve güvencesizliğin
yaygınlaştırılmasına ilişkin pek çok politika belgesini ve yasa değişikliğini gündemine alan hükümetin bu Eylem Planı da
bir öncekilerin devamı niteliğindedir.
Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) hazırlanması ilk kez Dokuzuncu Kalkınma
Planı’nda (2007-2013) yer aldı. Kalkınma
Plan’da “işgücü piyasasının geliştirilmesi, eğitimin işgücü talebine duyarlılığın
artırılması ve aktif işgücü piyasası politi-

kalarının geliştirilmesi” öncelikli politikalar olarak nitelendirilmiş ve bir Ulusal
İstihdam Stratejisi’nin hazırlanması gündeme alınmıştı.
Sonrasında, 2012 yılında ilk kez hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisinin belgesi
ortaya çıktı. İstihdam stratejisinin genel
çerçevesi çizildikten sonra, strateji dört
temel politika eksenine oturtuldu. Bunlar;
eğitim - istihdam ilişkisi, esnekleşme, özel
politika gerektiren grupların istihdamı ve
sosyal koruma-istihdam ilişkisiydi. Metin,
hükümetin sonraki yıllarda, sermeyenin
talepleri üzerinden emek piyasası üzerinde yapacağı değişikliklerin ve hedeflerinin
göstergesi olan, esneklik ve güvencesizliğin hakim olduğu ideolojik bir saldırının
belgesi olarak karşımıza çıktı.
Türkiye’nin imzalamış olduğu 122.
Sayılı ILO sözleşmesine göre hükümetler; herkese çalışma olanağı sağlayacak,
işsizliği asgari düzeye indirecek istihdam
politikalarının hayata geçirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle hükümetlerin ülkedeki işsizliği azaltacak, istihdamı arttıracak
politikaları hayata geçirmesi için çalışma
yapması zaten beklenen bir durumdur. Ancak, buradaki kritik soru, Nasıl? sorusudur.
Bu sorunun cevabı da, insanı merkezine,
insan haysiyetine uygun iş ve kadın erkek
arasında ücretlerden, fırsatlara erişime kadar eşitlik politikalarını gözeten koşullar
altında olmalıdır.
Ancak, bir süredir hazırlanan UİS ve
eylem planlarında istihdamı arttırmanın
ve ekonomiyi canlandırmanın yolu her
koşulda düzenli istihdam biçimlerini parçalayarak, esnekleştirerek ve kazanılmış
hakların gasp edilmesi şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Bu eylem planında da, hedef değişmemiş insanı koruyan ve insan
haysiyetine uygun iş değil, şartlarına ve
koşullarına bakılmaksızın sadece istihdam
olarak hazırlanmıştır. Esnek çalışmanın cilası olan güvenceli esneklik te bu dönemki
belgede de unutulmamıştır.
4 bölümden oluşan Eylem Planı’nda,
ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalara,
küçülme nedenleri dışa bağımlı nedenler
olarak tanımlanırken, tarımdaki gerilemenin nedenleri hükümet politikalarına değinilmeden, hava koşullarına bağlanarak
bir ülke ve dünya analizi yapılmıştır. İstihdamda kayıtdışılığın 2023’de %5 indirileceği ve kadın istihdam oranın %41’lere
çıkartılması gibi hedefler gündeme getirilmiştir.
Tanımlarına göre, kadınlar, gençler,
engelliler ve uzun süre işsizler gibi özel
politika gerektiren grupların istihdama eğreti de olsa eklemlenebilmesi için, esnek
ve güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam oranlarında da
artışlar hedeflendiği görülmektedir.
DİSK-AR’ın 15 Haziran 2017 günü
açıklamış olduğu İstihdam Raporu’na
göre, TÜİK’in Mart 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre,

kadın işsizliği yüzde 25’e, dar tanımlı
(standart) işsizlik oranı ise 11,7’ye yükselerek son yedi yılın en yüksek oranlarına
yükselmiş durumdadır. Rapor, genç kadın
işsizlik oranın oldukça yüksek olduğunu,
2014 yılında yüzde 18,8 olan genç kadın
işsizliğinin artarak 6,2 yükseldiğini ve
oranın yüzde 25 olduğunu gözler önüne
seriyor. 2012 yılından bugüne uygulanan
istihdam politikalarının ve esneklik uygulamalarının beklenen etkiyi yaratmadığı
özellikle kadın işsizliğini azaltmadığı görülmektedir. Bu süreçte, özellikle AKP’nin
muhafazakar politikalarının etkisini eklemek gerekmektedir.
Bu eylem planında da, öncekilerde olduğu gibi, bilişim, finans, inşaat, sağlık,
tarım, tekstil ve hazır giyim, turizm sektörleri öncelikli sektörler olarak dikkate
alınmıştır. İstihdamın ve esneklik uygulamalarının alan bulacağı bu sektörler, inşaat
sektörü hariç, kadın istihdamın en yoğun
sektörlerdir.

yürürlüğe girmişti. Yasanın 4857 Sayılı İş
Kanunu’na bağlı olarak çalışan işçi kadınlara nasıl uygulanacağına dair yönetmelik
ise 8 Kasım 2016 tarihinde yayımlandı.
Yayımlanmış olan torba yasanın kadınların annelik hallerinden yola çıkarak, Özel
İstihdam Bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesinin ilk adımı olarak karşımıza çıktı.
20 Mayıs 2016 tarihinde 6715 sayı ile
yayınlanan “İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un yayınlanmasının ardından
11 Ekim 2016 tarihinde ’de yayınlanan
“Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği” çıktı, bu yönetmelikle ev işleri, bakım işleri,
tarımda mevsimlik işler gibi kadın ağırlıklı
işlerde çalışan kadınların geleceğinin tümüyle özel istihdam bürolarına devredildi.
Böylece, kadınlar başta olmak zaman içinde uygulama alanı genişleyerek çalışma
hayatına hakim olabilecek “kiralık işçilik”
olgusu çalışma hayatına girmiş oldu.

Hükümetin Kadın Emeği Politikası

Uzaktan Çalışma Kadın Emeği
Sömürüsüdür

Hükümet, kadına bakışını 2011 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlığın
adını, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı
olarak değiştirerek net bir şekilde ortaya
koymuş ve kadını aile ile özdeşleştirmiştir.
Kadını ailenin bir parçası olarak düşünülecek bir birey olarak ilan etmiştir. Hem
kamusal alanda hem özel alanda kadını erkekle eşit görmek yerine, evin içine çeken
çocuk yaşlı bakımı ve ev işlerini kadının
üzerine yıkan bir politikanın uygulayıcısı
olmuştur. Çalışma hayatı da bunun dışında
kalmamıştır.
Diğer taraftan gerek becerisi, niteliği açısından gerekse örgütsüz, erkek ücretine göre daha ucuz daha uysal kabul
edilen kadın emeğinin sermaye için vazgeçilmez oluşu, kadın emeğinin nasıl istihdam edileceği konusunu özel bir başlık
olarak ortaya çıkmaktadır. AKP, özellikle
kadınların yoğun olduğu işlerde esneklik
ve güvencesizliği yaygınlaştırarak hem
toplumsal yaşamın yeniden üretilmesi için
zorunlu ev işi, çocuk, yaşlı bakımı gibi işleri kadının omuzlarına bırakırken, diğer
yandan da çok daha az ücretlerle, güvencesiz bir biçimde emeğini sanayinin sürdürülebilirliği için kullanabilecek politikaları hayata geçiriyor. Bu nedenle; kadının
toplumsal rollerinden kaynaklı yüklerini
omuzlarından alacak politikalar üretmek
yerine, ‘kadının emeğini her iki alana da
nasıl sömürebiliriz’in formülleri araştırılmaktadır.
Burada, AKP Hükümeti kadın emeğini
eğreti bir şekilde istihdam edebilmek adına hayata geçirdiği yasal düzenlemelere
bir göz atmakta fayda var. 10 Şubat 2016
tarihinde yarı zamanlı çalışma “doğum
yapan kadınlara yeni haklar” diye servis
edilen “Gelir Vergisi Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Torba Yasa”
adı altında Resmi Gazete’de yayımlanarak

Şimdi sırada, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği var. İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda
14. Madde olarak yer alan “uzaktan çalışma” maddesinin başlığı değiştirilerek
“çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” denmiştir. UİS’in bir parçası olarak
yapılan yasa değişikliği sonucunda uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik o günden bugüne yayımlanmamıştı. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde
uzaktan çalışma ile ilgili bir yönetmelik
taslağı hazırlayarak sosyal taraflara gönderdi. Taslağın kesinleşmesi halinde, erkek işçilerden ziyade kadın emeğinin evden sermayenin hizmetine sunulması da
diğer a tipik çalışma biçimlerine eklenmiş
olacak. Bu da kadın işçiler için güvencesizlik ve yoğun bir sömürünün hayata geçmesi anlamına gelecektir.
Uzaktan çalışmaya ilişkin yönetmelik taslağında, tehlikeli kimyasal madde
ve radyoaktif maddelerle çalışma, maddelerin işlenmesi söz konusu maddelerin
atıkları, biyolojik etkenlere maruz kalma
riski olan işlerle, çevreye koku ve gürültü
yayan işler dışında bir sınırlama getirilmemiştir. Bu da oldukça yaygın bir uygulama
alanı anlamına gelmektedir.
Bu düzenleme ile, başta tekstil olmak
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üzere imalat sanayinde kimi işlerin parçalanarak evlere taşınmasının yolu daha da açılacaktır. Bu kadının emeğinin ucuza gasp edilmesi anlamına gelirken,
çalışma saatlerinin uzaması ve sadece kadının değil
başta çocuklar olmak üzere tüm hanehalkına sirayet
edebilecek bir çalışmaya dönecektir. Hanehalkının
emeğinin ücretsiz kullanımı söz konusu olacak, çocuk işçiliğin daha da yaygınlaşmasını neden olacaktır. Kadın evde “toplumsal rollerin” gerektirdiği işleri
yaparken, bir yandan da, işyerine dönüşmüş evde
çalışması nedeniyle iş yükünün artmasına neden olacaktır
Ev ortamında sadece kadını değil ev halkının
sağlığını da tehdit edecek işyeri koşulları eve taşınmış olacaktır. İşçi sağlığı ve güvenliği hükümlerinin
uygulanmasının zemini ve denetimi her ne kadar yazılmış olsa bile fiili olarak mümkün değildir. Evlere dağılmış işler, ev işleri kadınların sağlığını tehdit
ederken, İş Kanunu’ndan doğacak haklarının, yıllık
izin, resmi tatil izinleri, fazla mesai, emeklilik … v.b
hakları kullanımı ortadan kalkacaktır. Hali hazırda
fabrikalarda hem işçi sağlığı ve iş güvenliği hem de
pek çok hak ihlallerini denetlemekten aciz devletin
uzaktan çalışma yönetmeliğinin hayata geçirilmesi
ile birlikte, çizilen çerçevede bile denetleneceğini var
saymak hayalciliktir.

Düzenli, Güvenceli İş İstiyoruz
UİS’in parçası olan esnek ve güvencesiz çalışmanın hukuki temelini oluşturan yasa ve yönetmeliklerin hayata geçirilmesiyle birlikte, istihdam artışına
olumlu bir yansımaması olmamakla birlikte, başta
kadın işçiler olmak üzere tüm çalışanların kazanılmış
haklarından olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
yıllık izin hakkı, süt izni… v.b. haklar birer birer ellerinden alınıyor. Yoksulluk ve sömürü artıyor. Zorunlu BES, kıdem tazminatı fonu gibi uygulamalarla
işçinin cebinden sermayeye ve hükümete kaynak yaratacak uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılıyor.
Bugün, sanayi başta olmak üzere pek çok alanda
kadınların istihdama girmesinin önünde ciddi engeller vardır. Geleneksel kadına bakış, muhafazakar politikalar, en önemlisi kadının üzerine yıkılmış çocuk
bakımı, yaşlı bakımı ve ev işleridir. Hükümetin öncelikli görevi, altına imza attığı uluslararası sözleşmelere de uygun bir şekilde, kadını ikinci sınıf vatandaş
konumuna iten gelenek ve önyargıları kırmak için,
eşitlikçi politikalarını her düzeyde hayata geçirmektir.
Bunun için;
1. Kadınların üzerlerine yıkılan, çocuk bakımı,
yaşlı bakımı, ev işleri gibi hizmetlerin kadının üstünden alınmasına dönük bir sosyal devlet anlayışına
dönülmelidir.
2. Kadın işçilerin çalıştığı işyerlerinde veya işyerlerine yakın yerlerde onların her zaman ulaşabileceği
kreşler hayata geçirilmelidir.
3. Kiralık işçi büroları uygulamasından vazgeçilmeli, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine
düzenli, güvenceli çalışma biçimine dönülmelidir.
4. Ayni işi yapan kadın ve erkek ücretleri arasında
var olan ücret eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır.
5. Kadınların hem kamusal hem özel alanda maruz kaldıkları şiddete, tacize, mobbinge karşı etkin
mücadele edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
6. Kamusal alanda kadına yönelik ayrımcılık
uygulamalarından vazgeçilmeli, eğitimde, görev ve
sorumluluk almada, işe erişimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
7. Kadını toplumsal yaşamda ikincilleştiren algı,
gelenekler ve söyleme karşı mücadele eden bir devlet
politikası benimsenmelidir.
8. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı ve sendikalaşmanın önündeki
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
Birleşik Metal-İş Sendikası
Kadın Komisyonu
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20 Soruda, doğum yapan
çalışan kadının izin hakları
1) Hamileliği yaklaşan kadınlara kaç hafta
izin verilir?

11) Analık izninin bitiminden sonra ücretsiz
izin alınır mı?

Kadın işçi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni verilmesi yasa gereğidir. Doğum öncesi ve sonrası toplam
122 gün izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyorlar. Buna rapor parası deniyor. Ayrıca 1 yıl
içinde 120 gün prim ödemiş annelere 2016 yılı için 122 tl
süt parası veriliyor. “SGK Evde çocuk bakım projesi” kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya illerinde
yaşayan ve 0-2 yaş arasında çocuğu olan sınırlı sayıda
anneye 320 Euro (engelli çocuğa 416 Euro) tutarında bakıcı yardımı yapılıyor.

Doğum yapan işçiye analık izni bitiminden sonra 6 ay’a
kadar ücretsiz izin verilebilir.

2) Çoğul gebelikte durum değişiyor mu?
Çoğul gebelikte durum değişiyor. Doğumdan önceki
izin 10 haftaya çıkarılıyor.

3) Doğumdan önce 8 haftalık izni kullanmayan anne adayları bu izinleri doğumdan sonra
kullanabilir mi?
Sağlık durumunun iyi olduğunu belgeleyen anne adayları, doğum öncesi 3 haftaya kadar çalışıp kalan 5 haftayı
doğum sonrasına ilave edebilir.

4) Erken doğumda kullanılamayan izinler yanar mı?
Erken doğum halinde kullanılmayan izinler yanmaz.
Doğum sonrası izine eklenir.

5) Doğumda veya doğum sonrası vefat eden
annenin iznini eşi kullanabilir mi?
Doğumda veya doğum sonrası vefat eden annenin
ölümü halinde kullanılamayan izin baba tarafından kullanılır.

6) Evlat edinenler de doğum izninden yararlanır mı?
Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden
birine veya evlat edinen işçiye çocuğun, aileye fiilen teslim
edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni verilir.

7) Yarım gün çalışıp tam maaş almanın koşulları nelerdir?
Son üç yılda en az 600 gün prim ödemiş olan, analık
izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda
bulunan, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması bulunan annelere tam maaş ödenmektedir. Bu süre
birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü
ve sonraki çocuklar için 180 gündür. Yarım gün çalışan kadının yarım günlük ücreti işveren tarafından çalışmadığı
yarım günün parası işsizlik sigortası fonu tarafından ödenmektedir.

8) İşsizlik sigortası fonunun ödeyeceği miktar
ne kadar?
İşsizlik Sigortası Fonu’nun ödeyeceği miktar çalışanın
almış olduğu ücrete tabi değil. Çalışanın aylığı ne kadar
olursa olsun işsizlik sigortası fonu mevcut asgari ücretin
netinin yüzde 50’sini ödemektedir. Bu miktar 2016 yılı için
823 Lira 50 kuruştur.

9) Yarım gün çalışmadan faydalanan işçi süt
izni kullanabilir mi?
Yarım gün çalışma hakkından faydalanan işçi ayrıca
süt izni kullanamaz.

10) Analık izninden sonra ücretsiz izin alınabilir mi?
Kadın işçiye analık izninden sonra ayrıca işçinin talep
etmesi üzerine 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi yasada vardır. Kadınlar isterlerse 6 ay ücretsiz izin alabilirler.
Ayrıca 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinenlerde yararlanmaktadır.

12) Çocuk okula başlayıncaya kadar yarım
gün izin verilir mi?
Analık izinlerinin bitiminden sonra, anne veya baba
işvereninden çocuk okula başlayıncaya kadar “Kısmi Çalışma” talebinde bulunursa işveren yasada belirlenen işlerden birinde çalışan anne veya babaya izin vermek zorundadır.

13) İşveren kadını işten çıkardığında hakları
nelerdir?
Doğum izni kullanan kadının iş sözleşmesi ahlak ve iyi
niyet kurallarına aykırı olmayan bir sebepten dolayı feshedilirse, işçinin aynı yerde 1 yıl çalışmış olması işçiye kıdem
tazminatı ödenmesini gerektirir. Bunun yanında ihbar tazminatı ödenmesi ve eşit davranmama tazminatı ödemek
zorundadır. Ayrıca işçinin kıdem süresi 6 ayı geçmiş ve
işyeri iş güvencesi kapsamında ise kadın işçi işe iade davası açarak yeniden işine dönebilme hakkı vardır.

14) Kısmi çalışmadan kimler yararlanabilir?
Kısmi süreli çalışmadan yararlanmak için her iki eşin
de çalışması gerekir. Ebeveynlerden birinin sürekli bakıma
muhtaç olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastaneden rapor alınması durumunda iki eşin de çalışma şartı
aranmıyor.

15) Kısmi süreli çalışmada ne kadar ücret alınacak?
Yarım gün çalışan anne veya baba çalışma süresine
göre maaş alacaktır. Çalışma süresi haftalık 45 saat olarak belirlenmiştir. Bunun yarısı yani 22,5 saat çalışmanın
karşılığı tam aylığın yarısı kadar olacaktır.

16) 6 Yıl yarım çalışma için işverenlerin itiraz
hakkı var mı?
Kısmi-süreli çalışma talebi geldiğinde işveren işçinin
başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde karşılaması
ve bunu bir yazı ile işçiye bildirmesi gerekmektedir. İşveren işçinin dilekçesine belirtilen süre içinde yanıt vermezse
işçinin talebi belirtilen tarihte ve takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanmış sayılmaktadır. İşveren bu ve buna
benzer gerekçelerle işçinin işine son veremeyecektir.

17) Çalışma gün ve saati nasıl belirlenir?
Kısmi-süreli çalışmanın mesai, başlangıç ve bitiş saatlerini veya günlerini, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta
olduğu işin niteliği ve işçinin de talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. Örneğin işveren işçiye “3 gün
tam çalış 3 gün işe gelme” diyebilir veya “çocuğun okula
gidiş saatine göre öğleden önce ya da öğleden sonra işe
gel” diyebilir.

18) Sendikalı işçilerin durumu nasıl olacak?
Sendikalı işçilerde bu yasalara göre izin kullanırlar. Ayrıca Sendika ile işveren arasında yapılan toplu sözleşmelerde bunlarla ilgili başka taleplerde bulunurlarsa bu talepler işveren tarafından değerlendirmeye alınabilir.

19) İşçi 6 yıl dolmadan isteğinden vazgeçebilir mi?
İşçi 6 yıl dolmadan tam çalışma isteyebilir. Bunu isteyen kadın tekrar kısmi çalışma talebinde bulunamaz.

20) Kimler kısmi çalışma kapsamında değildir?
Doktorlar, hemşireler, ebeler, sanayide durmaksızın
vardiya sistemiyle çalışanlar, karayollarında, denizyollarında, deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda
çalışanlar kısmi süreli çalışma kapsamında olamazlar.
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Basın açıklamalarımızdan

Gemlik Yazaki’de kadın
düşmanlığı devam ediyor
Gemlik Yazaki Otomotiv fabrikası kadına yönelik
cinsel saldırı ve şiddet haberleri ile gündeme geliyor.
Daha önce Mayıs ayında, işyerinde kadın işçiye formen tarafından yapılan cinsel saldırıyla çalkalanan
işyeri şimdi de, Dilek Gültekin’in işten atılmasıyla
gündemde.
13 aydır, fabrikada çalışan Dilek Gültekin, performansı düşük olduğu gerekçesiyle işten atıldı. Dilek arkadaşımızın işten atılmasının asıl gerekçesinin performans düşüklüğü olmadığını, fabrikayı az çok tanıyan
herkes biliyor. Dilek arkadaşımız, uzun süredir kadın
işçilere dayatılan olumsuz koşullara, performans baskısına, işyerinde yaşanan cinsel taciz ve sataşmalara,
işyeri yönetiminin sessiz kalmasına karşı sesini yükselttiği için işten atıldı.
Dilek, Gemlik Yazaki Fabrikası’ndaki çalışma koşullarının insan haysiyetine yakışır bir hale getirilmesi
tacizden arındırılması için mücadele edilmesi gerektiğini savunduğu için işten atıldı. İşyerinde cinsel taciz,
sataşma ve mobbing kadınlara yönelik ağır bir insan
hakkı ihlalidir, suçtur, bu suçun yasalara göre bir cezası vardır.
Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, tüm işçilerin
çalışma koşullarını iyileştirmek ve cinsel taciz ve sataşmalardan arındırılmış işyerlerine sahip olmak, ücret ve haklarını geliştirmek en temel anayasal haktır.
Bu hak ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmıştır.

10 günden beri arkadaşımız, haksız bir şekilde işten atılmasını, protesto etmek ve tekrar işbaşı yapabilmek için Bursa Serbest Bölge girişinde kolluk kuvvetlerinin baskısı altında, direnişine devam ediyor.
Yazaki Yönetimi, özellikle kadın işçiler için cehenneme dönüşmüş olan çalışma koşullarını düzeltmek yerine, Dilek Gültekin’i cezalandırma yoluna
gitmiştir. Bu şekilde diğer işçilere de gözdağı vermektedir.
Biz Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu olarak
işverenin tutumunu kabul edilemez bulup, şiddetle kınıyoruz. Yazaki yönetimine sesleniyoruz; Dilek Gültekin işine dönmelidir.
Birleşik Metal İş Sendikası Kadın Komisyonu olarak Dilek Gültekin’in haklı mücadelesini sonuna kadar destekliyor, sendika üyesi kadınlar olarak bu işin
takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Kadın Komisyonu

Dünya Çocuk Günü

Savaşlar ve silahlı çatışmalarda hayatını veya
ailesini kaybeden, kötü muameleye maruz kalan,
mülteci konumuna sokulan, açlık ve yoksulluk
içinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca çocuk...
Tarlalarda, atölyelerde, sokaklarda çalıştırılan
çocuklar...
1 Haziran Dünya Çocuk Günü... Tüm çocukların mutluluk, sevgi, şefkat, beslenme ve eğitim
gibi temel haklardan mahrum bırakılmadan büyütüldüğü bir dünya için, mücadeleden vazgeçmemiz gerekiyor...

Basın açıklamalarımızdan

Grevci işçiler terörist
değildir Sn. Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında OHAL gerekçesi olarak
terör olaylarıyla, işçilerin demokratik hak alma araçlarından biri olan yasal grev hakkını kullanmalarını bir tutarak, yıllardır işçilerin, emekçilerin ensesinde boza pişiren
AKP zihniyetini açıkça ortaya koymuştur.
Sn. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söylemiştir;
“Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi grev
tehdidi olan yere OHAL'den istifade izin vermiyoruz.
Bunun için kullanıyoruz OHAL'i. Fotoğraf oldukça net.
Bir yanda 80 milyon vatandaş, diğer yanda ruhunu ve bedenini şarlatana adamış terörist vardır.
“Biz OHAL’i iş dünyasının daha rahat çalışması için
getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksamanız
var mı? Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı. Şimdi
grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade izin vermiyoruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. Fotoğraf oldukça
net.”
Bu son derece üzücü ve bir o kadar da düşündürücü
açıklamanın üstelik böylesine önemli bir toplantıda yapılmış olması ülkeyi yönetenlerin sadece işçilere ve grev
hakkına bakış açısını değil aynı zamanda demokrasi anlayışını da açıkça ortaya koymaktadır.
Unutulmamalıdır ki işçiler de en az işverenler kadar
bu ülkenin vatandaşlarıdır; vergi verirler, oy verirler, askerlik yapıp can verirler, terlerini akıtıp emek verirler,
üretim yaparlar, katma değer yaratırlar.
Yani eğer bugün bir vatandan söz ediyorsak o vatanın
her zerresinde bu insanların kanları, canları ve alınterleri
vardır.
Şimdi bunca hayat canları pahasına ve bedenleri tüketircesine ortaya konurken terörün bizatihi kurbanları da
hatta onlarken olağanüstü hal gerekçesi olarak öne sürülen terör eylemlerinin hemen yanı başında bu insanların
ekmek davalarının zikredilmesi ne hakka ne hukuka ne de
adalete sığmamaktadır.
Sayın Erdoğan “Bu olağanüstü hal ülkeni zaten çok
küçük bir parçasında uygulanıyor o da 80 milyon dışındaki bir avuç terörist içindir” derken, şimdi biz Cumhurbaşkanımıza soruyoruz; Bu küçük toprak parçası metal
işçilerinin, cam işçilerinin ve banka işçilerini çalıştıkları
fabrikalar mıdır? Buralarda çalışan binlerce işçi 80 milyona dahil midir? Dahil değillerse kendilerinden niye
hala vergi alınmaktadır, askere çağrılmaktadır oy istenmektedir.
Bu soruların cevabını elbette bu ülkedeki her vatandaş
gibi bizler de çok iyi biliyoruz. Ama bizleri bu soruları
sormaya mecbur bırakan anlayışa elbette sorulacak büyük bir hesap olmalıdır. Çünkü bu ülke kimsenin kendi
keyfi için birilerine peşkeşe çekemeyeceği kadar büyük
bir ülkedir. Bu halk da asla güce boyun eğmeyecek kadar
gururlu ve büyük bir halktır.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Birleşik Metal-İş
Ağustos 2017

23

Metal işçisi Cam işçisinin yanında

Grev yasağına karşı
Omuz omuza
Sendikamız, 31 Mayıs Çarşamba günü Şişecam’a bağlı Çayırova
Cam Fabrikası işçilerini ziyaret ederek, metal işçilerinin dayanışma
mesajını iletti.

Bakanlar Kurulu kararlarıyla grev erteleme, AKP hükümetinin grev hakkını ortadan kaldırmaya yönelik rutin
uygulaması haline geldi. Erteleme kararları, patronların
talepleri doğrultusunda tamamen keyfi bir şekilde alınmaktadır.
Hükümet, grev hakkını gasp ederek Anayasa’ya aykırı davranmaktadır. Grev erteleme kararlarına yönelik
Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte verdiği iptal kararlarını tanımamaktadır.
Son örnek cam işkolunda yaşanıyor. Şişecam bünyesindeki dokuz fabrikada yaklaşık 6 bin cam işçisinin 24
Mayıs tarihinde başlatacağı grevler yasaklandı. İşçiler

grev yasağına karşı ve toplu sözleşmedeki talepleri için
geçen haftadan buyana eylemlerini sürdürüyor.
2015 yılında MESS, bu yıl Asil Çelik ve EMİS grevlerimizin, yine bu yıl Akbank Grevi’nin Bakanlar Kurulu
kararıyla yasaklanmasının ardından cam grevinin de aynı
şekilde yasaklanması artık Türkiye’de grev hakkının fiilen ortadan kaldırılmak istendiğinin en açık kanıtı olmuştur. Bu nedenle grev hakkına sahip çıkan işçilerle işkolu,
sendika, konfederasyon ayrımı gözetmeksiniz dayanışma
içinde olmak işçi sınıfımızın temel görevidir.
Sendikamız da bugüne kadar cam işçileriyle ve sendikalarıyla gösterdiği dayanışmayı yükseltecektir.

Fabrikalarda da dayanışma eylemleri
Grev yasağına karşı eylemlerin devam ettiği bölgelerde
şubelerimiz dayanışma ziyaretleri yaptılar.
Örgütlü olduğumuz tüm fabrikalarda metal işçileri,
grevleri yasaklanan cam işçilerine dayanışma eylemleri
düzenledi.
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İş mahkemeleri kanun tasarısı:
Zorunlu arabulucu ve hak kayıpları tasarısı
Daha önce taslak halini gazetemizde yazdığımız “İş
Mahkemeleri Kanun Tasarısı” 25 Mayıs 2017 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderildi, alt
komisyonlarda görüşülmeye başlandı ve esas komisyon
olan Adalet Komisyonu’nda noktası, virgülü değişmeden
kabul edildi. Tasarının taslak metninde bazı değişiklikler
yapılmış olsa da zorunlu arabuluculuk ile ilgili kısımlara
hiç dokunulmamıştır.

Dava açmadan önce arabulucuya
gitmek zorunlu hale geliyor
Tasarının genel gerekçesinde, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, Avusturya ve İtalya’dan arabuluculuk
örnekleri verilmiş ancak bu ülkelerde iş yargılamasında
arabuluculuğun zorunlu olmadığı itiraf edilmiştir. Sadece
Malezya ve Arjantin’de iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk kurumunu zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Tasarının 3. maddesindeki düzenleme ile işçiler arabulucuya gitmeden, alacak veya işe iade davası açamayacaklar, açmaları halinde ise dava şartı yokluğundan
davaları reddedilecektir. Bu durumda işçi arabulucuya
başvurup tekrar dava açmak durumunda kalacaktır. Kaldı
ki davanın arabulucuya başvurulmaması nedeniyle davanın reddi halinde işçi bu dosyada dava masrafları ve karşı tarafa vekalet ücreti ödemek durumunda kalacak yeni
dava için tekrar dava masraflarını yatıracaktır.
Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişiklikle de
arabulucunun bir karar vermesi halinde, işçiler aynı konuda bir daha dava açma hakkına sahip olamayacak ve
arabulucunun kararı sadece teknik olarak icra kabiliyeti
olup olmadığı yönünden denetlenip temyiz edilebilecek.
İşçilerin işveren ile eşit imkanlara sahip olmadıkları
göz önüne alındığında alacak miktarını tam olarak bilmeyen bir işçi arabuluculuk sürecinde pazarlık masasına
oturtulacaktır. Kanunen kendisine ödenmesi gereken alacakları için pazarlık yapılacak ve alacağının altında bir
rakamda uzlaştırılmaya çalışılacaktır.
Dolayısıyla zorunlu arabuluculuk genel gerekçede
ifade edildiğinin aksine hak arama özgürlüğünün engeller
niteliktedir. Bununla işçilerin yargı yoluna başvurmaları
engelleneceği gibi haklarının çok altında anlaşmalara razı
edilerek hak kaybı yaşamalarına neden olunacaktır.
Tasarıda sadece iş kazası ve meslek hastalıkları davaları ile bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuk zorunlu tutulmamıştır.
Tasarıya göre taraflar ya aralarında anlaşıp bir arabulucu seçecekler ve bu arabulucuyu arabuluculuk bürosuna
bildirecekler, anlaşma sağlanamaması halinde ise ara-

buluculuk büroları arabulucu tayin edecektir. Belirlenen
arabulucunun tarafları uzlaştıramaması halinde işçinin
dava açma hakkını kullanacaktır. Atanan veya belirlenen
arabulucu tarafları bir araya getirecek, toplantıya geçerli
mazereti olmaksızın gelmeyen taraf yargılama giderinin
tamamından sorumlu olacaktır.
Arabuluculuk süreci toplam 4 hafta olarak belirlenmiştir. Arabuluculuk süreci zamanaşımı ve hakdüşürücü
sürelerde dikkate alınmaz yani süreler bu aşamada durur.
Arabulucunun ücretini taraflar eşit karşılayacaklardır.
(İşçi ve işverenin mali gücünün de eşit olduğu kabul ediliyor)
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde her
iki işverenin görüşmeye katılması ve anlaşmayı kabul
etmesi gerekecektir. Aksi takdirde anlaşma sağlanamayacaktır. Uygulamada çoğu zaman asıl işverenler iş ilişkisini kabul etmediklerinden arabulucu aşamasında anlaşmaya yanaşmayacaklardır.
Karşı taraf arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz
ederse yani bu büro değil başka büro yetkili derse bu
durumda dosya sulh hukuk mahkemesine gönderilir ve
yetkili büro belirlenir. İşverenler yetkili büro atama yapsa
dahi itiraz hakkına sahip olacaklarından süreci uzatmak
için haksız itirazlarda bulunma hakkına sahip olacaklardır.
Tasarının Yürürlük maddesi uyarınca zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümler Kanun’un resmi gazete de yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yargıtay’a başvuruya kısıtlama
Tasarının 8. maddesi ile işe iade, işletme niteliğinin
tespitine ilişkin davalar, toplu iş sözleşmesinin yorumu
davaları ile grev veya lokavtın kanundışı olduğunun tespiti davaları için temyiz yolu ortadan kaldırılmaktadır. Sayılan davalarda aleyhine karar verilen taraf istinaf yolu da
denen bölge adliye mahkemelerinde itirazını sunabilecek
olup burada verilen kararlar kesin olacaktır.

İşe iade davalarında hak kaybı
Mevcut yasada işten çıkarılan işçinin işe iade davası
açtığında dava sonunda belirlenecek işçinin çalıştırılmadığı (boşta geçen) süre alacağının ve işe başlatılmaması
halinde ödenecek tazminatın hesabında, işe iade davası sonucunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte ki ücreti
dikkate alınıyordu. Dava 2 yıl sürmüş olsa dahi aradaki
zamlar eklenerek ücreti güncelleniyor ve hem işe iadeye
bağlı alacakları hem de diğer tazminatları yeniden hesaplanıyordu. Tasarının 11. Maddesine göre işe iade davası
sonucunda esas alınacak ücret dava sonunda ki değil dava

açıldığı sırada ki ücreti olacaktır. Dava süresince meydana gelmiş ücret artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan
işçi yararlanamayacaktır.

Zamanaşımı sınırı

Tasarıda diğer bir hak gaspı zamanaşımı süresinde ortaya çıkmaktadır. Tasarı taslağıyla, hak aramayı engelleyici bir şekilde, kıdem-ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı
ve yıllık izin alacağında zamanaşımı 5 yıla indiriliyor.

İşten çıkarılan işçi Alo 170 veya Çalışma Bakanlığı’na bağlı kurumlara
başvuramayacak

4857/91 uyarınca Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş görevini müfettişler elli ile yapar. İşten çıkarılan işçilerin kanundan,
iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına
ilişkin şikayetlerinin inceleneceği de bu maddenin 2. fıkrasında belirtilmiştir.
Tasarıda ki değişiklik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na veya Türkiye İş Kurumu’na ancak iş sözleşmesi devam eden işçiler başvurabilecekler. Dolayısıyla
işten çıkarılan işçilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. Yani Bakanlık artık işçilerin en çok talepte bulundukları işten çıkış hallerinde şikayet ve başvurularını incelemeyecektir.

İş Mahkemeleri Kanunu
Tasarısı’nın sakıncaları
Yıldırım Koç, 11.07.2017, Aydınlık
... Bakanlar Kurulu 25 Mayıs 2017 tarihinde TBMM
Başkanlığı’na İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısını sundu.
... AKP iktidarları döneminde dava açmak için gerekli harçlar artırıldı. Birçok işçi, birkaç aylık ücretini alabilmek için dava açmak gerektiğinde, mahkeme masrafları nedeniyle bu hakkını talep etmekten vazgeçiyor.
AKP iktidarları döneminde davaların süresi daha
da uzadı. Örneğin, işe iade davalarının seri muhakeme
usulüyle 2 ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
Üst yargıya başvuruda ise 1 aylık süre öngörülmektedir. Halbuki uygulamada işe iade davalarının kesinlik
kazanması 1.5 yıl dolaylarındadır. Bu uygulama da işçi
haklarına büyük zarar vermektedir. Yapılması gereken,
yargının daha hızlı çalışmasını ve yasanın öngördüğü
süreler içinde karara gitmesini sağlayacak düzenlemelerdir.
Tasarıyla, dava açma öncesinde zorunlu arabuluculuk aşaması getirilerek, işçiler yargıda hak aramak
yerine pazarlık yapmaya zorlanmaktadır.
... özellikle enflasyon oranının yükseldiği koşullarda, işe iade davası 1.5 yıl içinde sonuçlandığında, hangi ücretin esas alınacağı son derece önemlidir.
Bugüne kadarki uygulama, işçinin işe iade hakkını
kazandıktan sonra işverenin onu işe başlatmadığı tarihteki ücret üzerinden tazminat ödeneceğidir.
Yasa tasarısına göre, “dava tarihindeki ücret” esas
alınacaktır. Böylece işe iade davasını kazanan işçinin
alacağı tazminat ciddi biçimde azaltılmaktadır.
... Yürürlükteki mevzuata göre, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit davranma ilkesine uyulmadığında ödenecek tazminat ve
işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izin parası alacağında
zamanaşımı süresi 10 yıldır. Tasarıda bu süre 5 yıla indirilmektedir.
... Sendikalar ve işçiler, İş Mahkemeleri Kanunu tasarısında yer alan bu ve benzeri düzenlemelere karşı
tepkilerini göstermezlerse, işçilerin yargıda hak aramaları olanağı iyice azalacaktır.
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Kıdem tazminatı için fon değil güvence gerek!
Aziz Çelik, 05.06.2017, Birgün
Sendikalar kıdem tazminatında savunma pozisyonundan çıkmalı. Fon tartışmalarını bir kenara bırakıp,
kıdem tazminatı hakkına erişimi güvenceye alacak düzenlemeleri gündeme getirmeli...
Kıdem tazminatı fonu dayatması pek çok kez olduğu gibi yine çıkmaza girdi. Girmemesi mümkün değildi.
Çünkü kıdem tazminatı fonunun kendisi çıkmaz yoldur.
Bu yol her durumda işçi için hak kaybı demek. Fon, hem
miktar açısından kayıp hem de iş güvencesi açısından kayıp anlamına geliyor. Artık hükümetin bu fanteziden vazgeçmesinin, kıdem tazminatı fonu defterini kapatmasının
zamanıdır. Havanda su dövmenin âlemi yoktur.
Fona devirde mutabakat yok
Kıdem tazminatı fonu tartışmalarında uzun süre suskun kalan işveren örgütleri de nihayet net tutumlarını
açıkladı. Önce Türkiye’deki irili ufaklı bütün sermaye
çevrelerini temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu “Mutabakat
yoksa bu haliyle devam etsin” dedi. Ardından çalışma
ilişkilerinde işverenleri temsil eden ve sendikaların muhatabı olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) “mutabakat sağlanmadığı sürece kıdem tazminatında değişiklik yapılmamalı” dedi.
İşçi tarafının tutumu biliniyor. Hak kaybına yol açacak herhangi bir değişikliğe sendikalar karşı. TÜRK-İŞ
ve DİSK kıdem tazminatının fona devredilmesine net bir
biçimde karşı çıkıyor. Bu konuda TÜRK-İŞ’in son derece net bir genel kurul kararı var. DİSK eylem planı açıkladı. HAK-İŞ ise fona doğrudan karşı çıkmıyor ama “var
olan olumlu yönler korunarak olumsuzlukları giderecek
bir formül üzerinde çalışılmalı” diyor.
Hükümet cephesinde ise rivayetler muhtelif. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli kıdem tazminatını işveren için prangaya benzetirken, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci ise kıdem tazminatı ile işsizlik sigortasının bir
arada olmasına itiraz ediyor ve birinden birinin tırpanlanacağının işaretini veriyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise
“işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler
getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir
bir yapı” oluşturmaktan söz ediyor. Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek’in ise kıdem tazminatını işsizliğin sebebi saydığı biliniyor. Ancak hükümetin asıl derdinin yeni
kaynak olduğu ve bunun için ısıtıp ısıtıp fonu gündeme
getirdiği sır değil.
Hükümet fon ısrarından vazgeçmeli
Görüldüğü gibi kıdem tazminatının fona devri konusunda taraflar arasında mutabakat yok. Bu konuda tarafların beklentileri ve niyetleri tamamen farklı. Hükümet
kapalı kapılar ardında ve ara sıra basına bilgi sızdırarak
bir kamuoyu oluşturma (PR) çalışması sürdürüyor. Konuyu kamuoyu önünde taraflarla açık biçimde tartışmıyor. Örneğin 2010 yılında Anayasal bir kurum haline
getirilen Ekonomik ve Sosyal Konsey’i (ESK) toplamıyor, şeffaf bir şekilde planlarını paylaşmıyor -bu arada üç
ayda bir toplanması gereken ESK’nin 2009’dan bu yana
toplanmadığını vurgulamak lazım.- Sosyal diyalog şampiyonluğu yapanların çalışma hayatının gerçek meselelerinde neden sosyal diyalog mekanizmalarını işletmediği
doğrusu merak konusu.
İşçi tarafı kıdem tazminatının fona devrinin büyük
hak kayıpları yaratacağının farkında. İşverenler ise fona
devir değil, esas olarak kıdem tazminatının 15 güne düşürülmesini istiyor. Ancak bunun mümkün olamayacağını
anlamış durumdalar. Kıdem tazminatının fona devrinin
mümkün olamayacağı aşağı yukarı belli oldu. Hükümetin de artık fon ısrarından ve dayatmasından vazgeçmesi
gerekir.
Fakat hükümetin fon ısrarından vazgeçmesi yetmez.
İş hukukunun en önemli kurumlarından biri olan kıdem
tazminatına erişimin sağlanması, kıdem tazminatı hakkına yönelik ihlallere son verilmesi gerekiyor. Kısacası

kanun hâkimiyetinin sağlanması lazım. Bu noktada bazı
bakanların da işaret ettiği “işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu
olmayacak, sürdürülebilir bir yapı” mümkün mü? Pekâlâ
mümkün!
Kıdem tazminatında emeğin perspektifi ne olmalı?
Kıdem tazminatı bir hak ama bu hakka ulaşmada işçiler ciddi sıkıntı yaşıyor. Örgütsüz çalışanların önemli bir
bölümünün kıdem tazminatını almada sorun yaşadığı biliniyor. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda
işçiler kıdem tazminatına erişemiyor. Öte yandan istifa
halinde kıdem tazminatı ödenmemesi nedeniyle çalışanlar ciddi hak kaybına uğruyor. İş davalarının önemli bir
bölümünün ise kıdem tazminatı alacaklarından oluştuğu biliniyor. Kıdem tazminatında hükümetin kanun
hâkimiyetini sağlaması şart. Kıdem tazminatına erişimin
önündeki engeller kaldırılmalı. Bu çerçevede kıdem tazminatı için emek perspektifinden bir yol haritası için olmazsa olmazları tekrar sıralayalım:
1) Kıdem tazminatının fona devri gündemden çıkarılmalı. Kıdem tazminatı doğrudan işveren yükümlülüğü
olarak kalmalı.
2) İşverenin icra ve iflas hallerinde kıdem tazminatı alacakları devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının
önüne alınmalı ve ilk sıraya yükseltilmelidir. Diğer tüm
alacaklardan önce işçi alacakları ödenmelidir.
3) İşverenin kesin ödeme aczine düşmesi durumunda
kıdem tazminatına garanti getirilmeli. Kıdem tazminatı
alacakları ücret alacağı sayılmalı ve halen İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiş olan “ücret garanti fonu”
uygulaması kapsamına alınmalı.
4) İşverenin ödeme aczi durumunda kıdem tazminatının güvence altına alınması ILO’nun 173 sayılı sözleşmesinin gereğidir. Türkiye 173 sayılı sözleşmeyi onaylamalı.
5) Ücret garanti fonu işsizlik sigortasının üvey evladıdır. Şimdiye kadar işsizlik sigortası gelirlerinin sadece
yüzde 0,1’i (binde biri) ücret garanti fonuna ayrıldı. Oysa
işsizlik sigortasının yüzde 21’den fazlası hükümet harcamalarına ve işveren teşviklerine ayrıldı. Ücret garanti
fonu kıdem tazminatını da içerecek şekilde genişletilmeli
ve ödeme süresi artırılmalı.
6) Kıdem tazminatı her türlü işten çıkarmada ödenmeli ve bir yıl koşulu kaldırılmalı. Ayrıca istifa halinde
de çalışana kıdem tazminatı ödenmeli.
Kıdem tazminatında kanun hâkimiyetini sağlayacak, kıdem tazminatı hakkını güvence altına alacak yol
budur. Bu yöntemle işçinin kıdem tazminatına erişimi
garanti altına alınmış, işveren ise halen yasada öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmiş olacak. Dahası bu
yöntem yasada öngörülen miktarları da değiştirmediği
için işveren açısından ilave maliyet anlamına gelmiyor.
“İşçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler
getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir
bir yapı” arayanlara duyurulur!
Eğer işverenler bu düzenlemeleri kabul etmezse ve
kıdem tazminatı ödemekten kaçınırsa insanın aklına son
çare olarak bir 12 Eylül düzenlemesi gelmiyor değil.
Bilindiği gibi 12 Eylül ile birlikte kıdem tazminatı tavanından fazla ödeme yapacak işverenler için hapis cezası
öngörülmüştü. Bu hüküm 2003 yılına kadar yürürlükte
kalmıştı. Şimdi de kıdem tazminatını ödemeyen işverene
hapis cezası yolu neden açılmasın! Ödenmeyen her yıllık
kıdem için 30 gün hapis! Fena halde ikna edici olmaz mı?
Sözün özü, sendikalar kıdem tazminatında savunma
pozisyonundan çıkmalı. Kıdem tazminatının fona devri
tartışmalarını bir kenara bırakmak lazım. Sendikaların
kıdem tazminatı hakkına erişimi güvence altına alacak
düzenlemeleri gündeme getirmesi gerekir.
Kıdem tazminatı yük değil haktır; korunmalı ve uygulanması önündeki engeller kaldırılmalıdır.
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Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM)
Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu (TEMMUZ 2017)

Asgari ücretli
Tahminlere göre yılı kayıpla kapatacak
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Temmuz 2017 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre
TÜİK tarafından yüzde 9,79 olarak açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış pek
çok gelir grubu için iki haneli olmaya devam etti. Yıllık TÜFE kendi hesabına çalışanlar
için yüzde 10,3, ücretsiz aile işçilerinde yüzde 10,38 olarak gerçekleşti. Profesyonel meslek grupları yüzde 10,5 ile enflasyonu en fazla yaşayan grup oldu.
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.

Enflasyon hesaplaması yoksullaşmayı gizledi
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) Temmuz 2003-Temmuz 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 210 artış
gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 232,
2) Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 247,
3) Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 238,
4) Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminde yüzde 242 oldu. En zengin yüzde
20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 228 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon hesaplaması yoksulu daha da yoksullaştırdı.
BİSAM tarafından Temmuz 2003-Temmuz 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma
oranları da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.
Buna göre son 14 yıllık dönemde (Temmuz 2003-Temmuz 2017) gizli yoksullaşmayı
en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 10,5 ile “Yevmiyeliler”, mesleğe
göre yüzde 9,4 ile “Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar”, temel gelir kaynağına göre
yüzde 10,1 ile “Diğer Transferlerle Geçinenler” oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli
yoksullaşma, en yoksul yüzde 20 için yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en
zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 5,3 oldu.
Asgari ücretlinin alım gücü kaybı
Asgari ücret geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış göstererek AGİ (Asgari Geçim İndirimi) dâhil 1404 TL seviyesinde buna karşın enflasyon oranı resmi olarak
yüzde 9,79 olarak gerçekleşti. Asgari ücret enflasyon karşısına alım gücünü bir yılda yüzde 1,7 seviyesinde kaybetti. Aylık alım gücü kaybı ortalaması yılın ilk 7 ayı için yüzde 2,5
olarak gerçekleşti.
Grafik 1- Asgari Ücrette Yıllık Alım Gücü Kaybı (Aylara Göre)

Kaynak: TÜİK TÜFE Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Verileri üzerinden tarafımızca hesaplanmıştır
TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) 2017 III. Dönem Enflasyon raporuna
göre yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8,7, TCMB Beklenti sonuçlarına göre ise yıl sonu
TÜFE beklentisi yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. Buna göre asgari ücret yıl sonunda resmi
tahminlere göre yüzde 0,74 ila yüzde 1,5 oranında kayıp yaşayacak.

Grafik 2- Seçilmiş Ürünlere Göre Asgari Ücrette Alım Gücü Kaybı

Kaynak: TÜİK TÜFE Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Verileri üzerinden tarafımızca hesaplanmıştır
Asgari ücretli bir yıl öncesinin aynı ayına göre alım gücünü ette yüzde 8,6, ilaçta
yüzde 4,4, ayakta tedavi hizmetlerinde yüzde 3,7, gazete ve dergilerde yüzde 3,5, sebzede
yüzde 2,7, temel hastane hizmetlerinde yüzde 2,7, katı ve sıvı yağlarda yüzde 2,6, gerçek
kirada yüzde 1, ekmek ve tahıllarda yüzde 0,8,kaybetti. Kayıp enflasyon hesaplamasından
kaynaklı olarak mevcuttan daha düşük çıktı.

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. Ayrıca yüksek enflasyonlu günlere geri dönüş yaşandığı bu dönemde ücret kayıpları derhal giderilmelidir. 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 3’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.
7) Asgari ücrete yapılan artışın enflasyon verilerinin gerisinde kaldığı görülmektedir.
Yıl sonu tahminleri de bu durumun süreceğini göstermektedir. Bu nedenle yaşanan kayıplar derhal giderilmelidir.
Araştırmanın yöntemi
TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama
Gruplarına Göre Endeks Sonuçları üzerinden, farklı harcama gruplarının tüketim kalıpları
dikkate alınarak, enflasyon kalıpları oluşturulmakta, bu kalıp üzerinden farklı gruplara
göre enflasyon verileri hesaplanmaktadır. Gizli yoksullaşma oranı resmi TÜFE verileri ile
farklı gruplar için hesaplanmış enflasyon oranlarındaki fark dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Erime oranları Asgari Ücret artış oranı ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama
Gruplarına Göre Endeks Sonuçları üzerinden hesaplanmıştır.

Birleşik Metal-İş
Ağustos 2017

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017

İşsizlikte Artış Durmak Bilmiyor
• Bir yılda 619 bin yeni işsiz
• Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi

• Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 6 Milyon 525 Bin
• Gerçek işsizlik oranı yüzde 19,5
• Kadın işsizliği son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaştı: Yüzde 25!

• Yüksek öğrenimli işsiz sayısı 1 yılda 226 bin
•
•
•
•

arttı

Tarım dışı genç işsizliği artıyor: Yüzde 24
Genç işsizliği yüzde 21,4’e yükseldi
Tarım dışı işsizlik yüzde 13,7’e yükseldi
İşsiz sayısı 619 bin artarken, istihdam 496
bin ile sınırlı kaldı

• Son bir yılda ücretli istihdam artışı sadece
309 bin oldu

İşsizlik rakamları son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise son dört yılın aynı dönemlerine göre zirveye ulaşmış durumda. Geniş tanımlı işsiz sayısı 593 bin kişi artarak
yüzde 19,5 olarak gerçekleşti.
Mart 2014’te 6 milyon 41 olan geniş tanımlı işsizlik yaklaşık 500 bin kişilik artışla 6 milyon 525
bine ulaştı. 650 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.
İstihdam Artışı Yetersiz Kaldı, Teşvikler Çözüm Olmadı
İstihdam seferberliği iddialarına ve yoğun istihdam teşviklerine rağmen son bir yılda yaşanan istihdam artışı 496 bin ile sınırlı kaldı. Buna karşılık
son bir yıl içinde işsiz sayısı ise 619 bin arttı
İstihdam artışı içinde ücretli istihdam artışı ise
309 bin ile sınırlı kaldı. İstidam artışı imalat sanayiinde 36 bin ile sınırlı kalırken, artışın en büyük
bölümün hizmet sektöründe gerçekleştiği görüldü.
Kamu hizmetlerinde 41 bin kişilik, eğitimde ise 12
bin kişilik azalma yaşandı

Değerlendirme ve öneriler
TÜİK’in Mart 2017
dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları
işsizlikte artış eğilimin
devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik son beş yılın
en yüksek sayısına yükselirken bütün işsizlik
türlerinde tırmanış yaşanıyor. Genişletilmiş işsiz sayısı 6,6 milyon gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaşmış durumda. İşsizlikteki
artış en çok kadınları ve gençleri etkiliyor. AKP’nin işsizlikle
mücadelede başarısız olduğu net biçimde görülüyor.
İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış
sağlanması için önerilerimiz:
“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın
37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90
saate düşürülmelidir.
Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az
bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu
istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma
biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri
istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron
işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş”
yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmelidir.
Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını
özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü
deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için
işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev
içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz
bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.
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ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Temmuz 2017 TÜFE
Bir önceki aya göre:
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:
Bir önceki yılın aynı ayına göre:
Oniki aylık ortalamalara göre:

%
%
%
%

0,15
6,05
9,79
9,44

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

%
%
%
%

0,72
8,60
15,45
10,94

Asgari Ücret
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
01.07.2017 tarihinden itibaren

4.732,48 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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Avrupa’da gelir adaletsizliği derinleşiyor

Avrupa İstatistik Ofisi, Eurostat’ın verilerine dayanılarak yapılan bir araştırmaya göre, en yüksek gelirli kesim
ile en düşük gelirli kesimlerin gelirleri incelendiğinde Avrupa genelinde hem ülkeler arasında, hem de ülke içlerinde ciddi gelir adaletsizliği artışı olduğu saptanıyor.
Çeşitli ülkelerin toplam nüfusunu gelir seviyesine göre
yüzde 20’lik, beş gruba ayırarak yapılan kıyaslamalara
göre, AB’nin 28 üye ülkesi arasında en düşük gelire sahip
yüzde 20’lik kesim, ortalama 685 Euro ile Romanya’da
yer alırken, en yükse gelire sahip yüzde 20’lik kesim ise
73 832 Euro ile Lüksemburg’da yer alıyor. Ancak ülkeler
arasındaki gelir adaletsizliği gibi, ülkelerin kendi içindeki
gelir adaletsizliği de artıyor, Lüksemburg’da en düşük gelirli yüzde 20’lik kesimin ortalama geliri ise 17.285 Euro,
yani en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesimin gelirinin
sadece yaklaşık yüzde 23’ü düzeyinde.

GM Kore işçilerinin yüzde 79.49’u
yani 13449 sendika üyesi işçiden
11572’si grev oylamasında evet oyu
kullandı. Talepleri
ise, aylık ücrette
154 883 Kore Won’u yaklaşık 477 TL artış ve yıllık 13000
TL tutarında bir ikramiye, bunların yanı sıra 8+8 saatlik
vardiya düzenine geçilmesi, ve ücretlerin saat üzerinden
hesaplanması yerine aylık sabit maaş uygulamasına geçilmesi.

Sırbistan FIAT fabrikasında grev

Sırbistan’ın
Kragujevac kentinde kurulu olan
ve özelleştirme ile
FIAT tarafından
satın alınan FCA
Srbja fabrikasında
çalışan yaklaşık
2000 işçi 27 Haziran günü greve
çıktılar. En düşük saat ücretinin 2 Euro’dan, 2,40 Euro’ya
çıkarılması; standart mesai saatlerinin dışına çalışıldığında işçilere ulaşım masraflarının verilmesi, iş organizasyonunun iyileştirilerek işten ayrılan veya istirahatte olan işçilerin yerine çalışacak yeni işçilerin işe alınması talebiyle
başlattıkları grevleri, Hükümet’in arabuluculuk teklifiyle
sonlandırıldı. Başbakanın fabrikaya gelip grevdeki işçileri
ziyaret etmesinin ardından, Başbakan ve sendika temsilcileri ortak bir basın açıklaması yaparak grevin bitirildiğini
ve bundan sonra Başbakan’ın verdiği söz doğrultusunda
ücretlerin iyileştirilmesi için Hükümet’in arabuluculuk
yapacağını duyurdu.

Avrupa’da ortalama saat ücreti verileri açıklandı

Avrupa İstatistik Merkezi Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, 2016 yılında AB ülkelerinde ortalama saat
başına işgücü maliyeti 25,40 Euro olurken, en yüksek ortalama saatlik işgücü maliyetine sahip ülke 42 Euro ile
Danimarka ve en düşük ortalama saat ücreti maliyetine
sahip ülke ise 4,40 Euro ile Bulgaristan oldu. En düşük
ülkeler sırasıyla, Romanya’da (€5.5), Litvanya’da (€7.3),
Letonya’da (€7.5), Macaristan’da (€8.3) ve Polonya’da
(€8.6); en yüksek ülkeler ise Danimarka (€42.0), Belçika (€39.2), İsveç (€38.0), Lüksemburg (€36.6) ve Fransa
(€35.6).

Brezilya’da sendikalar hükümete
karşı genel grevde
Belçika Arcelor Mittal’de grev

Arcelor Mittal’in galvaniz hattı olan Eurogal’a
bağlı olan ve Tata Çelik’in
sahibi olduğu Segal Belçika
firmasında çalışan işçiler, 34
yıl sonra ilk kez ücret artışı
talebiyle greve çıktılar. Yılda 600 000 ton galvaniz çelik
üreten tesisin, 20 milyon Euro ek yatırım ile 30 000 ton
kapasite daha eklenmesinin üzerine, çalışma düzeninde
yapılan değişikliklerin ardından, bu yeni göre değişiklikleri için işçilere gerekli eğitimlerin verilmesi ve ücret
zammı yapılması talebiyle sendika grev kararı aldı.

Kore’de General Motors İşçileri greve çıkıyor

Güney Kore’de General Motors fabrikasında çalışan
işçiler, greve çıkma kararı aldılar, bir yandan ise Hyundai
ve Kia fabrikalarında grev oylamaları yapılıyor ve Renault-Samsung Motors fabrikası ile Ssang Yong motor fabrikalarında da toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor.

emeklilik reformlarına karşı olduklarını bildirmişler. Sao
Paulo’da yapılan eylemde, 40 000 kişi şehrin en önemli
meydanını doldurarak, parlamenterlerden yasayı reddetmelerini istediler.

Peru’da maden işçilerinden Çalışma Yasasındaki değişikliklere karşı genel grev

Peru’da 50 maden işçisi sendikası bir araya gelerek,
yapılması planlanan çalışma yasası reformuna karşı 20
Temmuz’da başlamak üzere süresiz grev kararı aldılar.
Toplu işten çıkarmalara imkan veren ve işten çıkarma
durumunda kıdem tazminatını yüzde 50’ye kadar azaltan
yeni yasal değişiklikler, aynı zamanda işyerlerinde işçi
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da kısıtlıyor ve toplu sözleşme hakkı ile grev hakkını sınırlandırıyor. Peru
dünyanın ikinci büyük gümüş üreticisi ve üçüncü büyük
bakır ve beşinci büyük altın üreticisidir. Madencilik Peru
ekonomisi için hayati önemde ve Peru’nun ihracatlarının
yüzde 60’ını oluşturmaktadır.

Volkswagen Slovakya’da grev anlaşma
ile
sonlandı

Volkswagen
Slovakya fabrikasında çalışan işçiler fabrikanın tarihinde ilk kez greve
Haziran 2017’de
çıktılar.
İşçiler,
şirket yönetiminin 2017’de yüzde 4,5 ve 2018’de yüzde
4,2’lik ücret artışı önerisini kabul etmeyerek, iki yıl için
yüzde 16’lık bir ücret artışı talep etmişlerdi. 6 günlük grevin ardından Ağustos 2019’a kadar, üç parça halinde toplamda yüzde 14,2’lik artış ve bir kereye mahsus 500 Euro
bonus ödemesi ile anlaşıldı. Bu grev aynı zamanda ülke
tarihinin en uzun grevi oldu ve Bratislava’da kurulu olan
Volkswagen fabrikasının da ilk grevi oldu.

Almanya’da Daimler işçileri işten
çıkarmalara karşı mesai eylemlerine
başladı

Brezilya’da işçiler, 30
Haziran’da Michel Temer
Hükümetinin önerdiği reformlara karşı bir ulusal eylem günü ilan ederek, greve
gittiler. Son iki ay içinde
ikincisi gerçekleşen eylem
günü kapsamında ülke genelinde milyonlarca kişi sokağa çıktı. Yapılan bir anket
sonuçlarına göre, Brezilyalıların yüzde 90’ı Kongre’de
tartışılan çalışma yaşamı ve

Mercedes Benz’in en önemli fabrikalarından olan ve
sadece doğrudan Daimler’e bağlı 19 000 işçinin çalıştığı,
toplamda ise çeşitli taşeronlar ve işçi kiralama büroları
aracılığıyla bunun yaklaşık iki katı işçinin çalıştığı Unterturkheim fabrikası Çalışma Konseyi, 1 Temmuz’dan
itibaren fabrikada fazla mesailere izin vermeyeceğini
açıkladı. Mercedes Benz yönetiminin elektrikli araçlara
geçişte, akü fabrikasını başka bir yere kuracağını açıklaması üzerine, ileride bu tesiste yaşanabilecek işten çıkarmalara karşı, Unterturkheim’da akü fabrikası kurulması
ve buradaki işlerin korunması amacıyla yapılan fazla mesai eyleminin ardından,
şirket yönetimi, burada
istihdamın korunması amacıyla Çalışma
Konseyi ile müzakere
etmeyi kabul etti.
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IndustriALL Avrupa Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
IndustriALL Avrupa Yönetim Kurulu, 7-8 Haziran
2017’de Londra’da yapıldı. Toplantıya sendikamız adına
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu katıldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması referandumu nedeniyle İngiltere’de yapılan toplantının, ilk gününün İngiltere’nin AB’den ayrılmasının işçiler üzerindeki
etkileri tartışıldı. Toplantı sırasında Türkiye’deki grev yasakları ve işçi hakları ihlalleri ile ilgili bir konuşma yapan
Genel Başkanımızın önerisiyle toplantıda, Türkiye’deki
grev yasaklarını kınayan bir metin kabul edildi.
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Yunanistan’da antiemperyalist buluşma

Yunanistan, Tüm İşçilerin Militan Cephesi’nin
(PAME) tarafından 24-25 Haziran günü Selanik’te, Balkan Anti-Emperyalistleri buluşması konulu toplantı ve
yürüyüş düzenlendi. 24 Haziran’da Nato’ya karşı yapılan yürüyüş mitinge ve ertesi gün düzenlenen konferansa
katılan uluslararası heyetin içinde sendikamız da yer aldı.

Roca Avrupa İş Konseyinden Eskişehir’deki Roca işçileriyle dayanışma
3-4 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan Roca Avrupa
İş Konseyi toplantısında, İspanyol sendika temsilcileri,
şirketin İnsan Kaynakları Direktörünü, Eskişehir’de yaşanan sendikal hak ihlallerine son vermesi çağrısında bulunarak, Avrupa İş Konseyindeki tüm işçi temsilcilerinin
imzasıyla aşağıdaki metni yayınladılar.
“Burada, ROCA Avrupa Çalışma Konseyi temsilcileri ve ROCA İspanya'da örgütlü iki çoğunluk sendikası, UGT-FICA ve CC.OO temsilcileri olarak, bizler bir
kez daha Türkiye'de NSK ROCA fabrikasında işçilerin
sendikalaşma nedeniyle işten atılmasını reddediyoruz
ve hemen işlerine geri başlatılmalarını talep ediyoruz.
Aynı zamanda adalet talep ediyor bu nedenle şirketten
bu uygulamalarını sonlandırmasını ve kurumsal sosyal
sorumluluğunun gereklerini yerine getirmesini istiyoruz.
Dayanışmayla,"

IndustriALL Avrupa Genel Sekreteri DIAM işçileriyle buluştu
7 Temmuz günü, DIAM fabrikası önünde yapılan
basın açıklamasına katılan IndustriALL Avrupa Genel
Sekreteri Luc Triangle, DIAM işçilerine dayanışma mesajını iletirken, kendilerinin Avrupa’da DIAM’ın çeşitli
müşterileri nezdinde yaptıkları girişimler konusunda bilgi verdi.

Polonya sendikalarıyla ortak eğitimlerimiz sürüyor
Polonya’dan OPZZ, İtalya’dan
FIOM, İspanya’dan CC.OO FI,
Sırbistan’dan SMSS ve Romanya’dan
Solidarite Metal sendikalarıyla ortaklaşa sürdürdüğümüz Güvenliğin Değeri
başlıklı projenin toplantısı 10-12 Mayıs
tarihlerinde İtalya’nın Milan kentinde
gerçekleştirildi. Yine aynı sendikalarla
sürdürdüğümüz “Değişim için Çelik”
başlıklı projenin toplantısı ise 15-18
Mayıs tarihlerinde Milano’da gerçekleşti. 22-25 Mayıs tarihlerinde ise Krakow’da bu projelerin sonuç toplantısı yapıldı. Toplantılara şube ve genel merkez
yöneticilerimiz katıldı.

TRT’nin hazırladığı Kemal Türkler belgeseli için, Genel Başkanımızla bir söyleşi yapıldı...
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Merkezimizde Kemal Türkler müzesini de gezen TRT
ekibi’ne, Onursal Genel Başkanımıza ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı...

Sendikamız Genel Sekreteri Özkan ATAR,
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen 8. Emek Haftası etkinlikleri
kapsamında “İstisna Hali-Grev Yasakları” formuna katılarak üniversitelilerle bilgi paylaşımında
bulundu.
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BASINDAN

Küresel servet artıyor ama her 9 kişiden 1’i aç

Orası 1 Mayıs Alanı

Melis Alphan, 19.06.2017, Hürriyet

Ayşe Emel Mesci, 01.05.2017, Cumhuriyet

İSTANBUL sokaklarında çorap satan
Recep Amca var. Merdiven altı üretilmiş,
bildik bir markanın etiketi üstüne yapıştırılmış çoraplar. Çoraplara fiyat biçmiyor
Recep Amca. Gönlünüzden ne koparsa.
Oğlu hasta Recep Amca’nın. Ne kadar
çok çorap satarsa oğlu o kadar iyileşir.
Hastalık demek, para demek.

Thomas Piketty’nin araştırmasına
göre, son 30 yılda en alttakilerin yüzde 50’sinin gelirinde hiç artış olmazken
en tepedeki yüzde 1’lik kesimin gelirleri
yüzde 300 arttı. Bir FTSE 100 şirketinin
CEO’sunun yıllık kazancı, Bangladeş’teki
tekstil fabrikalarında çalışan 10 bin işçinin
kazancına eşdeğer.

Romalılar ayların, mevsimlerin, yılların ilk günlerine çok önem verirlerdi.
O gün nasıl olursa, başlattığı dönemin
de öyle geçeceğine inanırlardı. Acaba
1 Mayıs 1977 için de aynı şey düşünülebilir mi?

Vapurda elden ele bir kart dolaştıran
Gözde var. Bazılarının gözlerini gözlerinden kaçırdığı, bazılarının kartı gerisin geri
eline tutuşturduğu küçük kız. O da para
istiyor. Onun da hastası var.

Vietnam’ın en zengin adamı, ülkenin
en fakir insanının 10 yılda kazandığı parayı bir günde kazanıyor.

Mayıs aylarını severim ben. Erik ve
elma ağaçlarının ardından, çiçek açma
sırası ayva ağaçlarına gelmiştir. Nisanda en umulmadık yerlerden bir renk
cümbüşü gibi kendini gösteriveren erguvanlar artık solmaya başlamış, ama
onların yerini ağaçlarda olgunlaşan çeşitli meyveler almıştır. Mayıs, toprağa
düşmüş tohumların meyveye yürümeye başladığı dönemdir.

Şehrin hemen her yerinde, onlara
öğle yemeği veya oyuncak almanızı isteyen yardıma muhtaç çocuklar var.
Atölyelerde 3 kuruşa güvencesiz çalıştırılanlar var; itilip kakılan Suriyeli’si
var. Tarlalarda ailesiyle mevsimlik işçilik
yapan binlerce çocuk var. Hayallerinde sıralar, kitaplar, defterler var. Ama yoksullar,
ailece çalışmak zorundalar.
Okumak için inşaatta çalışan var. Çalışırken düşüp ölen var.
Şirket tamir ettirmediği için çakılan
asansörde canını yitiren işçiler var.
İnsan hayatı ucuz olmasına ucuz.
Ama The Boston Consulting Group’un
Küresel Varlık Raporu’na göre, 2016’da
küresel servet yüzde 5.3 büyüyerek 166.5
trilyon dolara ulaştı.
Süslü ekonomik kavramlarla ne anlatılırsa anlatılsın...
Bu zenginleşme Recep Amca için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Recep Amca
oğlunu iyileştirecek parayı bir türlü denkleştiremiyor.
Küresel servet artmasına artıyor da...
Her 9 kişiden 1’i de aç.
Çünkü büyüme yoksulluğu ortadan
kaldırmak için kullanılmıyor.
Süper zenginlerin serveti 2009’dan
beri her yıl yüzde 11 artmış, en zengin 793
kişinin serveti 7 yılda 2.4 trilyon dolardan
5 trilyon dolara çıkmış. Bill Gates 2006’da
Microsoft’u bıraktığında serveti 50 milyar
iken, vakfı aracılığıyla bir kısmını verse de
10 yılda serveti 75 milyar dolara dayandı.
Eğer 1990-2010 yılları arasında büyüme yoksulların faydasına kullanılsaydı,
çoğu kadın 700 milyon insan yoksulluğun
pençesinden kurtulacaktı.

Gelir adaletsizliğinde özellikle kadınlar mağdur. TÜİK verilerine göre ülkemizde de geçtiğimiz şubat, mart ve nisanda
kadın işsizliği yüzde 25 ile son 4 yılın en
yüksek seviyesine çıktı.
Ücret adaletine gelince...
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016
yıllık cinsiyetler arası uçurum raporuna
göre, kadınlar ancak 170 yıl sonra erkeklerle aynı ücreti alabilecek.
*
Dünyayı değiştirmenin yolu bu sistemi
değiştirmekten geçiyor.
Şirketler sadece kendileri için değil,
herkes için çalışmak zorunda. TOMS’u
duydunuz mu bilmem. TOMS da bir şirket
nihayetinde ama sattığı her ürün karşılığında yoksullara bir hizmet götürüyor. Bugüne kadar ihtiyacı olanlara 70 milyon çift
ayakkabı, 400 bin haftalık su verdi, 445
bin göz tedavisi yaptırdı, 70 bin annenin
sağlıklı doğum yapmasını sağladı. Sosyal
sorumluluk değil, kelimenin tam anlamıyla, ne kadar aldıysa o kadar verdi.
Bunu pek çok şirket yapabilir.
Ama yetmez.
Oxfam’ın Yüzde 99 için Ekonomi raporunda işaret edildiği üzere, büyük şirketlere vergi indirimleri yapılmamalı, vergi
cennetleri olmamalı. Ayrıca, süper zenginler güçlerini, etkilerini ve bağlantılarını
lehlerine kanunlar yapılması için kullanmamalı.
Bu gezegenin artık süper zenginler
için çalışan bir sisteme değil, kalan yüzde
99’a yönelik insani bir ekonomiye ihtiyacı
var.
Tüm sorunların kaynağında da bunun
eksikliği var.
Bunu değiştirmezsek dünya hiçbir zaman daha iyi bir yer olmayacak.

Mayısın ilk günü

Tam kırk yıl önceydi. Barbaros
Bulvarı’nda toplanan kortejin başı sonu
görünmüyordu. Taksim meydanına yürüyecek diğer kortej ise Saraçhane’den
gelecekti. Sonra yürüyüş başladı. O
büyük insan kalabalığı tek bir gövde
gibi dalgalanarak yokuş aşağı ilerledi.
TİSAN (Tiyatro Sanatçıları Derneği)
kortejindeydim. 1 Mayıs öncesinde çeşitli sol örgütler arasındaki restleşmelerin, “...tırtmayacağız”, “...tirtmeyeceğiz”
tehditlerinin yarattığı bir gerginlik vardı
belki, ama öyle bir insan denizi kalkmış
yürüyordu ki bir müddet sonra gerginlik duygusu yersizleşiyor, bütün o tartışmalar önemini yitiriyordu. Mahşeri
derler ya, öyle bir kalabalık vardı. O
zamanki adıyla Dolmabahçe Stadı’nın
yanından Gümüşsuyu’na yöneldik.
Ne önümüzdeki yürüyüş kolunun başını, ne de Dolmabahçe Sarayı’ndan
Beşiktaş’a doğru uzanan ağaçlıklı
yoldaki sonunu görmek mümkündü.
İnsanların yüzüne gerilim izlerinden
çok, mevcut düzene alternatif bir alan
açabilmenin coşkusu, “ben de varım”
diyebilmenin sevinci yansıyordu. Mayıs ayında çiçekten meyveye yürüyen
ağaçlar gibiydik.
En fazla üç dört saat sonra Intercontinental Oteli’nden (bugünkü “The”
Marmara) ve Sular İdaresi’nden üzerine yağacak kurşunlardan, polis panzerlerinin altında çiğnenecek kadınlardan, Kazancı yokuşunun başında üst
üste yığılıp dehşet tabloları oluşturacak

ölülerden habersiz coşkulu bir kalabalık halinde Taksim’e doğru çıkıyorduk.
Bir ruh hali
Ama ben size o üç dört saat sonrasını anlatmayacağım. O acıyı, o
dehşeti, hem düzenin güçlerine hem
sol içindeki bölünmelere karşı o anda
duyduğum hıncı, çaresizliği sözcüklere
dökmeye çalışmayacağım. Yıllar sonra
“Solun büyük yalanı, 1 Mayıs 1977’yi
derin devlet değil solcular yaptı” gibi
saçmalıklarla “sahne almaya” çalışan
akademik kalleşliklerden de söz etmeyeceğim. O meydanda üstünden vızır
vızır geçen kurşunlardan korunmak
için yere yapışmış yüz binler gibi ben
de gayet iyi biliyorum, tanıyorum bu
kalleşliği...
Beni bugün, tam 40 yıl sonra,
Gümüşsuyu’ndan yukarı yürüyüp
Taksim’e girdiğimizde karşılaştığım,
aniden soluğumu kesen görüntü ve
meydanı kaplayan ruh hali ilgilendiriyor.
Bütün meydanı ama hıncahınç
dolduran bir kalabalık ve inanılmaz
bir “tasvir” ormanı. Bir orman gibi,
Macbeth’in finalindeki “Birnam ormanı”
gibi dalgalanan insan yüzleri ve ellerinde taşıdıkları resimler ormanı...
Bütün bölünmüşlüklerin üzerine
çıkan o paylaşma ve “ben de varım”
deme, tarihi yapma duygusu...
O gün, 1 Mayıs 1977’de Taksim
meydanını dolduran mahşeri kalabalık böyle bir duyguyu paylaştı. Ve o
ruh hali de, en az o kanlı katliam kadar, tarihte yerini aldı. İlk günlere büyük önem veren Romalıların gözüyle
bakacak olursak, acaba Mayısın o ilk
gününe, 1 Mayıs 1977’ye anlam olarak
katliam tınısını mı, yoksa o dalgalanan
insan ormanı duygusunu mu yüklemek
gerekir?
Cevap ne olursa olsun şu gerçek
değişmeyecek: Orası o günden sonra
1 Mayıs Alanı oldu.
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İşçiler Adalet İstiyor...
Hak hukuk
#Adalet.
Grev yasağına karşı
#Adalet.
Iş cinayetlerine karşı
#Adalet.
Işçi çıkışlarına karşı
#Adalet.

Genel Başkanımız, Merkez ve Şube
yöneticilerimiz,
temsilciler,
üyelerimiz...
Metal işçileri, "adalet"
yürüyüşüne katılarak, adalet
taleplerini dile
getirdiler...
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Basın açıklamalarımızdan

Darbelerden en büyük zararı gören
emekçiler olarak darbeleri lanetliyoruz
Geçen yılın 15 Temmuz günündeki hain darbe girişiminin yıldönümünde,
darbeleri, darbecileri ve darbeleri fırsat bilerek bundan fayda sağlamak isteyenleri tüm kamuoyu önünde o gün şiddetle lanetlemiştik, bu gün de bir kez
daha lanetliyoruz.
Bu vesileyle bu darbeyi planlayan şarlatanları geri püskürtmek adına canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve
rahmetle anarken başta yakınları olmak üzere tüm halkımıza bir kez daha baş
sağlığı diliyor ve geçmiş olsun diyoruz.
Kapitalist sömürücülerin ve emperyalizmin emekçi halklar üzerindeki
oyunları ve bu oyunlara çeşitli adlar ve etiketlerle alet olanların hain emelleri
bazen terör bazen baskı ve zulüm bazen ise bir darbe olarak ortaya çıktığını
en iyi bilenler bu ülkenin emekçileridir.
Darbe girişiminin, Amerikan emperyalizminin bölgemizi ve ülkemizi istikrarsızlaştırmak, uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden
biçimlendirmek projesinin bir ayağı olarak gerçekleştirildiği herkesin malumudur.
Tüm darbelerde olduğu gibi bu darbede de halkın iradesi yok sayılmak
istenmiştir.
Bu darbe girişimi ile bu ülkede yaşayan biz emekçilerin hiçbir ayrım gözetmeksizin barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşama arzusunun harcı olan
bağımsızlık, laiklik, demokrasi, sosyal hukuk gibi ülkemizin en temel değerleri yok edilmek istenmiştir. Ancak bu hain ve düşmanca girişim yine halkımızın kararlı direnişiyle geri püskürtülerek demokrasi tarihimiz açısından
önemli bir adımın atılmasına vesile olmuştur. Umuyor ve diliyoruz ki bu direniş aynı zamanda bundan sonraki benzer girişimler için de caydırıcı bir örnek
teşkil edecektir.
Diğer yandan asla unutmamamız gereken ve hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir önemli konu da darbelerden kaçarken bir başka
hukuksuzluğa ve özgürlükleri engelleyici tutum ve davranışların tuzağına
düşmemektir.
Zira darbe her şeyden önce hukukun askıya alınması ve hukuksuzluğun
hüküm sürmesi anlamına da gelir. Oysa hukuk herkes için gereklidir ve herkes
hukuk önünde eşit haklara sahip olmak durumundadır.
Bu nedenle darbe girişiminde bulunan herkes hiçbir ayrım yapılmaksızın
yargı önüne çıkartılarak hızla ve adil bir şekilde yargılanmalıdır. Darbecilerin
takibi, yargılanması ve infazı asla cadı avına dönüşmemeli ve yeni bir hukuk
dışı ortam yaratılmasına asla müsaade edilmemelidir.
Darbe karşıtlığı ve darbecilere karşı verilen mücadele haksızlığa uğrayan,
sömürülen ve bunu telafi etmek için yasal yollardan hakkını arayan insanları,
başta emekçiler olmak üzere haklarını aramalarına engel olmamalıdır.
Amacı dışında OHAL uygulamaları, kanun hükmünde kararnamelerle
tüm muhaliflere yönelik tutum almalar ve bunların yanında Sendikal örgütlenme sırasında işten çıkarlan işçilerin giderek artması ve özellikle son bir yılda
yasaklanan grevler ne yazık ki kamuoyunun vicdanında derin yaralar açmıştır.
Bu durum darbecilere karşı verilen mücadelenin sermayenin işine yaradığı ve
onlar için bir fırsatçılığa dönüştüğü fikrinin yaygınlaşmasına sebep olmuştur.
Geçen bir yıl süresince bu hain girişimin uzantıları, siyasi ayağı, bağlantıları ve arkasındaki güçler hala tam olarak ortaya çıkartılamamış ve kamuoyu
bu anlamıyla tatmin edilememiştir.
Biz darbe yandaşları ve hukuk düşmanlarının açığa çıkarılarak en kısa
zamanda yargılanmasını, suçsuz ve masum insanların zan altında kalmaktan
kurtarılmasını temenni ediyoruz.
Aynı geçen yıl darbe girişimi sonrası yaptığımız açıklamanın sonunda
belirttiğimiz gibi aradan geçen bir yılın sonunda sözlerimizi yine aynı cümlelerle tamamlamayı kararlılığımızın bir göstergesi olarak uygun görüyoruz;
Dişimizle tırnağımızla kazıyarak var ettiğimiz ülkemizin bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve değerlerini darbecilerden, diktatörlerden 15 Temmuz öncesi olduğu gibi devlet kademelerine bilinçli bir şekilde yerleştirilen tarikat ve dinci
şarlatanlardan koruyacağız.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de demokratik, bağımsız, laik,
sosyal hukuk devletini yeniden ve daha güçlü inşa etmek için gereken her
mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
Biz zalime isminden veya cisminden dolayı değil zulmünden dolayı karşı
duruyoruz ve karşı durmaya da devam edeceğiz.
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu
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Sendikamızdan yeni bir yayın daha...
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Küresel yedek işçi ordusu:
Güvencesiz göçmenler
Erinç Yeldan, 12.07.2017, Cumhuriyet

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Emek Piyasasına Dahil
Olma Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneği
Bu çalışmada, Suriye’deki iç savaş
sonrası ülkemize göç ederek geçici korunma statüsünde yaşamakta olan Suriye
Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının İstanbul ölçeğinde tekstil işkolu kapsamında
işgücü/emek piyasasına dâhil olma süreçleri, iş bulma kanalları, ücretleri ve çalışma deneyimleri değerlendirilmektedir.
Suriye’deki
çatışma
ortamının
2012’den itibaren yoğunlaşması ile ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı nüfusu 2,7
milyona ulaşmışken bu nüfusun beşte
birinden fazlası İstanbul ilinde bulunmaktadır.
Bu bağlamda, ülkemizde bulunan çalışma çağındaki Suriyeli bireylerin fark-

lı sektörlerde emek piyasasına katılarak
önemli bir etki yarattıklarını tahmin etmek
mümkündür.
Çalışmada İstanbul’un tekstil sektörünün en yoğun olduğu ilçelerde Türkiyeli
ve Suriyeli 600 işçi ile anket yapılmıştır.
Anket uygulamasıyla adı geçen ölçek ve
işkolunda Suriyeli işçilerin emek piyasasına katılmasının etkilerini aydınlatacak bir
veri setinin oluşturulması sağlanmıştır.
Bu çalışma ile elde edilen bulgular sayesinde, Suriyeli işçilerin İstanbul ölçeğindeki tekstil işkolunu kapsayan emek
piyasasına olan etkilerine dair geniş
çerçeveli bir analiz yapılması mümkün
olacaktır.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Suriyeli ve Türk tekstil işçilerin durumunu araştıran bir rapor yayımladı.
İstanbul’un başta Bağcılar ve Güngören olmak üzere tekstil sektörünün en
yoğun olduğu ilçelere bağlı atölyelerde
604 işçiyle yapılan anket, Suriyelilerin Türk işçilerden yaklaşık yüzde 25
daha ucuza çalıştıklarını ve kayıt dışı
oranının yüzde 100’e yaklaştığını ortaya koydu. “Suriyeli Göçmen Emeği” başlıklı çalışma sonuçlarına göre,
“Türk ve Suriyeli işçiler arasında büyük bir maaş uçurumu var. Ayrıca, ister
Türk olsun ister Suriyeli, 604 çalışanın
yüzde 33’ü asgari ücretin altında çalışıyor”.
“Türk erkek işçilerin yüzde 54’ü,
Türk kadın işçilerin ise yüzde 32.2’si
sigortalı çalıştırılırken, Suriyeli erkek
işçilerin yüzde 99.6’sı kadın işçilerin
ise tamamı sigortasız. Bu durum aynı
zamanda Türk erkek işçilerin yüzde
46’sının, Türk kadın işçilerin ise yüzde 63’ünün kayıt dışı olduğunu ortaya
koyuyor”.
Türkiye coğrafyası açısından
“Suriyeli göçmenler” sorununun ana
kaynağının yurtlarından göç etmek
zorunda bıraktırılan bu insanlarda olmadığını ayrıca vurgulamak gerekiyor
mu? Unutmayalım ki, 21. yüzyılın bu
en büyük insanlık trajedisi özünde emperyalist güçlerin ve ulus-ötesi petrol
ve silah tekellerinin bölgemize yönelik
stratejik projelerinde ve AKP’nin dış
politika maceralarında yatmaktadır.
Kapitalizm, artık gezegenimizi savaş
konjonktürüne başvurmadan idare edemez konumdadır.
Ancak, “Suriyeli göçmenler” tradejisinin içinde barındırdığı savaş, ırkçılığa ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ve
sosyal şiddet olgularının yanında bir
başka boyutu da iktisadi anlamda yaşanmaktadır: Kapitalizmin ucuz emek
ihtiyacı.
Küresel sermaye, Rosa Luxemburg’un deyişiyle, “tüm yerkürenin
üretim araçlarına ve emek gücüne ihtiyaç duymaktadır”; ve bu ihtiyacı karşılayacak yedek işçi ordusunu yaratmak
üzere gereğinde ırkçılık ve cinsiyet ayrımına dayalı şiddete başvurmaktan ve
milyonlarca emekçiyi aileleriyle birlikte göçe zorlamaktan çekinmeyecektir.

Temsilcilerimizin çalışmalarına
yardımcı olabilecek
bütün bilgileri içeren "Temsilcinin El
Kitabı" yayınlanarak, temsilcilerimize dağıtımı yapıldı.

Küresel işçi ordusu, kapitalizmin
1980 sonrasındaki neoliberal küreselleşme döneminde neredeyse iki misli
genişlemiş ve işgücünü satarak geçinmek zorunda kalan ücretli-emek arzı
1980’de 1.5 milyardan günümüzde
neredeyse 3 milyara çıkmıştır. Susan
Ferguson ve David McNally, Yordam
Kitap tarafından Türkçeye kazandırılan Socialist Register, 2015 sayısında-

ki “Güvencesiz Göçmenler” başlıklı
yazılarında neoliberal dönemin temel
özelliğinin acımasız, geniş çaplı mülksüzleştirme süreçlerinin küresel yedek
emek ordusunu çarpıcı şekilde genişleterek uluslararasılaştırmak olduğunu
vurgulamaktadır.
Ferguson ve McNally’e göre, “neoliberal dönemde benzersiz olan, küresel sistemin çevre bölgelerinden el
konulan ırksallaştırılmış emek gücü
değildir. Bu, kapitalist üretim tarzının
değişmez bir olgusudur. Temel gelişme, dünya tarihinin en hızlanmış ve
yaygın ilkel birikim süreçleri sonucunda küresel yedek emek ordusundaki
kitlesel artıştır”.
Dolayısıyla, “günümüzün neoliberal kapitalist hedefi, yurttaş işgücünden farklılaştırılmış, günlük yaşamı ve
beklentileri ‘kullanılıp atılabilir’ olarak
görülüp ona göre davranabilecek kadar
güdükleştirilmiş ve parçalanmış bir
geçici göçmen işgücü yaratıp sürdürmektir”. Bunu yaparken de “... ırk ve
cinsiyet temelli kurumlara, pratiklere
ve ideolojilere yaslanıp bunları daha
da güçlendirmektedir”.
Son sözü yeniden Birleşik Metalİş Sendikası’nın çalışmasına bırakalım: “Türk işçiler, hem iş bulmalarının
güçleştiğini, hem ücretlerin düştüğünü
söyleseler de Suriyeli işçilere işyerinde yardımcı olmayı da sürdürüyorlar.
Çalışmada, ağırlıklı olarak işyerinde
ayrımcılığa uğradıklarını ifade etmelerine rağmen Suriyeli işçilerin büyük
çoğunluğu, Türk işçilerin işyerinde Suriyeli işçilere yardımcı olduğunu vurguladılar. ‘Türk işçiler işyerinde Suriyeli işçilere yardımcı oluyor’ ifadesine
katılan Suriyeli erkek işçilerin oranı
yüzde 63, kadın işçilerin oranı ise yüzde 85 çıktı”…
Biliyoruz ki kapitalizm, emek ve
sermaye arasındaki temel çatışmaya
dayalı bir düzendir. Ancak, Ferguson
ve McNally’nin uyarısıyla, “göçmen
işç`'6Cer örneğinde bu çatışma neredeyse her zaman ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı ve siyasi eşitsizlik sorunlarını
gündeme getirdiğinden, günümüzde
anlamlı bir işçi sınıfı siyaseti için ‘göçmen adaleti’ kavramına titizlikle sahip
çıkılması stratejik önem taşımaktadır.”
“Biz” - “onlar” ve “yurttaşlar” “yabancılar” kavramları, ulus devletlerin ideolojik ilişkilerine iyice kazınmıştır. “Adalet” amacını taşıyan gerçek bir
sol siyaset, burjuvazinin sürekli olarak
üretmek zorunda olduğu bu kategorilere karşı çıkmayı gerektirmektedir.
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Zor zamanlarda emeğin halleri
Zafer Aydın, 18.06.2017, Birgün
Bir zincirin halkaları gibi
birbirine eklenen, birbirini tamamlayan makalelerle kitap;
emeğe yönelik neo liberal
saldırganlığın çeşitli yönlerini ve yarattığı tahribatı somut
veriler üzerinden yalın bir biçimde ortaya döküyor
Ahmet Makal ve Aziz
Çelik’in çalışma yaşamının
güncel sorunlarına ilişkin
makaleleri derledikleri Zor
Zamanlarda Emek başlıklı
kitap İmge Kitabevi tarafından yayımlandı. Kitap, Ahmet Makal ve Aziz Çelik’in
Hakan Koçak’la birlikte derlediği Sınıf Sendika Siyaset
kitabının devamı ve tamamlayıcısı. İlk kitap, emek tarihinden kesitler sunuyordu,
bu kitap ise emeğin güncel
sorunlarını konu ediyor.
Emeğin karşı karşıya bulunduğu sorunların kronik bir
niteliğe bürünmesi, neoliberal saldırganlığa emeğin
cephesinden güçlü ve etkili bir yanıtın verilememesinin yarattığı iç burukluğu, kitabın adında isabetli bir
ifade bulmuş: Zor Zamanlarda Emek
“Zor Zamanlarda Emek” deyince sizi bilmem ama
bende filmi biraz geri sarma ihtiyacı doğuyor. 1960’lı,
70’li yıllar boyunca emek Türkiye’de en parlak yıllarını yaşadı. O yıllarda işçiler kitlesel olarak katıldıkları mücadelelerle ekonomik ve demokratik haklarında
önemli gelişmelerin yaşanmasını sağladılar. İşçi sınıfı
toplumsal bir güç olarak sosyal ve siyasal süreçlere
ağırlığını koydu, kendini kabul ettirdi. Bu yıllar kültürel olarak da emeğin parlak yıllarıydı. İşçileri, işçilerin hayatını, sevdasını ve kavgasını anlatan filmler
çekiliyor; öyküler, şiirler, romanlar yazılıyor, şarkılar
besteleniyor, bilimsel araştırmalar, incelemeler yayınlanıyordu. O kültürel iklimde herkes “işçiydi”, “işçiciydi.” İşçi semtleri, gecekondularının kapısı, sendika
binaları, fabrika önleri işçilerle temas etmek için can
atan insanlarla doluydu.
Sonra köprünün altından çok sular aktı. Önce 12
Eylül emeği “tu kaka” ilan etti, haklarını budadı, örgütlerine prangalar vurdu. Arkasından reel sosyalizmin yıkılmasıyla esen liberal rüzgârlar emeğe ve
emeğin yaslandığı, eşitlik, adalet, hak gibi değerlere
saldırıya geçti. Verimlilik, rekabet, kâr gibi kavramlarla “gerçekçilik” örtüsü altında piyasa güzellemesi
yapılırken emek unutturulmaya çalışıldı. Yapısal dönüşümlerle ekonomi liberalleştirilirken, emeği güvenceden, sendikadan, siyasetten yoksun bırakma süreci
hızlandı. Sonuçta 12 Eylül yenilgisiyle birleşen liberal
rüzgârların yarattığı atmosferde emek yalnızlaştı. İşçilerin kapısını çalanların, fabrika önlerine gidenlerin,
kendisine işçi diyenlerin sayısı azaldı. Emek, siyasette
de, bilimde de, kültürde de unutulan, ihmal edilen bir
“kategori” durumuna düştü. Elbette, hikaye bundan
ibaret değildi, rüzgarlar tersten eserken bile emek demeye devam eden, emeğin, hakları, sorunları üzerine
düşünmeye devam eden “kötü gün dostları” hep oldu.
Ahmet Makal ile Aziz Çelik’in derlediği kitap, her koşul altında ısrarla ve kararlılıkla emeğin yanında durmayı başarmış, emeğin sorunları üzerine kafa yormuş,
alın teri akıtmış bilim insanlarının makalelerinden oluşuyor.
Çalışma hayatının en kritik sorunlarının röntgenini
çeken kitap, üç bölümden oluşuyor. Kitabın “Çalışma

İktisadı” başlığı altındaki birinci
bölümünde işçilerin ekonomik ve
sosyal sorunlarına işaret eden makalelere yer verilmiş. Korkut Boratav, “Türkiye’de Sınıfsal Bölüşüm
Göstergeleri 2003-2014” başlıklı
makalesinde AKP’li yıllarda uygulanan iktisadi politikaların sınıfsal
bölüşümde emekçilerin aleyhine
yarattığı uçurumu gözler önüne seriyor. Serdal Bahçe, Benan
Eres ve Ahmet Haşim Köse’nin
ortaklaşa kaleme aldığı makale
ise “Türkiye’de Sınıfsal Yapıda
Dönüşüm, İşçileşme ve Bölüşüm”
ilişkilerini tartışıyor. Seyhan Erdoğdu ve Denizcan Kutlu imzalı
makalede de sosyal yardım ve ödemelerle örtbas edilmeye uğraşılan,
çalışanların yoksulluğuna yol açan
politikalar irdeleniyor. Bu bölümdeki son makale Kuvvet Lordoğlu
imzalı. Kuvvet Lordoğlu makalesinde çalışma hayatının son dönemde en büyük sorunlarından biri haline gelen göçmen işçilik sorununu ele
alıyor.
Kitabın ikinci bölümü sendikal harekete ayrılmış.
Bu bölümde Aziz Çelik, AKP tarafından 2012 yılında
çıkarılan ve 12 Eylül düzenlemelerinin ruhunu, sistematiğini koruyan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu’nu ve yarattığı sonuçları “Zarf
Değişti Mazruf Aynı” başlığı altında değerlendiriyor.
Banu Uçkan Hekimler ise makalesinde 2000’li yıllarda Türkiye’de memur sendikacılığını konu ediyor. Bu
bölümde yer alan, “Türkiye’de Toplu Pazarlık Sistemi
ve Sorunları” başlıklı makale ise Can Şafak imzasını
taşıyor. Ahmet Selamoğlu da üzerinde çok az konuşulan sendikal örgütlenmede gençlerin yeri ve rolünü,
“Yeni Frekans Arayışının Kaçınılmazlığı” başlıklı makalesinde irdeliyor.

“Tüm Birleşik Metal-İş camiasını saygılarımla
selamlıyorum.”
“Ezik Ozan” Mehmet Salman”

Son bölüm ise çalışma hukuku ve sosyal güvenlik
alanındaki makalelerden oluşuyor. Bu bölümde Mesut
Gülmez, “Sosyal İnsan Haklarında Uluslararası Anti
Sosyal Hal ve Gidiş” başlıklı makalesinde Türkiye’nin
onayladığı sosyal insan hakları alanındaki sözleşmelerde hal ve gidişini değerlendiriyor. Murat Özveri ise
makalesinde çalışma hayatının neredeyse omurgasını
oluşturacak hale bürünen, güvencesiz çalışmanın hukuki dayanaklarını inceliyor. Gaye Burcu Yıldız da “
Türkiye’de İşçinin Bireysel ve Toplu İş Hukuku Alanında Hak Arama Özgürlüğünün Değerlendirilmesi”
başlıklı makalesinde mevcut hukuksal çerçeve içinde
işçilerin hak arama özgürlüğünün sınırlarını ve sınırlılıklarını ele alıyor. Bu bölümün ve kitabın son makalesi Recep Kapar’a ait. Recep Kapar da çalışma hayatındaki sağlık ve güvenlik sorunlarına ayna tutuyor.

700 sayfayı aşan bir hacimde 53. sayısının
okurlarıyla buluşmasının ardından, Çalışma ve
Toplum dergimizin 54. sayısı da baskıya hazırlandı. internet baskısı ise yayına girdi.

Bir zincirin halkaları gibi birbirine eklenen, birbirini tamamlayan makalelerle kitap; emeğe yönelik
neo-liberal saldırganlığın çeşitli yönlerini ve yarattığı
tahribatı somut veriler üzerinden yalın bir biçimde ortaya döküyor. Kitapta yer alan makalelerde ekonomik
politika tercihlerinin, yasal düzenlemelerin emekçilerin hayatını nasıl etkilediği ortaya konulurken, aynı
zamanda emek hareketinin içinde bulunduğu gerileme
ve sıkışmanın bağımlı değişkenlerine de işaret ediliyor. Gerileme ve sıkışmaya kaynaklık eden olguların tespiti ve aşılması yönünde önemli bir perspektif
içeren “Zor Zamanlarda Emek” kitabının emeğin hak
ve özgürlük mücadelesine güç katacağına kuşku yok.
Meselenin sahiplerinin ilgisini esirgememesi dileğiyle.

“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.”

calismatoplum.org
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Her 22 Temmuz’da aynı sızı yüreğimizde...

İzmir
RETTİG
Metal’den üyemiz Sami
Ergü’yü ve ailesini çok
üzücü bir şekilde kaybettik…

Onursal Genel Başkanımız KEMAL TÜRKLER’i katledilişinin 37. Yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle andık.
Sendikamızın mezarı başında düzenlediği törene, ailesi,
mücadele arkadaşları ve anısını yaşatacak olan genç işçiler
katıldı.

Emek dostu Ahmet İsvan'ın mücadelesi ve
anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

... ve yine Kemal Türkler’in sevgili eşi Sabahat ablamızı sevgiyle andık.

10 yıldır aramızda olmayan, sendikamız eğitimcisi, işçilerin Süleyman
hocası Süleyman Üstün’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz...

İstanbul'un 1973-1977 yılları arasında belediye başkanlığını yapan, yaptıklarıyla efsaneleşmiş emek ve
DİSK dostu Ahmet İsvan'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Ahmet İsvan 1977 yılında Taksim'de 37 emekçinin yaşamını yitirdiği 1 Mayıs'ta belediye olanaklarını
DİSK'e kullandırttığı, yardım ettiği iddiasıyla DİSK
davası kapsamında gözaltına alınmış, gözaltında ağır
işkence görmüş, tutuklanmış ve yargılanmıştı.
Emekçiler, emeğin
dostu Ahmet İsvan'ı mücadelelerinde yaşatacak
ve daima hatırlayacaklardır.
Onursal Başkanımız
Kemal Türklerin kızı
Nilgün Türkler Soydan,
KETEV’i ve sendikamızı
temsilen, cenaze törenindeydi.

Demisaş’tan Abdullah Tufan, bir trafik kazası sonucu eşi ve kızı ile
birlikte hayatını kaybetti.

Eski ICF çalışanlarından İsmail Pişmiş arkadaşımızı kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

öyle bir ölsem
öyle bir ölsem ki çocuklar
size hiç ölüm kalmasa...
#AzizNesin
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İstanbul 1 Nolu Şubemize
bağlı Anadolu Isuzu’dan Barış Öktem’in eşi, Bekir Gül’ün
annesi, Anadolu Motor’dan
Ali Burtgil’in babası Mert
Akışkan’dan Ayhan Gözel’in
babası, Savaş Çoruh’un dedesi, ABB Elektrik/Kartal’dan
Murat Maden’in babası, ABB
Elektrik/Dilovası’dan Baş Temsilcimiz Hamdi Eyüboğlu’nun
annesi. Akgün
Radyatör/
Tuzla’dan Celal Acar’ın annesi vefat etti. Akgün Radyatör/
Gebze’den, Hüseyin Boşcu iş
kazası geçirdi. Sanel’den, Osman Parmak’ın babası vefat
etti.
Anadolu Şubemize bağlı
Çimsataş’tan Ali Görmez’in babası, Mustafa Sezer’in annesi
vefat etti. Başöz Enerji’den
Aydın Atak’ın dedesi, Mehmet
Yazan’ın baldızı vefat etti. Yücelboru/Osmaniye’den
Suat
Beyaztaş, Ali Ocak, Serdar Er,
Emre Ortaer iş kazası geçirdiler.
Kocaeli Şubemize bağlı
Baysan Kazan’dan Cem Arı ve
Ömer Kuşdil’in babaları vefat
etti. Termo Makine’dan eski
üyemiz Ergün Sevinç annesi
vefat etti. Çokyaşar Halat’dan
Özcan Baylan’ın babası vefat
etti.
Gebze Şubemize bağlı Arfesan’dan İsmail Akgül ameliyat geçirdi. Mahmut
Koçoğlu’nun
babası,
Emin Polat’ın babası, Memduh Doğru’nun annesi, Or-

Gürsoy’un
annesi,
han
Ahmet Aydın’ın babası, Fevzi Yılmaz’ın babası vefat etti. CSUN’dan Selim
Duman’nın ağabeyi vefat
etti. Sarkuysan’dan Nurbay
Aydoğdu iş kazası geçirdi.
Legrand’dan Özlem Kavak’ın
ağabeyi, Fatma Engin’in annesi vefat etti. Çayırova Boru’dan
Bilal Çalık’ın babası, Zübeyir Açıkgöz’ün annesi, İbrahim Yıldırım’ın babası, Halit
Kaymak’ın babası vefat etti.
Eskişehir Şubemize bağlı
Renta’dan Suat Günel’in babası, Emre Boyacı’nın babası, Mücahit Mutlu’nun babası,
Soner Yiğit’in babası vefat etti.
Demisaş’dan Hasan Çakır’ın
annesi vefat etti. Doruk’dan
Burhan Sabur’un babası, Duran Tekin’in babası, Yavuz
Coşkun’un annesi, Cumali
Tunceli’nin oğlu vefat etti. Mesut Emir ameliyat oldu. Mustafa Çelik iş kazası geçirdi.
İzmir Şubemize bağlı
Delphi’den Abdil Yaşar’ın kayınvalidesi, Cihan Satılmış’ın
annesi, Reha Özgirgin’in babası, Murat Kuleci’nin babası
vefat etti. Ergun Hid.’den İlker
Seferoğlu’nun babaannnesi,
Ali Gençtürk’ün annesi, Özgür
Sağlamtaş’ın anneanesi, Emin
Bakcan ve Ali Keçeci’nin dedesi vefat etti. Jantsa’dan Gürkan
Öztürk’ün babası vefat etti. Titan Asia’dan Cengiz Çarpan’ın
annesi vefat etti.

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

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anadolu
Isuzu’dan, Erbil Uçar, Mesut Kuş, Uğur Özkan, Abdulsamet Yanlı, Mehmet Gürbüz, Ahmet Yalçın, Fırat
Uçar, Tugay Aydın, Fatih Pehlivan, Bayram Yavuz,
Ahmet Yüksel, Ömer Kayaoğlu, Murat Başdoğan,
Sadık Eker’in çocukları dünyaya geldi. Gökhan Gümüş, Tanju Akkaya, Göksel Acar, Kenan Aydın, Cemal Bölük, Yusuf Cemal Özkan, Furkan Al, Tayfun
Uzun, Levent Uyar evlendi. Mert Akışkan’dan, Ramazan Durdu’nun kızı, Hakan Tarım’ın kızı dünyaya geldi. Anadolu Motor’dan, Muharrem Coşkun’un
oğlu oldu. ABB Elektrik Dilovası’dan, Cihan Yıldız,
Ramazan Çatak, İlker Gedik, Abdulkadir Özkal evlendi, Mehmet Kablan’ın oğlu, Gökhan Çelebi’nin
kızı, Murat Tuncel’in oğlu oldu, ABB Elektrik DudulluSarıtaş’tan Temsilcimiz Emre Kuşcu evlendi, Selami
Altun nişanlandı, Emrah Akyüz’ün çocuğu oldu. ABB
Elektrik/Kartal’dan N. İsmail Bulut Evlendi, Ersin Yılmaz ve Ercan Tarım’ın çocukları dünyaya geldi. Akgün Radyatör/Tuzla’dan, Muhammet Kaya, Ceyhun
Uslu, Zafer Şahin’in çocukları dünyaya geldi. NEJDET EŞİYOK’un oğlu sünnet oldu. Sanel’den Barış
Demir evlendi.
Anadolu Şubemize bağlı Başöz Enerji’den Sedat Yünlü’nün oğlu sünnet oldu. ODS Ortadogu
Döküm’den Harun Akpınar’ın oğlu sünnet oldu.
Petrotek’ten Abdullah Sümer, İsmet Köç, Ethem
Cerasun’un çocukları doğdu. Mustafa Burga’nın düğünü oldu. Klisom Klima’dan Mehmet Çetin‘in çocugu doğdu.
Kocaeli Şubemize bağlı Termo Makine’dan Cengiz Biriktir’in erkek çocuğu oldu.
Gebze Şubemize bağlı Bosal’dan Evren Keleş’in
çocuğu oldu. Arfesan’dan Mehmet Avcıoğlu, İlker Altundaş, Dursun Bilgin, Yusuf Uslu, Emrah Çakmak’ın
çocukları oldu. Federal Moğul’dan Yasin Şahin’in çocuğu dünyaya geldi. CSUN’dan Şükran Gümüştekin,
Yasemin Yılmaz, Serkan Büyükkaya, Ayhan Polat’ın
çocukları dünyaya geldi. Legrand’dan Çetin Erdem,
Sevcan ÖzkanIn çocukları oldu. Çayırova Boru’dan
İbrahim Yıldırım, Alaatiin Kılıçoğlu, Halil yavuz, Ömer
Düzgün, Hasan Çevik, Sertaç Çelik, Samet Gemici,
Arif Kocakaplan’ın çocukları oldu.
Eskişehir Şubemize bağlı Renta’dan Sadri Yer-
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likaya ve Emrah Ayvaz’ın çocukları dünyaya geldi.
Mefro Wheels’ten Recep Yıldız, Recep Tetik evlendi.
Anıl Gökdağ ve Mehmet Bayram’ın erkek çocukları
oldu. Demisaş’dan Yusuf Gümüş, Bekir Açıl, Süleyman Yıldız, Şaban Çakmak, Zekai Büyükbeyhan,
Levent Özbek, Mustafa Uçar’ın kız, Ertan Oktay, Hasan Yıldırım, Saim Taşgın, Mehmet Emin Güllükaya,
Selçuk Zafer’in erkek çocukları dünyaya geldi. Ali Şinar, Kemal Çakar, Gökhan Karabulut, Hüseyin Paun
evlendi. Hapalki’den Tanju Yıldırım’ın erkek çocuğu
oldu. Doruk’dan Bülent Oktay, Hüseyin Çoker, Ümit
Tüfek’in çocukları sünnet merasimi oldu. Tarkon’dan
İbrahim Yücesan’ın erkek çocuğu dünyaya geldi.
İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Erdi Karabuğa, Emrah Adıbelli, Kudbettin Zümrüt, İsmet Çoban,
Tuncay Selçukkaya, Kubilay Yılmaz, İ.Hazar Deniz,
Yusuf Bütüner, Veli Kantar’ın çocukları dünyaya geldi) LİSİ-FTB’den Seyhan Eren, Hüseyin Komanovalı, Burak Gültepeoğlu’nun çocukları dünyaya geldi.
Yaşar Pulat, Serdar Özer, Tahsin Sarıbaşlı evlendi.
Ceyhan Galipoğlu nişanlandı, Kadir Sinder’in çocukları sünnet oldu. Jantsa’dan İzzet Oduncuoğlu, Salih
Erol, Yüksel Bayram, Kürşat Yılmaz, Mehmet Fatih
Pilavcı, Hasan Karakaya evlendi.
Özer Karaböce, Yusuf Özer, Ali Kuşku, Veysel Tekin, Ramazan Selçuk, Yunus Demir, Ahmet
Türkmen, Ramazan Gümüş’ün çocukları dünyaya
geldi. Titan Asia’dan Mehmet Tutumlu ve Mustafa
Türkmen’in çocukları dünyaya geldi. Totomak’tan
Nuri Gördebil, Kadir Bağ, Murat Tilki, Selim Acar,
İbrahim Dalkılıç, Mustafa Boz’un çocukları dünyaya
geldi. Mesut Yurtsever, Mehmet Sözen, Abdülhalim
Kaya evlendi. ZF Lemförder’den Şerif Çiçek, Alpaslan Üzgü, Fatih Altanay, Selçuk Eser, Ahmet Sarıorman, Ozan Cengiz, Ogün Koçluoğlu, Faruk Örtücü,
Ömer Demir, Erhan Kaynak, Emre Üggül, Savaş Gül,
Necip Madanoğlu, Kenan Kara’nın çocukları dünyaya geldi. Eren Balata’dan Bahattin Akbulak, Rıdvan
Kul’un çocukları dünyaya geldi. İmpo Motor’dan
Harun Özbudak, İsmail Kapu’nun çocukları dünyaya geldi. İbrahim Civlez, İsa Demir evlendi ve Musa
Balcı’nın oğlu sünnet oldu.

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

SOLDAN SAĞA:
1) “Yelilçer” de denilen, gaz halindeki bir akışkanın özellikle de rüzgarın akış hızın ölçmekte kullanılan aygıt./Gümüş balığının küçüğü… 2) Küçük demiryolu./Arap müziğinden izler taşıyan, karamsar ve kaderci, güftesiyle öne çıkan müzik türü. 3) Alet edavatın konduğu kutu./Güney
Amerika’da yaşayan çok iri zehirsiz yılan 4) İçinden çıkılamayacak kadar karmaşık, çözümlenmesi
güç durum./Suçlanma, suçlu olarak görülme./Bir organımız. 5) Tavır, davranış./Hayvanların beğenmediği iri saman./Uşak ilinin bir ilçesi. 6) Uzaklık işareti./Japonya’da toplum dışı bırakılmışlar sınıfı./Utangaç, namuslu./Büyük Sahra’nın güneyinde dağ kütlesi 7) Bir Akademik unvan (kısa)./Mor
renge verilen bir başka ad./Diğer, öbür, başka. 8) Kanda yüksek ölçüde üre bulunması./Birinin sosyal, medeni ve tüzel durumu. 9) Oruç ayı./Geniş alanlı, kapsamlı. 10) Güvenilir, emniyet edilir kimseler./Er, nefer./Çok taneli meyve. 11) Gezinti teknesi./İçinde şarap yapılan fıçı./Avrupa Ekonomik
Topluluğu (kısa). 12) Azalık./Eski dilde büyük kimselerin huzuru, katı./Nota da durak işareti. 13)
Ekvator Afrikası’nda Logone ırmağına kavuşarak Çad Gölü’ne dökülen bir nehir./Bir müzik aletinin
doğru ve uyumlu ses vermesi./Madeni paranın resimli yüzü. 14) Şöhret, şan, nam./Argo’da “kodes”
denilen yer./Nikel (kısa). 15) Toplum düzeni ve güvenliği./Yapıları örten süslü çatı ve saçaklar.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) 2017 yılının en önemli “Demokratik kalkışma”na verilen ad. 2) ABD’nin bir eyaleti./İki kutsal
Hint destanından biri (Diğeri Mahabharata). 3) Tropikal Afrika’da yetişen ve hafif odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç/./Yunan mitolojisinde toprak ve tarım tanrıçası. 4) Öfkesyi simgeleyen,
İskandinav tanrısı Thor’un ağlu./Ön adı “Verda” olan kadın piyanocumuz./Peru’nun başkenti. 5) Tıp
dilinde yumurtalık iltihabı./Bağlı, bağlantılı, göreceli./Bir zaman birimi. 6) Normal scaklıkta katı
durumda düzenli bir atom yapısı ve kesin kimyasal bileşimiyle tanının inorganik madde./Afrika’da
yaşayan, bacakları beyaz çizgili, memeli bir hayvan. 7) Fenike mitolojisinde en büyük tanrı./Kimyada Nikel’in simgesi./Üstüne atma, yükleme./Argo’da acemi, deneyimsiz. 8) V biçimli meyvesi,
çiçekleri şemsiyemsi dizili ot ya da çalı./Eğe Denizi’nin kuzeydoğu kesiminde bir körfez. 9) Nazım
Hikmet’in soyadı./Geliş-gidiş./Gevşetme, bırakma, koyverme. 10) Eski dilde “Reziller” anlamında
sözcük. Ahenkli, düzenli, uyumlu. 11) 1886-1958 yılları arasında yaşayan “Gündüz” soyadlı romancımız./Halı, kilim ve kirkitli el dokuma tezgahı./Olumsuzluk belirten önek. 12) Bir şeye sürekli alıcı
olma./İbadet öncesi temizlenme. 13) Kanıtlara, deneylere dayalı bilimlerin genel adı./Şaire yakışırcasına. 14) İskenderun Demir Çelik’in kısa adı./Bir kolla çevrilen mekanik bir çalgı. 15) Matematik
ve fizikte yalnızca ölçüsüyle belirlenen bir büyüklük, nicelik./Giz./Yöneten götüren.

