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Yıllardır sendikamız dur durak bilmeden, 
yatağını derinleştirerek, sürekli bir hareket 
halinde mücadelesini sürdürmektedir. Gücü-
müz yok, başaramayız diyen, oraya gitmek 
zor varamayız diyen, baştan yenilgiyi kabul 
eden zamanlardan başarısız olma korkusu-
nu yendiğimiz zamanlara ulaştık.

Son bir yılda yaşananlar tarihin önemli 
bir sayfasına not düşülecektir.  Sendikamızın 
bayrağını hep yukarılarda ve hep saygıyla, 
sevgiyle taşıyarak bu günleri birlikte yarattık. 

İktisadi mantığın egemen kılındığı bir dö-
nemde yaşıyoruz. Sosyal olan ne varsa yok 
edilmeye çalışılıyor. Oysa sosyal olan insani 
olandır. İktisadi mantık insani olanın yerine, 
paranın mantığını dayatmaktadır. 

Bu akıl sermayenin aklıdır. Sosyal akıl 
ise insanlığın aklıdır. Dar, bencil kısa dönem-
li çıkarların değil, tüm insanlığın, onun ortak 
değerlerini sahiplenen, onları korumaya ça-
lışan, daha adil, daha eşit koşullarda yaşa-
masını isteyen akıldır. Sosyal olan insanlığın 
ortak aklının, dünyamıza hâkim olması, bizim 
de en önemli mücadele alanımız olmalıdır. 
Yani, toplumsal olanı yeniden inşa etmemiz 
gerekiyor… Çünkü tahrip edilmiş zamanların 
kayıplarını, bir ulus bütün geleceği ile ödüyor.

Türkiye son 10 yılına, belki de başka ül-
kelerin, yüzyıllık gündemini ve siyasal geliş-
melerini sığdırdı… Suç ekonomisi ve siyaset 
ilişkisi, bir kısır döngü içinde. Hakikat yok edi-
lerek, OHAL ve KHK düzeni içinde, Devletin 
resmi söylemi dışında kalan tüm söylemler 
suç kabul edilmeye başlandı.

Bugüne kadar hesabı sorulamayan bu 
mantık kendisini sürekli tekrarladı… Büyük 
şair Orhan Veli “rüzgârlı havalarda yağmur 
eğri yağar” diyor bir şiirinde, yıllardır yaratı-
lan yapay fırtınalardan sonra çıkan eğrilikleri, 
doğru diye pazarlamaya ve bizleri buna inan-
dırmaya çalışıyorlar… 

Son zamanlarda kişiler kendi kaderleriy-
le ülkemizin kaderini, kendi ikballeriyle ülke 
ikbalini ortaklaştırarak kendine karşı yapılan 
tüm girişimleri, ülkeye yapılan bir girişim ola-
rak dillendiriyor. 

İçi boş böbürlenme ve efelenerek yapı-
lan, şark usulü siyasetle illüzyon yaratılıyor. 
Sistem bunun üzerine kuruluyor. 

Umutlarımızı Çoğaltacağız Pişmanlık-
ları Azaltacağız

İşçiler yaşadıklarından tecrübeyle, dostu 
düşmanı ayırmayı bilirler, bilmeleri de gere-
kir. Çünkü işçi sınıfı tarihi dövüşerek yazılan 
tarihtir.

Onlar için tek gerçek, “Kurtuluş yok tek 
başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz inancı-
dır.” Onlar, toplumun bilincine taşıdıkları şanlı 
tarihlerine, değerlerine sahip çıkarak yürüdü-
ler.

Kısa bir süre önce 15/16 Haziran şanlı 
direnişinin, İşçi sınıfı destanının, barikatları 
kararlılıkla aşan direngenliğin, başkaldırının 
yıldönümüydü. 

Selam olsun o karanlığı aralayanlara. 
Nasırlı ellerin yumruğu ile yazılan, bu şanlı 
tarihi bize bırakanlara. Kemal Türker’e, İb-
rahim Güzelce ’ye, Rıza Kuas’a, Kocaeli, 
Gebze’li, İstanbul’lu işçilere, O isimsiz kahra-
manlara, selam olsun… 

Bugün bu sendika çatısı altında olma 
hakkımız için, hayatını ortaya koyarak can 
veren, Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram ve 
Mehmet Gıdık yoldaşlarımıza, emek şehit-
lerimize selam olsun, hepsine şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Bu mücadele tarihimiz, bugün de bizlere 
yeni kavgaları ve başarıları ortaya çıkarma 
gücünü veriyor. Çünkü kurumlar kendi kökle-
ri üzerinden yeşerirler, yeni değerler üreterek 
varlıklarını sürdürürler. Tarih her zaman ve 
her yerde emekçilerin mücadelesine tanıklık 
eder. Zaferler de, yenilgiler de emekçilerindir. 
Bir kazanım varsa bunun bedeli de vardır. 
Bizler şunu biliyoruz ki, gelecekte bize ne 
olacağı, şimdi yaptığımız şeylere bağlıdır. 

Bu tecrübeyle sendikamız, 70 yıllık yaşa-
mı boyunca, gözü kara bir şekilde hep yangı-
na doğru koşan bir sendika olmuştur.

Bugün de böyledir, her zamanki gibi zorlu 
bir yıl daha yaşadık. Örgütlenmelerle, grev-
lerle, sendikamızın kararlarını sorgulayanla-
ra indirdiğimiz tokat gibi grev oylamalarıyla, 
üyelerimizin coşkuyla karşıladığı, toplu söz-
leşmelerle, eylem ve etkinliklerle dolu bir dö-
nem geçirdik. 

Önümüzdeki umutları çoğaltıp, arka-
mızdaki pişmanlıkları azaltarak, onurlu bir 
yürüyüş, dik bir duruş içinde bulunduk. Yüre-
ğimizdeki insan sevgisini, yurtseverliği, sınıf 
inancını, baskı, zulüm ve engelleme yön-
temlerinin söküp atamayacağı bilinç içinde, 
sorumlu olduğumuz insanlara daha iyi şartlar 
yaratma ve bu uğurda her çabayı güçlendir-
me yolunda, inançlı, kararlı, özverili tutumu-
muzu, bir kez kanatlanan kelebeğin, asla bir 
daha tırtıl olamayacağı inancıyla sürdürdük.

Yol haritamızın kenar çizgilerinin net-
leştiği, koordinatlarının yeniden belirlendiği, 
kilometre taşlarının yerli yerine konulduğu, 
önemli günler yaşadık. Daha etkin, daha 
demokratik, daha işlevsel bir sendika, için, 
demokratikleşen, halkça bölüşen bir Türki-
ye için, bu coğrafyada yaşayan insanlarımız 
için, söz üzerine söz koymaya çalıştık.

Emperyalist güçlerin sömürü politikala-
rına karşı, ülkenin karanlık bir geleceğe sü-
rüklenmesine karşı, bu toz bulutları arasında 
emekten yana tavır alan bir örgütün kadroları 
olarak, her zamankinden daha kararlı bir şe-
kilde, sömürüye, zulme karşı, gün; “mücade-
le ve dayanışma günüdür” demeyi sürdürdük.

Başkalarının Senaryosunu Değil, Ken-
di Yazdığımız Hayatı Yaşamaya Çalıştık. 

Günümüzde işçilerin düşün ve inanç pu-
sulası ayarını bozup, onları kendi çıkarlarına 
yabancılaştırıyor, hatta düşmanlaştırıyorlar. 
Köprüden geçenin de geçmeyenin de para 

ödediği, bu Deli Dumrul düzeninde, sanki 
filleri kuyruğundan çekerek tepeleri aşmaya 
çalışıyoruz. 

Türbülanslı bir rotadayız. Ücretlerin bas-
kılandırılması, emek piyasasının kuralsız 
hale getirilmesi, Devletin sosyal alandan çe-
kilip, sadaka toplumu yaratmaya çalışması, 
özelleştirme ayinlerinin son hızla devam et-
mesi gibi yerel gelişmelerle, Dünya’daki kay-
nakların paylaşımını hedef alan, bunu vahşet 
ve katliamla uygulayan post modern küresel 
faşizm hızını alamıyor. 

Suriye, Filistin gibi trajik sonuçlar yaratan 
genel gelişmelere karşı, daha güzel, daha 
yaşanası, bir gelecek için, büyük hasretimiz 
için, önümüzde uzun ve zorlu bir mücadele 
ve bunları gerçekleştirecek tarihsel birikimi-
miz var. Artık mücadele, kaybedecekleri bir 
şey olmayanlarla değil, sahip oldukları küçük 
şeyleri kaybetmeye cesareti olanlarla veriliyor. 

Bugün tüm Dünya’da, hele hele bizim 
gibi ülkelerde, sermaye, karşılığı ödenme-
miş emek üzerinde sefahat sürmektedir. İş-
çilerin üzerinden bu sefahati sürdürmek için 
yüzlerce yıllık sürdürülen iğrenç yöntemlerle 
saldırmakta, iktidarını, karını ve sömürüsünü, 
devam ettirmeye çalışmaktadır…

Posko Assan işyeri herkesin malumu, 
İşçilerden aldıkları oylarla ülkeye hükümet 
edenler, işverenden aldıkları rüşvet karşılığı 
o işçilerin geleceğini çaldılar. Çocuklarının 
rızkını çaldılar. Aynı Reno işyerindeki rüşvet 
çarkında olduğu gibi, yine Düzce’deki Tekno 
Mekaferri grevinde yaşadık.

Sermaye emek gücünden başka dayana-
ğı olmayanları kapı önüne koyarak, kalanları 
teslim almaya zorlamaktadır. Bizler de nerde 
bir saldırı varsa orada bir direniş ateşi yakı-
yoruz. Çünkü biliyoruz ki güzel günler bize 
gelmez, tüm zorluklara rağmen biz güzel 
günlere yürümedikçe…

Süngü, silah ve kanla yazdıkları yasa-
larla, sendikalaşmayı grevi engelliyorlar. Her 
gün iş cinayetlerinde, alın terini akıttığı maki-
naya, ömürle kömürün takas edildiği toprağa, 
ecelsiz düşüyor işçiler, çevre katliamı, hava-
nın zehirlenmesi onlar için bir şey ifade etmi-
yor. Onlar için önemli olan sömürü ve daha 
çok kar. Oysa bizler demiri oya gibi işleyen-
ler, alın terini önündeki makinasına akıtarak, 
çeliği yoğuranlar yani emekçiler için, hayattır 
aslolan…

Yaşamak ve yaşatmaktır güzellikleri, ye-
şertmektir kardeşlikleri, hünerli ellerimizi, ba-
sıp toprağa doğrulduğumuzda, attığımızda 
üzerimizdeki ölü toprağını yeniden, güzelle-
şecek bütün bu coğrafya, biliyoruz dağılacak 
kiri pusu dumanı havanın. Bitecek saltanatı 
bezirganın. Bitecek paranın padişahlığı. Di-
necek zulüm kahır ve savaş. Yok olacak in-
sanın insana kulluğu. “Bir ağaç gibi tek ve 
hür, bir orman gibi kardeşçesine” yaşayacak 
insanlarımız. 

Bu bizim hasretimizdir ve tüm insanlığa 
davetimizdir.  Çünkü bizler hoca Nasrettin’le 

gülen, Aşık Veysel’le ağlayanlarız, 
Karacaoğlan’la seven, Mevlana’yla bir araya 
gelenleriz. Tabii ki özgürlük de emekçilerle 
gelecek, Bu güzelim ülkeye …

Çünkü kendimize güveniyoruz. Haklı ve 
doğru olduğumuzu biliyoruz. Birleşik Metal 
ailesinde, kimseyi dışlamadan, emeğin ortak 
potasında buluşturuyoruz. 

Adeta çeliğe su veren bir sendikal anla-
yışın takipçileriyiz. Gücümüz, kendimize gü-
venimiz buradan geliyor. Bu anlayış bizi mü-
cadeleci yaparken, maceracılıktan da uzak 
tutar.  Bu anlayış bizi teslimiyetçiliğe düşür-
meden, gerçekçi yapar. 

Tarihimiz uzun işçi yürüyüşlerinin ve 
çalışırken geçen umutlu saatlerin tarihidir.  
Halayların, türkülerin ve zaferlerin tarihi-
dir. Tarihimiz 1 Mayıs kürsüsündeki Kemal 
Türkler’dir. Ülkemizi de karanlıklardan çıka-
racak olan, aydınlık yüzler, ışıltılı gülüşlerdir.

Taşlar Dirense de Biz Yolumuza De-
vam Edeceğiz

Şimdi yeni bir destan yazmanın vaktidir! 
Ancak bizim tarihten öğrendiğimiz bir gerçek 
var: Memleketimizin geleceğinin teminatı, 
kendisine sınırsız bir güç isteyenler değil, bu 
ülkenin emeğiyle geçinen milyonlardır.

İşçilerin hakları ancak demokrasi geliştik-
çe korunabilir ve geliştirilebilir. Demokrasinin 
gelişmesi de ancak işçilerin haklarının geliş-
mesine bağlıdır. Karanlığa küfür etmeyelim, 
aydınlık bir Türkiye için hepimiz bir mum ya-
kalım. Biz işçiler “toprakta karınca, suda balık 
ve havada kuş kadar çokuz.”

Biliyoruz ki, “Bir şafak vakti karanlığın ke-
narından ellerimizi toprağa basıp ayağa kalk-
tığımız zaman” aydınlanır bu ülke.

Tarihimizden biliyoruz. Omuz omuza 
ayağa kalkarak gösterdik işçilerin gücünü…
1976’da Taksim Meydanını, 1 Mayıs meydanı 
yaptık. Kol kola, omuz omuza. 1977 yılında 1 
Mayıs Taksim alanında katledilen şehitleri-
mizi unutmadık. DGM’leri ezdik, MESS’e diz 
çöktürdük direne direne…

Demokrasi tarihi bize göstermiştir ki, 
mazlumlar ve mağdurlar ayağa kalkmazsa 
zalimler diz çökmez. Ayağa kalkmalıyız. 

Nazım ustanın dediği gibi
Düşmesin bizimle yola: 
evinde ağlayanların 
      göz yaşlarını 
  boynunda ağır bir 
            zincir  

   gibi taşıyanlar! 
Bıraksın peşimizi 

 kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar! 
Taşlar dirense de biz yolumuza devam 

edeceğiz. Yoldan geçenler tarafından kopa-
rılmayacağız. Hep bir ağızdan türkü söyleye-
ceğiz

Patronlara karşı birlikte dövüşeceğiz. He-
pimiz birimiz için, birimiz hepimiz için diyece-
ğiz. Tüm engellemelere rağmen ışığa doğru 
yürümekten vazgeçmeyeceğiz.
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ve KAZANACAKLAR!

Manisa Termokar işçileri birlik oldular.
Anayasal hakları, işleri ve gelecekleri için mücadele ediyorlar.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göste-
ren Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş. 
işçileri sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde 
yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve bu Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle 
belgelendi. 

İşyerinde sendikasız ve kölelik koşullarında işçi çalış-
tırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül göstere-
meyen işveren tarafından işçiler üzerinde baskı uygulan-
maya başlandı.

19 Nisan 2018 tarihinde Sendikamızın Bakanlığa 
yetki için başvurmasının ardından 7 işçi gece telefon-
larla aranarak işten atıldı. İşten atma gerekçesi olarak da 
işçilere karşı İş Kanunu’nun 25/2. maddesini; yani “yüz 
kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak” iddiasını 
kullandılar. Bugüne kadar aralarında hamile olan iki kadın 
üyemizin de bulunduğu toplam 20 işçi işten atıldı.  Böyle-
likle 1 Mayıs işçi bayramına üyelerimiz işsiz olarak girdi. 

Hamile ve engelli üyelerimiz 
İşten çıkartıldı
Termokar’da sendikamızın örgütlenme mücadelesi 

geçtiğimiz yıl başlamış ancak işçilerin sendikalaşma ça-
lışmasından haberdar olan Termokar işvereni 14 işçiyi iş-
ten çıkarmıştı. Termokar işvereninin sendika düşmanı bir 
tavır sergileyeceği işçiler tarafından öngörülen bir durum-
du.  Ancak Termokar’da sendika düşmanlığının boyutu 
tahmin edilenden çok daha fazlaymış. Öyle ki 6,5 aylık 
hamile bir işçiyi, duyma ve konuşma engelli eşiyle birlik-
te işten çıkartacak kadar...

Direnişimiz 
50 gün sürdü
Sendikal örgütlü-

lüğe tahammül gös-
teremeyen işverenlik, 
işçiler üzerinde baskı 
uygulamaya devam 
etti. İşten atılan üye-
lerimiz ilk günden iti-
baren fabrika önünde; 
“İşlerine, Ekmeklerine 
ve Anayasal Hakları-
na” sahip çıkmak için 
direnişe geçti. İşten 
çıkartılan üyelerimiz 
fabrikanın önünde 
sendikal haklarının 
tanınması ve sebepsiz 
şekilde çıkartıldıkları işlerine geri dönme talebiyle İzmir 
şubemizin öncülüğünde 50 gün boyunca fabrika önündeki 
direnişi sürdürdü. 

Fabrikadaki üyelerimiz ise vardiya giriş ve çıkışların-
da, çay ve yemek molalarında işten atılan arkadaşlarıyla 
biraraya gelerek başlattıkları mücadeleyi başarıyla sonuç-
landırana kadar yanlarında olacaklarının sözünü hep bir-
likte verdiler.

Fabrika önünde basın açıklaması
7 Mayıs Pazartesi günü Genel Başkanımız, Merkez 

ve Şube yöneticilerimizin katılımıyla fabrika önünde 

Termokar’da yaşanan hukuksuzluğu ve sendika düşmanlı-
ğını protesto etmek için basın açıklaması gerçekleştirdik. 

Basın açıklamasına İzmir Şubemize bağlı Manisa ve 
İzmir’deki fabrikalardan işçiler de katıldı.

Termokar’a Sendika mutlaka girecek
Termokar fabrikasında yaşananlar sendikal hak ve 

örgütlenme özgürlüğüne işverenlerin gösterdiği taham-
mülsüzlüğün açık göstergelerinden birisi oldu. Termokar 
işçileri yasal hakları olan sendika seçme özgürlüğünü kul-
landılar ve sendikamıza üye oldular. İşçiler sendikal öz-
gürlüklerine sahip çıkıyorlar. 

Termokar yöneticileri 
de bu kararlılığı görmek 
ve işçilerin sendikal hak-
larını tanımak zorunda.

Sendikamız işten atı-
lan arkadaşlarımızın yasal 
hakları için gerekli huku-
ki işlemleri başlattı. İşten 
atılan işçilerle ve üyele-
rimizle Termokar’da mü-
cadelemiz devam edecek, 
Termokar işçileri sendi-
kalı çalışacak.

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal
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Tuzla Serbest Bölgesi’nde kuru-
lu CSUN EURASIA fabrikasında, 
sendikamız üyesi işçiler ücretlerinin 
ödenmemesi üzerine fabrikayı terk 
etmiyor.

Sendikamızın örgütlü olduğu 
fabrikada yaklaşık bir yıldır ücret ve 
ücrete bağlı ödemelerde düzensiz-
likler yaşanmasına rağmen işçiler 
çalışmalarını sürdürdüler. Ancak ar-
tık bıçak kemiğe dayandı. 

Ücretlerin ödenmemesi üzerine 
18 Haziran itibariyle işçilerin tama-
mı fabrikaya kapandı. Yaklaşık 400 
işçi geceyi fabrika içinde geçirdi.

CSUN işçilerinin talebi, ücret-
lerin derhal ödenmesi ve sonrasına 
ilişkin net açıklamaların yapılması-
dır.

Çin sermayeli şirket 2013 yılın-
da ülkemizde, güneş enerjisi panel-
leri üretimine başladı. 

Kurulurken Türkiye’deki en bü-
yük Çin özel sektör yatırımı olarak 

kayıtlara geçti. Şirket bu süre zar-
fında hükümetin uluslararası serma-
yeye tanıdığı büyük olanaklar, teş-
vik ve imtiyazlardan yararlanarak 
büyüdü. 

Devlete güneş enerjisi panelle-
ri sattı. Şirket 2014 yılında yüksek 
verimli güneş panelleri üretiminde 
dünya çapında birinci seviye üretici 
seçildi.

Bu büyümeden işçilerin payına 
ise yine sefalet düşmüş durumda. 
2014 yılında sendikamızda örgütle-
nerek çalışma koşulları ve ücretleri 
hakkında söz hakkı etmiş olsalar da, 
şimdi şirket kriz koşullarını bahane 
ederek faturayı işçilere çıkarmaya 
çalışıyor.

Kurulduğu günden buyana sü-
rekli büyüyen ve karlarına kar katan 
şirketin ilk krizde faturayı işçilere 
çıkarmaya kalkmasını kabul etme-
yeceğiz.

 Ayrıca işçilerin hakları konu-
sunda, ülkemize yatırım yapan yer-

li yabancı sermaye 
gruplarına bunca im-
tiyazı, teşviki, imkanı 
sağlayan Hükümetin 
de sorumlu olacağının 
bilinmesini istiyoruz.

CSUN işçileri 
haksızlığa rıza gös-
termeyecek. Ne hak 
ettiklerimizin, ne ge-
leceğimizin çalınma-
sına izin vermeyece-
ğiz.

Worthington işçileri 
Birleşik Metal dedi!
Bandırma Organize Sanayi 

Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
ABD sermayeli Worthington 
Arıtaş Basınçlı Kaplar işyerinde 
çalışan işçiler, anayasal ve yasal 
haklarını kullanarak sendikamı-
za üye oldular.

Sendikamız kısa sürede ge-
rekli olan yasal çoğunluğu sağ-
layarak, 31 Mayıs 2018 tarihin-
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yetki başvurusu 
yaptı. 

6 Haziran 2018 tarihinde 
Bakanlık sendikamızın çoğun-
luğunu belgeleyerek yetki tes-
pitini sendikamıza gönderdi ve 
işverenlikle yasal görüşme tale-
binde bulunduk.

Elazığ Mert Döküm’de 
Sendika tahammülsüzlüğü
Elazığ Organize Sa-

nayi Bölgesi’nde kuru-
lu 200 işçinin çalıştığı 
Mert Döküm İnşaat iş-
çilerinin sendikamızda 
örgütlenme mücadelesi 
başarıyla sonuçlandı. 

Sendikamız 24 Ni-
san 2018  tarihinde yasal 
çoğunluğu sağlayarak 
Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na ço-
ğunluk tespiti için başvuruda bulundu. 

Yetki başvurumuzu inceleyen Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yasal çoğunluğumuzu onaylayarak, 
çoğunluk tespitini 2 Mayıs tarihinde 
sendikamıza ulaştırdı. 

Üyelerimiz baskıyla istifa-
ya zorlandı

İşçi sınıfının en temel hakkı olan 
sendikalaşma özgürlüğüne yönelik ta-
hammülsüzlüğün son örneği Mert Dö-
küm fabrikasında yaşandı. 

Anadolu şubemizin örgütlenme 
çalışmasını yürüttüğü Mert Döküm’de 
yetki tespitimizin sendikamıza ulaş-
masının ardından işyerinde üyelerimiz 
üzerinde istifa baskısı başladı.

 Anayasal ve yasal haklarını kulla-
narak sendikamıza üye olmasını haz-
medemeyen şirket yöneticileri her gün 
yeni tehditlerle üyelerimizin sendikal 
haklarına müdahale etmeye başladı. 

Patrondan sendika düş-
manlığı

Merkezi İstanbul’da bulunan şirke-
tin patronu apar topar Elazığ’a gelerek 
tehdit ve şantajları tırmandırdı. Mert 
Döküm işvereni işçilerin en temel 
yasal haklarından olan sendikalaşma 
hakkına saygı göstermedi ve üyele-

rimizi işsizlik sopası ile istifa etmeye 
zorladı. Bu süre içinde sendikamızın  
görüşme taleplerini reddeden ve uzlaş-
maz bir tutum sergileyen Mert Döküm 
yöneticileri, işçileri bir yandan istifaya 
zorlarken diğer taraftan işçileri taciz ve 
tehdit etmeye devam etti. 

Mert Döküm işvereninin sendika 
hazımsızlığı kabul edilemez. Sendika-
laşma hakkı, sendika seçme özgürlüğü, 
anayasamız ve yasalarla, uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınmış 
en temel evrensel haklardan biridir. 
Sendikamız mücadelesini Mert Dö-
küm işçileri sendikalaşma hakkını öz-
gürce kullanabilecekleri güne kadar 
sürdürecektir.

Baskı sürecinin ardından işveren-
lik çoğunluk tespitimize itiraz ederek 
yetki sürecini mahkemeye taşıdı. Mert 
Döküm’de sendikalaşma mücadelemiz 
devam edecek, Mert Döküm işçileri 
sendikalı çalışacak.

Worthington işçileriyle Gönen Kemal 
Türkler Eğitim ve Dinlenme tesislerimiz-
de tüm üyelerimizin katıldığı üye toplantı-
sı gerçekleştirdik. 

Toplantıda Worthington işçilerine sen-
dikamızın tarihi, işleyişi ve önümüzdeki 
sürece dair bilgi paylaşımı yapıldı ve işçi-
lerin sorularına yanıtlar verildi.

Genel Başkanımız, Genel Yönetim ku-

rulu üyelerimiz ve Bursa Şube yöneticile-
rimizin katıldığı üye toplantısı sonrasında 
hep birlikte iftar yapıldı.

Worthington işvereninin işçilerin en 
temel yasal haklarından olan sendikalaşma 
hakkına saygı göstermesini ve bu sürecin 
sorunsuz bir biçimde toplu sözleşme aşa-
masına kadar karşılıklı diyalog zemininde 
sürdürülmesini temenni ediyoruz.

Çin sermayeli CSUN’da 
İşçiler fabrikayı terketmiyor

CSUN işçileri 
Sendikamız Genel 
Merkezi’nde…
Merkez, şube yöneticileri-

miz ve avukatlarımızla birlikte 29 
Haziran’da bir toplantı yapıldı. Top-
lantıda; yaşanan süreç üyelerimizle 
değerlendirildi.

CSUN işçilerinin talebi, ücret-
lerin derhal ödenmesi ve sonrasına 
ilişkin net açıklamaların yapılması-
dır. 

Anadolu üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümü öğrencileri, 9 Mayıs’ta sendika-
mızı ziyaret ettiler. 

Araş.Gör. Taylan AKGÜL baş-
kanlığında “Sosyal Politika Kulübü” 
olarak sendikamıza gelen öğrencileri-

mizi Genel Sekreterimiz Özkan Atar 
ve Genel Eğitim Sekreterimiz Sey-
fettin Gülengül karşıladı. Toplantıda 
sendikamızı tanıtımını yapan bir su-
num gerçekleştirildi… Genel Merke-
zimizden sonra sendikamızın örgütlü 
olduğu Anadolu Isuzu işyeri ziyareti 
gerçekleştirdiler.

Öğrenciler sendikamızdaMKS Transformatör işçileri 
Sendikamızda örgütlendi

MKS Transformatör 
Ekipmanları fabrikasın-
da çalışan işçiler sendi-
kamızda örgütlenerek, 
işyerlerinde toplu iş söz-
leşmeli düzenin oluşturul-
ması için büyük bir adım 
attılar.

Gebze’de kurulu 135 
işçinin çalıştığı MKS fab-
rikasında yeterli çoğun-
luğu sağlayan sendikamıza Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı çoğunluk 
tespitini 16 Mayıs 2018 tarihinde verdi. 
MKS işvereni yetki tespitimize itirazda 
bulundu. 

MKS işvereni yetki tespitine itiraz-
da bulundu ancak mahkemeden kesin 
sonucun gelmesinin ardından toplu söz-
leşme hazırlıkları yapılacak ve MKS’de 
sendikalı dönem başlayacak.

Üyelerimizle Kemal Türkler Eğitim Tesislerimizde buluştuk

twitter.com/BirlesikMetal
Sendikamızın eylem ve etkinliklerini 

sosyal medya hesaplarımızdan  
takip edebilirsiniz. 

facebook.com/BirlesikMetal
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24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesi Kemal Türkler Eğitim ve Sosyal Tesislerinde top-
lanan Genel Temsilciler Kurulumuz gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki açıklamanın kamuo-
yuyla paylaşılmasına karar vermiştir

24 Haziran’da ülkemiz 
kritik bir seçim yaşayacak. 
Temsilciler kurulumuz bu ta-
rihi seçimde işçi sınıfının ta-
leplerini bir kez daha yüksek 
sesle dile getirmektedir.

Seçimlerde işçi sınıfı yok-
muş gibi davranılmasını red-
dediyoruz.

İşçi sınıfı vardır, güçlüdür. 
Saraylar yıkar, saltanat bitirir, 
sömürüye son verir.

Tarih bunun örnekleriyle 
doludur.

Biz varız ve buradayız.
Patronların dayatmalarına 

karşı sendikalaşma mücadelesinde, işten atılmalara 
karşı direnişlerde, fabrika işgallerinde, grev yasak-
larına karşı fiili grevlerde varız, buradayız ve artık 
tamam diyoruz.

Siyasi iktidarın16 yıl boyunca sergilediği işçi 
düşmanı tutuma, aleyhimize çıkarılan yasalara, 
grevlerimizin yasaklanmasına, anti-demokratik uy-
gulamalara yeter artık diyoruz.

İşçi sınıfı sürekli yoksullaşır, borçlanır ve örgüt-
süzleştirilirken, sermaye sınıfının kârına kâr katıp 
ülke zenginliklerini yağmalamasına artık yeter di-
yoruz.

Seçimlere katılan muhalefet partilerini ise seçim 
sonrası izlenecek politikalar konusunda uyarıyoruz.

Aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dikkate alın, 
TOBB’a TÜSİAD’a değil, sermaye sınıfına değil, 
biz işçilere, işçi sınıfına güvence verin.

Takipçisi olacağımız, gerçekleşmesi için müca-
delesini vereceğimiz taleplerimiz ise şunlardır:

1. İş güvencesi sağlanmalıdır. Tam istihdam 
mümkündür.

2. Güvenceli çalışma sağlanmalıdır. Taşeron ça-
lıştırma, kiralık işçilik, sözleşmeli personel ve esnek 
çalışma uygulamaları son bulmalıdır.

3. Asgari ücrette yoksulluk sınırı aşılmalıdır.
4. Vergide adalet sağlanmalıdır. Vergi yükü biz 

işçilerin omuzlarından kaldırılmalı, kâr, rant ve ser-
vetten alınan vergiler ağırlaştırılmalıdır.

5. Emeklilik yaşı düşürülmeli, emekli maaşları 
insanca yanabilir düzeye yükseltilmelidir.

6. Haftalık çalışma süresi 37,5 saate indirilmelidir.
7. Kıdem tazminatı hakkı genişletilmeli ve gü-

vence altına alınmalıdır.
8. İşçi sağlığı ve güvenliğinde işçi odaklı politi-

kalar hayata geçirilmelidir.
9. OHAL koşullarında yasalaştırılan Arabulucu-

luk düzenlemesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik uygu-
laması ve kiralık işçilik yasası derhal iptal edilme-
lidir.

10. Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcı-
lığa karşı somut politikalar oluşturulmalıdır. Başta 
işyerinde olmak üzere kadına yönelik şiddet ve taciz 
önlenmeli, yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.

11. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırıl-
malıdır. Barajlar kaldırılmalı, sendikalaşma nede-
niyle işten çıkarmalara ağır yaptırımlar getirilmeli, 
sendika tercihinde işçilere referandum hakkı tanın-
malıdır.

12. Bakanlar Kurulunun grev erteleme yetkisine 
son verilmelidir. Grev yasakları kaldırılmalı, grev 
hakkı genişletilmelidir.

13. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli-
dir. Bugüne kadar ulusal ya da uluslararası serma-
yeye satılan tüm kamu varlıklarımız devletleştiril-
melidir.

14. Eğitim ve sağlık hizmetleri her yurttaş için 
tümüyle ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir hale geti-
rilmelidir.

15. Kriz kapıdadır. Kriz dönemi temel politika 
işçiler için iş ve ücret güvencesi olmalıdır. Sermaye 
değil, emek korunmalıdır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, onlarca fabrikadan ve yurdun birçok ilinden bir araya 
gelen temsilcilerimiz ve yöneticilerimizle, 21 Haziran’da Gönen Kemal Türkler tesislerinde 
toplandı.

Toplantı, Genel Başkanımızın Manisa Termokar ve Gebze Flormar direnişlerini selam-
layan açış konuşması ile başladı: “Geçmişten bugüne, metal işçileri direngenliği, karar-
lılığı ile işçi sınıfının içinde mücadeleci bir geleneğin temsilcileri oldular. Metal işçileri, 
1963 yılında grev hakkının ilk kez yasalarda yer almasına neden olan 62 günlük Kavel 
direnişinden 15-16 Haziran büyük işçi direnişine, 1980 darbe sonrasının ilk kitlesel grevi 
olan Netaş grevine, tarihe iz bırakan direnişlere imza attılar. 

Bu mücadele geleneği, onları grev hakkının kazanılmasından kullanılmasına kadar, 
hak mücadelesinin öncü işçilerinden biri haline getirdi. 

Bugün de Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, grev hakkının kullanılması için sür-
dürdükleri direnişle tarihe yeni bir not düştüler. Selam olsun direnen hakları için mücadele 
edenlere...”

Gun boyunca yaklaşık 12 saat devam Genel Temsilciler Kuru-
lumuzda söz alan temsilciler ülkemizde ve dünyada meydana gelen 
siyasi gelişmeleri, İşçi sınıfını ve sendikaların içinde bulunduğu du-
rumu, kazanılmış haklarımıza yönelik sermaye ve hükümetin saldırı-
larını değerlendirildi.

Temsilci konuşmaları sonrasında toplantımız, yönetim kurulu üyelerinin 
değerlendirmeleri ve genel başkanımız geniş bir perspektif sunan kapanış ko-
nuşması ile sona erdi

Genel Temsilciler Kurulu

Dr. Gaye Yılmaz konuğumuzdu.

Genel Temsilciler Kurulumuzda, sendikamız eski 
uluslararası ilişkiler uzmanı ve Boğaziçi Üniversitesi 
öğretim görevlisi Dr. Gaye Yılmaz bir sunum yaptı.  
“Türkiye 2018 Ekonomik Mucize’nin Arka Planı” baş-
lığı altında, ekonomik ve siyasal alanda dünyadaki ge-
lişmeler ve bunların Türkiye’deki yansımaları, krizler, 
emek ve sermayekonularını keyifli bir anlatımla temsil-
cilerimize aktardı.

Genel Temsilciler Kurulu Sonuç Bildirgesi
Genel Temsilciler Kurulu
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Manifesto

Metal İşçilerinin seçim MANİFES-
TOSU, Kocaeli yerel basınıyla payla-
şıldı. Genel Başkanımız Adnan SER-
DAROĞLU tarafından bugün Kocaeli 
Şubemizde düzenlenen basın açıklama-
mızda 'Biz işçiler olarak, seçime gire-
cek parti ve adaylar nezdinde, yaşanan 
sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dile 
getirmeyi bir gereklilik ve hak olarak 
görüyoruz. 

Bu çerçevede geçimini emek gücü-
nü satarak sağlayan milyonların sesini 

duymak istemeyenlere kar-
şın sesimizi ve taleplerimizi 
kamuoyu ile paylaşmak isti-
yoruz' denildi.

Basın toplantısında CHP 
Kocaeli Milletvekili Fatma 
Kaplan Hürriyet, bizleri 
yalnız bırakmadılar.

Fabrikalarda okundu

24 Haziran’da yapılacak olan Milletvekili ve Cum-
hurbaşkanlığı Seçimleri’nde tüm siyasi partilerden işçi ve 
emekçilerin TALEPLERİNİ içeren MANİFESTO, Sendi-
kamız Başkanlar Kurulu, Bilim ve Danışma Kurulumuz 
ve işçilerin katıldığı bir toplantı ile kamuoyuna açıklandı

Türkiye hızla gerek AKP hükümet-
lerinin sadakatle sürdürdüğü yeni liberal 
politikaların gerekse de AKP zihniyetinin 
kayırmacı, kollamacı, liyakata değer ver-
meyen zihniyetinin bir ürünü olarak hızla 
bir krize doğru sürüklenmektedir.

Yüksek büyüme söylemine karşın, za-
ten uzun süredir, yüksek enflasyon, yüksek 
işsizlik, en fazla oranda bireysel borçlara 
yansıyan yüksek faiz nedeniyle emekçi-
lerin yaşam koşullarında bir iyileşme söz 
konusu değildir.

Verili koşullarda Türkiye’de hemen 
hemen her kurum açık vermektedir. Ha-
neler, şirketler, kamu, işçiler her kes açık 
vermektedir. Borçlar artmaktadır. Böyle-
likle yabancı kaynağa bağımlı, bu bağım-
lılığı sürdürdükçe de giderek daha kırılgan 
bir yapıya bürünen bir durumla karşı kar-
şıya kalmaktayız.

Bu krizin faturasını emekçilerin kıdem 
tazminatı hakkına göz koyarak, esneklik 
uygulamalarını tek çıkar yol olarak daya-
tarak, işçilerin örgütlü iradesini grev ya-
sakları ve işçileri zapturapt altına alan sen-
dikal düzenle aşmaya heves edenlere ve 
hatta ücretleri düşürme arayışını gündeme 
getirenlere izin vermeyeceğiz.

Türkiye’de Ağustos 1989’da 32 sayılı 
sayılı kararla sermaye hareketlerini serbest 
bırakarak başlatılan ultra liberalleşme sü-
reci Erdoğan rejimi ile şahikasına ulaşmış-
tır. Borçlanarak büyüme hevesinin sonucu 
olarak dış borçlar, rezerv pozisyonu, ulus-
lararası yatırım pozisyonu ve cari denge 
endişe verecek ölçüde bozulmuştur.

Tüm dünyada olduğu gibi yeni liberal 
politikalarının sonucunda emek kesimleri 
ile sermaye kesimleri arasında çok ciddi 
bir gelir ve servet dağılım uçurumu oluş-
muştur.

İçinden geçtiğimiz bu ekonomik çal-
kantı toplumda dövize yönelişi körük-
lemekte bunun en büyük mağduru sade 
vatandaş olmaktadır. Servet sahipleri dö-
viz spekülasyonları ile servetlerine servet 
eklemektedir.

Yine bu ortamda Merkez Bankası, ih-
racat reeskont kredisi için döviz kurunu 31 
Temmuz’a kadar 4.20 TL’ye sabitlemiştir. 
Dövizin yukarı doğru hareketlendiği bu 
ortamda döviz kurunu sabitlemek, döviz 
borcunu sabit kur üzerinden ödeyecek ih-

racatçılara bütçeden büyük bir rant aktar-
mak anlamına gelmektedir. Çünkü Merkez 
Bankası’nın karşılaştığı kârlar ve zararlar 
sonunda Hazine’ye intikal etmektedir. 
Hazine’ye intikal etmesi demek de kamu 
bütçesinden, hepimizin cebinden sermaye-
nin bir kesimine kaynak aktarılması anla-
mına gelmektedir.

Ekonomik alanda sermaye lehine atı-
lan adımlar elbette tüm diğer alanlarda da 
emek ve insan karşıtı süreçlerin önünü aç-
maktadır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, 
sosyal hizmet, hukuk, siyaset, sanat, spor 
alanlarında emekçi sınıfların ve dezavan-
tajlı kesimlerin aleyhine, tamamen serma-
yenin yararına uygulamalar açılan yaraları 
gün geçtikçe derinleştirmektedir.

Bu süreçte Türkiye 24 Haziran 2018 
tarihinde cumhuriyet döneminin en kritik 
seçimlerinden birine girecektir. Biz işçi-
ler olarak, seçime girecek parti ve aday-
lar nezdinde, yaşanan sıkıntılarımızı ve 
sorunlarımızı dile getirmeyi bir gereklilik 
ve hak olarak görüyoruz. Bu çerçevede 
geçimini emek gücünü satarak sağlayan 
milyonların sesini duymak istemeyenlere 
karşın sesimizi ve taleplerimizi kamuoyu 
ile paylaşmak istiyoruz.

Taleplerimiz şunlardır:

23 Mayıs Çarşamba günü döviz ku-
runun fırlaması ve ardından gelen Para 
Piyasaları Kurulu’nun faizi artışı kararı 
arasındaki süreçte büyük vurgun yapanlar 
kamuoyuna açıklanmalıdır.

Krizin maliyetinin kamuya yıkılması-
nın önüne geçilmelidir.

Kamu kaynaklarının, şirketlerin borç-
larının üstlenmesinin önüne geçilmelidir.

Ekonomik çalkantının maliyeti ve şir-
ketlerin risklerinin toplumsallaştırılması 
uygulamasına son verilmelidir.

“Karlar sermayeye zararlar kamuya” 
zihniyetinin bu süreçte bir kez daha hortla-
masına izin verilmemelidir, krizin faturası 
emekçilerin sırtına yüklenmemelidir

Nasıl sermaye için kredi garanti fonu 
gibi programlar söz konusuysa kriz sü-
recinde ihtiyaç kredilerini ve kredi kartı 
borçlarını ödemekte güçlük çeken halka 
da borçların yeniden takvimlendirilmesi 
borç yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır.

Sadece kre-
disini ödediği 
konuta sahip 
olanların borç 
yükünde belli 
bir limite kadar 
kolaylık sağlan-
malıdır.

Şirketle-
rin iflası ha-
linde, üretim 
ve istihdamın 
devam etme-
sinin koşulla-
rı aranmalı ve 
farklı kolektif 
mülkiyet bi-
çimleri altın-
da emekçile-
rin yönetim 
ve denetimde 
etkin kılınma-
sı sağlanmalıdır. Bunun koşulları olmadığı 
durumlarda işçilere hem istihdam olanak-
ları konusunda hem de mali hakları konu-
sunda öncelik verilmelidir.

İşçinin haklarından feragat etmesi te-
melinde şekillenen zorunlu arabuluculuk 
uygulaması derhal son bulmalıdır.

Emeklilik yaşı kademeli olarak düşü-
rülmeli, emeklilikte yaşa takılanların mağ-
duruyetleri giderilmeli ve emekli maaşları 
insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltil-
melidir. Emekçilere zorla dayatılan ve özel 
sigorta şirketlerine kaynak aktarmaya ya-
rayan zorunlu emeklilik uygulamasına 
derhal son verilmelidir.

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.

Kriz karşısında liberal reçetenin öne 
sürdürdüğü gibi kamuyu küçültme yoluna 
gidilmemeli. Ancak vergi gelirlerinde son 
tahlilde emekçinin ödediği dolaylı vergiler 
yerine, kar, rant ve servetten alınan dolay-
sız vergilere ağırlık verilmelidir. Ayrıca 
vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli ver-
gide “çok kazanandan çok, az kazanandan 
az” ilkesi hayata geçirilmelidir.

İş güvencesinin kapsamı genişletilme-
li, esnek ve güvencesiz çalışmayı kolay-
laştıran taşeron çalıştırma, kiralık işçilik 
ve sözleşmeli personel düzenlemeleri uy-
gulamalara son verilmelidir. Özel istihdam 
büroları kapatılmalıdır.

Başta grev hakkı olmak üzere sendikal 
haklar önündeki tüm engeller kaldırılma-
lıdır.

Grev yasakları kalkmalı, bu çerçevede 
bakanlar kurulunun grev erteleme yetkisi-
ne son verilmelidir. Sendikanın bir işyerin-
de toplu sözleşme yapabilmesi için işçinin 
irade beyanı yeterli olmalıdır. Sendikalar 
arası uyuşmaz-
lık durumunda 
yetki meselesi 
referandumla 
çözülmelidir. 
İşyeri ve işkolu 
barajı gibi işçi 
ile işveren ara-

sındaki ilişkilere devletin doğrudan mü-
dahalesine olanak tanıyan düzenlemeler 
kaldırılmalıdır.

Sendikaların toplu sözleşme yapılabil-
mesi için öngörülen yasal prosedür sade-
leştirilmeli, hak düşürücü süreler kaldırıl-
malıdır.

Özelleştirme uygulamalarına son veril-
meli, geçmişte özelleştirilmiş kurumların 
kamuya kazandırmanın yolları aranmalıdır

Eğitim ve sağlık hizmetlerinin herkes 
için ücretsiz, nitelikli ve erişebilir biçimde 
kamusal bir hizmet haline getirilmelidir.

Gelir adaletsizliğini derinleştiren mev-
cut bütçe uygulamalarına son verip, halkın 
bütçe tercihlerinde söz sahibi olduğu katı-
lımcı bir bütçe anlayışı benimsenmelidir.

Bir gün bile çalışsa işçi kıdem tazmi-
natı hakkına sahip olmalı ve hangi sebeple 
olursa olsun işveren tarafından çıkarılan 
her işçi kıdem tazminatı alabilmelidir. 
Ödeme güçlüğü çeken işverenlerin öde-
meleri gereken tazminatlar ücret garanti 
fonundan karşılanmalıdır. Ayrıca kıdem 
tazminatına uygulanan tavan uygulaması-
na son verilmelidir.

İşsizlik bu ülkenin en önemli sorunla-
rından biridir. İşsizlikle mücadele için her-
kese insan onuruna yaraşır ve eğitimine 
uygun iş olanakları yaratılmalı, eğitim ve 
sağlık başta olmak kamu istihdamının ve 
kamu yatırımlarının payı artırılmalı, geçici 
ve güvencesiz işlere dayalı esnek çalışma 
biçimlerinden vaz geçilmelidir. 

Çalışma süreleri azaltılmalı, yıllık üc-
retli izin hakkı Avrupa Sosyal Şartında ol-
duğu gibi en az 1 ay olarak belirlenmelidir. 
İşsizlik fonunun amacı dışında kullanılma-
sı kesin olarak engellenmeli, yararlanma 
şartları iyileştirilmelidir.

Haftalık resmi çalışma süresi 37.5 sa-
ate düşürülmeli, fazla mesai uygulaması 
yasal yaptırımlarla sınırlandırılmalıdır.

Ülkemizde her gün 5-6 işçinin iş ci-
nayetlerinde hayatını kaybettiği gerçeği 
çerçevesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda etkin önlemler alınmalı, dene-
timler artırılmalı, yaptırımlar ve cezalar 
caydırıcı hale getirilmeli, meslek hasta-
lıklarının önlenmesi için tespit eden ve 
tedbir alan bir sistem oluşturulmalıdır. 

Yasalarda işverenlerin yükümlülük-
lerini ve sorumluluklarını azaltacak dü-
zenlemelerden vaz geçilmeli, işçi odaklı 
bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası 
hayata geçirilmelidir.

Hem toplumda hem de çalışma haya-
tında kadın güçlendirilmelidir. Kadınların 
gündelik hayata ve istihdama katılımı teş-
vik edilmelidir. 

Çalışma hayatında kadına yönelik ay-
rımcılığa karşı somut adımlar atılmalıdır. 
Toplumun genelinde olduğu gibi işyer-
lerinde de kadına yönelik şiddet ve taciz 
engellenmelidir.

Kadının istihdama katılımında en bü-
yük engellerden olan çocuk bakımı ka-
musal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Bir 
sosyal hak olarak işyerlerinde nitelikli 
bakım hizmetleri sunan kreşlerin açılma-
sı yaygınlaştırılmalı, küçük işyerleri için 
ortak kreşler açılmalıdır.

Stajyerlikte geçen süreler sigortalılığa 
doğrudan yansıtılmalıdır.

Gelir dağılımının en bozuk olduğu ül-
kelerden biri de ne yazık ki Türkiye’dir. 
Gelir dağılımının daha dengeli hale gel-
mesi için sosyal devlet ilkesi etkili bir şe-
kilde hayata geçirilmeli. 

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve 
işçinin ailesi ile birlikte insanca yaşayabi-
leceği bir ücret düzeyine yükseltilmelidir.

Demokratik bir anayasa bu ülkenin 
1980 askeri darbesinden bu yana en bü-
yük özlemidir. Tüm hak ve özgürlüklerin 
tanındığı, yasama yürütme ve yargının 
eşit ve dengeli bir biçimde yapılandırıl-
dığı, yargının bağımsızlığının güvence 
altına alındığı laik, demokratik ve sosyal 
bir anayasa hayata geçirilmelidir.

Patron tetikçisi hükümete 
Artık Yeter! TAMAM!
Geçtiğimiz günlerde TOBB Genel 

Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Rı-
fat Hisarcıklıoğlu iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatının KOBİ’lere ‘büyük yükler’ 
getirdiğini, mevzuatı hükümetle birlikte 
kaldırdıklarını ifade ederken, iş mah-
kemelerindeki davalarda patronların 
yüzde 99 haksız çıkmasından dolayı 
‘zorunlu arabuluculuğu’ getirdiklerini 
söylemiştir. 

Bu ifade ile patronlar ile AKP hü-
kümetinin adeta tek ve bir olduğu gö-
rülmektedir. AKP eli ile herşey patron-
ların istediği şekilde gerçekleşmiştir. 
Hisarcıklıoğlu adeta ülkeyi yönetenin 
kendileri olduğunu itiraf etmektedir. 
Hükümetin icraatlarını kendi icraatları 
olarak sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en 
kritik seçimlerinden birine doğru git-
mektedir. Dünya genelinde iş kazala-
rında, iş cinayetlerinde en çok ölen, 
en uzun sürelerle çalışan, en çok işsiz 
kalan, en az ücretli izin hakkına sahip 
olan, sendikal hakların en çok baskı al-
tına alındığı ülkelerden biri Türkiye’dir. 
Buna karşın yıllardır sermaye örgütleri-
nin önünde, “Biz OHAL’i iş dünyasının 
daha rahat çalışması için getirdik. İş 
dünyasında herhangi bir sıkıntınız aksa-
manız var mı? Biz göreve geldiğimizde 
OHAL vardı. Şimdi grev tehdidi olan 
yere OHAL’den istifade izin vermiyo-
ruz. Bunun için kullanıyoruz OHAL’i. 
Fotoğraf oldukça net.” diyen, kabinede 
sermaye çevrelerine koltuk vaadeden, 
her fırsatta iş dünyasına sevdasını dile 
getiren bir anlayışla yönetiliyoruz. Mo-
dern kölelik bürolarından, patronlara iş-
çiler karşısında daha fazla hareket alanı 
sağlayan esnek uygulamalarına, grev 
yasaklarından, eğitimin ve sağlığın pi-

yasalaştırılmasına kadar iş adamlarının 
önünü açmak için ellerinden ne geliyor-
sa yaptılar. Bir yandan sermayeye prim 
teşvikleri yaparken, diğer yandan sosyal 
güvenlik sistemi karadelik deyip, emek-
lilik yaşını yükselten, sosyal güvenlik 
sistemini kar amacı ile faaliyet yürüten 
şirketlere açan da bu anlayıştır.

Sendikamız Hisarcıklığlu’nun gün-
deme getirdiği zorunlu arabuluculuk 
sistemine en başından itiraz etmiştir. 
Zorunlu arabuluculuk sistemi ile “iş-
çilerin yargı yoluna başvurmaları en-
gelleneceği gibi haklarının çok altında 
anlaşmalara razı edilerek hak kaybı 
yaşamalarına neden” olunacağı ifade 
edilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı’nın açıklaması, bu uygulama-
nın işçi düşmanı karakterini ortaya koy-
muştur. AKP hükümeti bu uygulaması 
ile bir işçi düşmanı uygulamayı daha 
hayata geçirmiştir.

Artık bu katıksız patronlar hüküme-
tine tamam deme zamanı gelmiştir.

Manifestomuzu duvar ga-
zetesi olarak hazırlayıp, şube 
ve işyerlerimize de gönderdik.

Kocaeli’de açıklama

Manifestomuz, 
Basında geniş  
yer buldu...
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“Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır…”
Ünlü 1 Mayıs Marşı’nın ilk dizeleri böyle başlar. 1976 

yılında ilk kez Taksim 1 Mayıs alanında seslendirildiğinden 
bu yana o meydanda hep bu marş yankılanmıştır.

37 insanımızın yaşamını yitirdiği 1977 1 Mayısı’nda, 
2007’de, 2008’de veya 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarında da.

Çünkü bu dizelerde dile gelen baskı, zulüm ve kan işçi sı-
nıfı için yaşadığımız bugünlerde katlanarak devam etmekte, 
işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı, gelir dağılımında artan 
adaletsizlik tüm emekçileri ezmektedir.

İş cinayetleri adeta bir katliama dönüşürken, yurdun dört 
bir yanında meydana gelen iş cinayetlerinde her gün beş işçi 
yaşamını yitirmektedir.

Grev yasakları, örgütlenme önündeki engeller, toplu iş 
sözleşmelerine yönelik kısıtlamalar yetmiyormuş gibi, kira-
lık işçilik, zorunlu arabuluculuk, zorunlu bireysel emeklilik, 
işçilerin açacakları davalarda zamanaşımı sürelerinin düşü-
rülmesi gibi yasal değişikliklerle gelen dayatmalar, emekçi-
lerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

Diğer yandan kıdem tazminatının fona devredilmesi, ta-
şeron işçi çalıştırmanın kolaylaştırılması ile ilgili yasal ha-
zırlıklar uygun zaman için bekletilirken, esnek çalışmanın 
tamamen işverenlerin istekleri doğrultusunda gerçekleşmesi 
için yapılan çalışmalar da kamuoyunca çok iyi bilinmektedir.

Elleri, ezilen halkların kanıyla kirlenmiş saldırgan ABD 
emperyalizminin ve işbirlikçilerinin en son Suriye halkına 
yönelik saldırıda olduğu gibi körüklediği savaş ve terör or-
tamından ne yazık ki toplumun tüm kesimleri büyük zarar 
görmektedir. Halklar birbirine düşman edilmekte, milyonlar-
ca insanın yanısıra, doğa ve tarih de, emperyalist tekellerin 
çıkarları için katledilmektedir.

Bu ülkenin yiğit evlatları, yoksul emekçi çocukları şehit 
düşerken, iki yıla yakın süredir uygulanan olağanüstü hal ne 
yazık ki yine emekçileri ezmenin bir aracı olarak kullanıl-
maktadır. 

Kadınlar üzerindeki baskı her geçen gün artmakta taciz, 
tecavüz vakalarındaki dramatik artış hepimizin vicdanını sız-
latırken, oluşan şiddet ortamı adeta bir zulme dönüşmektedir.

Diğer yandan toplumsal şiddet hepimizi rahatsız edici 
boyutlara ulaşmaktadır.

Bu nedenlerle ve bütün bu baskılara, zulme, akan kana 
dur demek için, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde 
aç yatılmayan, bağımsız, demokratik bir ülkede, yasaksız, 
baskısız ve özgürce yaşamak için, işçi sınıfının “Birlik Da-

yanışma ve Mücadele” günü olan 
1 Mayıs’ı ilk kutlandığı yerde, 1 
Mayıs Taksim alanında kutlamak 
karar ve azmindeyiz.

1 Mayıs’ın Taksim 
Meydanı’nda kitlesel bir miting-
le kutlanması, işçi sınıfımızın ve 
emekçi halkımızın en meşru hak-
kıdır. Taksim, 1 Mayıs’ın DİSK 
ve Kemal Türkler öncülüğünde 
kitlesel olarak kutlandığı ilk mey-
dandır.

1 Mayıs’ın Taksim’de 500 bin 
kişiyle kutlandığı 1976 yılından 
sonra Taksim bir simge haline 
gelmiş ve bu durum en çok serma-
yeyi ve sermaye yandaşı olan ke-
simleri rahatsız etmiştir. 1977 yılında yüzbinlerce emekçinin 
Taksim’de toplanmasını engelleyemeyenler, bu defa yükse-
len dalgayı durdurmak için katliam emri vererek 37 insanı-
mızın yaşamını yitirmesine neden olmuşlardır.

Ancak işçi sınıfı yine de 1 Mayıs Taksim talebinden vaz-
geçmemiş, bir sene sonra 1978 yılında DİSK, 1 Mayıs’ı aynı 
yerde ve kitlesel olarak kutlamıştır.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tatil olmaktan çıkarılan, 
işçiler tarafından kutlanması yasaklanan 1 Mayıs ve Taksim 
Meydanı için verilen mücadele ise asla bitmemiş, işçi sınıfı 
bu inadını hep sürdürmüştür.

Bir yanımız 1 Mayıs’ı kutlamaktaysa eğer, diğer yanı-
mız hep 1 Mayıs’ın Türkiye’de kitlesel olarak ilk kutlandı-
ğı yerde, Taksim’deydi. 1987 yılından beri hep tekrarlanan, 
bitmeyen ama bir türlü tamamlanamayan bir şiir gibiydi bu 
talebimiz.

2007 yılında özellikle katliamın 30. Yılı olması nedeniy-
le aslında hiçbir zaman vazgeçemediğimiz Taksim 1 Mayıs 
talebimizi çok daha güçlü ve kararlı bir biçimde dile getir-
diğimizde, bize inanmayanlar çoğunluktaydı. Önce 2007, 
ardından 2008’de DİSK ve bağlı sendikaların kadroları kol-
luk güçlerinin tazyikli su, gaz ve cop kullanarak yaptıkları 
acımasız saldırılarla karşı karşıya kaldılar ama yılmadılar…

Bu kararlı duruş ve fedakarca verilen mücadele, ilk ola-
rak işçi sınıfının makul çoğunluk sınırlamasına rağmen on 
bin kişiyle 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlaması ve resmi tatil 
günü olarak elde edilmesini sağladı.

Takvimler 1 Mayıs 2010’u gösterdiğinde ise artık yüz-
binlerce emekçi yediden yetmişe korkusuzca ve coşkuyla 
Taksim meydanında taleplerini haykırıyor, hep bir ağızdan 
marşlarını söylüyorlardı.

Uğruna şehitler verdiğimiz, gaz, cop, dipçik, plastik 
mermi yememize karşın hiçbir zaman vazgeçmediğimiz bu 
sevdamıza 2010 yılında kavuştuğumuzda “ancak bu böyle 
gitmez” diyorduk, hep bir ağızdan, yüzbinlerle birlikte: “Sö-
mürü devam etmez”.

2013 yılına kadar Taksim’de büyük bir katılım ve coş-

kuyla gerçekleşen 1 Mayıs kutlamaları bir kişinin bile burnu 
kanamadan sonuçlanmış, kitlelerin umut günü olarak taçlan-
mıştır. Ancak aynı 1977 yılında olduğu gibi, işçi sınıfının 
yükselen sesinden rahatsız olanlar hukuka aykırı biçimde ve 
sudan gerekçelerle bir kez daha Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs 
kutlamalarına kapattıklarını ilan ettiler.

Onların korkusu, işçi sınıfının azmidir, mücadeledeki 
inadımızdır… Bütün kurumları ve hatta bazı konfederas-
yonları ehlileştirerek kendi havuzuna dahil eden iktidar, 1 
Mayıs’ı da Taksim’den kopararak işçi sınıfının kalelerinden 
birini daha düşürmek istemektedir.

Taksim’i 1 Mayıs’a kapatanlar, yıllarca futbol taraftar-
larına, yılbaşı kutlamalarına ve çeşitli etkinliklere birçok 
kez izin verenler, bizlere Maltepe veya Yenikapı gibi yerleri 
önerdiklerinde, DİSK başta olmak üzere işçi sınıfının ya-
nında yer alanlar bu dayatmayı asla kabul etmeyeceğimizi 
açıkça beyan ettik. Bu oldu bitti ve dayatmayı kabullenmeyi 
işçi sınıfının iradesini iktidara teslim etmek olarak değerlen-
dirdik. 

Bu nedenle, bugün de 1 Mayıs’ın bize dayatılan bir yer-
de kutlanmasını kabullenmemiz mümkün değildir. Böyle bir 
yasağın ve dayatmanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığı-
nı söylemeye bile gerek yokken tekrarlamak zorunda kalma-
mızın ise, bu ülkedeki yasakçı anlayışın ve hukuk dışılığın 
bir sonucu olarak değerlendirilmesini umut ediyoruz.

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda yapılması iradesi, bir 
alan tartışması değildir. İşçi Sınıfı mücadelesinin meşru, ya-
sal kazanımlarına (AHİM ve yerel yargı mahkeme kararları 
ile de kesinleştiği gibi) DİSK’in ve 1 Mayısların tarihine sa-
hip çıkmaktır.

Taksim Meydanı dışında kitlesellik yaratma bahanesiyle 
mücadele kaçkınlığının İşçi Sınıfı mücadelesinde hiçbir kar-
şılığı yoktur.

1987’lerden başlayarak en kitlesel 1 Mayıslar 
2010-2011-2012’lerde, 500 binlerin katıldığı 1 Mayıslardır. 
Bu irade, Konfederasyonların, kitle ve meslek örgütlerinin 
öncülüğünde en geniş katılımlı 1 Mayıs mitinglerinin yapıl-
masını sağlamıştır.

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendika-
ları olarak yasal ve meşru olan bir hakkımızı 
kullanıyor, işçi sınıfının yanında yer alan, kalbi 
emekçilerle atan tüm sendikaları, demokratik 
örgütleri 1 Mayıs’ı gerçek yerinde, Taksim’de 
kutlamaya, “İşçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve 
Mücadele Gününde” bizimle birlikte olmaya 
çağırıyoruz. 

*”TAKSİM ARTIK 1 MAYIS ALANIDIR” 
Binlerce Metal ve Taşımacılık İşçisi, Sloganları, Pankartla-

rı, Davul Zurnalı Halayları İle 1 Mayıs’ta Taksime yürümek için 
Aksaray’da toplandı.

Taksim'e doğru yürüyüşe geçen kortejin yolu, 
polis tarafından Saraçhane'de kesilince, Genel 
Başkanımız kitleye günün ve Taksim kararının 
önemi hakkında bir konuşma yaptı.. Sloganlar ve 
halaylarla 1 Mayıs coşkusu yaşandı...

"Taksim 1 Mayıs Alanıdır" sloganı ile çınlattığımız Taksim Alanında, 
anıta çelengimizi bıraktık.

Kazancılar yokuşunda Genel Başkanımızın yaptığı konuşmanın ar-
dından 1 Mayıs 77' de yitirdiğimiz canlar için karanfillerimizi bıraktık.

Taksim Alanından Dolmabahçeye doğru inerken, hep bir ağızdan 
söylenen 1 Mayıs Marşı'nda, metal ve taşımacılık işçilerinin haklı gururu 
vardı..

Galatasaray’da ortak açıklama

Toplantının ardından 
Galatasaray Meydanı’nda 
bir araya gelen sendikala-
rın yönetici ve temsilcile-
ri, halkımızı 1 Mayıs’ta 
taksim’e çağırdılar.

Misafirimiz olarak 
İstanbul’da bulunan 

Polonya MSNZZ 
Sendikası,

Sırbistan SSMS, 
İtalya FIOM-CGİL 

LOMBARDİA, 
Litvanya LMPSS 

Sendikası, 
İspanya CCOO Fİ, 
Romanya FNSSM 

Sendikası’nın Başkan 
ve yöneticilerinden olu-
şan uluslararası heyet de 
Galatasaray’da düzenle-
diğimiz toplantıya katıl-
dı.

Genel Başkanımız 
Adnan Serdaroğlu, ortak 
1 Mayıs çağrısını okudu..

Basın açıklamasının 
ardından, Taksim Çağ-
rımızı içeren “İşçi sınıfı 
tarihine sahip çıkıyor 
ve herkesi 1 Mayıs’ta 
Taksim’e çağırıyor.” bil-
dirisi, yönetici ve temsil-
cilerimiz tarafından İstik-
lal caddesinde dağıtıldı.

Birleşik Metral-İş ve Nakliyat-İş’ten ıortak açıklama: “İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor ve herkesi 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyor.”

* Kemal Türkler , 1977 1 Mayıs konuşmasından

...ve Taksim

18 Nisan Çar-
şamba günü, Bir-
leşik Metal-İş ve 
Nakliyat-İş Baş-
kanlar Kurulları 1 
Mayıs gündemiyle 
sendikamızda top-
landı. 
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14 Nisan’da Kocaeli şubemizde düzenlenen etkinliğimizde örgüt-
lenme faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlar, engeller tartışıldı. Panel 
Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu’nun  açış konuşması ile başladı, 
ardından sendikamız örgütlenme uzmanı Alpaslan Savaş, Dr. Av. Mu-
rat Özveri ve Doç. Dr. Aziz Çelik'in sunumlarıyla devam etti

Örgütlenmenin 
önündeki engeller

Yöneticilerimiz 
işyeri ziyaretlerinde

ABB KARTAL

ABB KARTAL

TATA STEEL

TATA STEEL

BAŞÖZ

ERCİYAS BORU

ERCİYAS BORU

HMS MAKİNA

MANİSA SCHNEIDER

MANİSA SCHNEIDER

HMS MAKİNA

ALSTOM 

ALSTOM 

HT SOLAR

ESKİŞEHİR

Bilecik İl Temsilciliğimiz 
yeni binasına taşındı

Sendikamız Bilecik İl Temsilciliğimizin yeni binasının açılış 
kurdelesini Genel Başkanımız ve Şube Başkanımız birlikte kesti-
ler. 11 Mayıs’ta yaptığımız açılışa, Genel Merkez ve Şube yöne-
ticilerimiz, üyelerimiz ve emek dostlarımız katıldı. 

Sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olsun.

Ülkemizin kaderini belirleyecek seçimler yakla-
şırken, çeşitli partilerin İstanbul milletvekili adayla-
rı, ülke gündemini ve sendikal politikalarını konuş-
mak için sendikamızı ziyaret ettiler.

Genel Yönetim Kurulumuz, Şube yönetimi ve temsilcilerimizin katıldığı; İstanbul 1 
Nolu Şubemizde son dönemde örgütlendiğimiz MATA AHŞAP VE OTOMOTİV SAN. 
TİC. A.Ş. işyerinde işkolu itirazı-dava süreci ve genel sorunlarının görüşüldüğü bir top-
lantı gerçekleştirildi.

MATA temsilcileri ile toplantı
TükoDer (Tüketi-

ciyi Koruma Derne-
ği) Genel Başkanı ve 
İstanbul Şube yöne-
ticileri, 16 Nisan’da 
Sendikamızı ziyaret 
ettiler. 

Genel Başkanımız 
ve Genel Sekreterimiz 
ile görüşen heyet; şe-
ker fabrikalarının tala-
nına karşı mücadele ile 
tüketici hak ve sorun-
ları konusunda görüş-
melerde bulundular.

Tükoder’le sendikamız arasında işbirliği

Panel:

İSİG Çalıştayı
Sendikamızın Sapanca Sardunya eğitim tesislerinde 

düzenlenen çalıştay, 2 Mayıs’ta gerçekleştirildi.  

İSİG çalışması yapılan işyerlerinden katılımcılarla 
düzenlenen etkinlikte, Genel Sekreterimiz Özkan Atar 
ve değerlendirmeleri ile sendikamız uzmanları yer aldı.

TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi 
ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç 
ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir 
sivil toplum örgütüdür.

facebook.com/BirlesikMetal

Sendikamızı 
sosyal medyada 
takip ediyor musunuz?

twitter.com/BirlesikMetal
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Gebze Şubemizden

Birleşik Metal-İş Gebze şubesi olarak anayasal hak-
larını kullanarak Petrol İş Sendikası’na üye oldukları için 
işten çıkarılan Flormar işçilerine dayanışma ziyaretind 
bulunduk.

Brandalarla, tel örgülerle içerideki işçileri direnişçi-
lerden ayırmaya çalışan Flormar patronlarına: "Burası 
cezaevi değil fabrika! Ucuz hesaplarınızla direnişi böle-
mezsiniz! Yaşasın Sınıf Dayanışması!” sloganları ile tep-
kimizi ortaya koyduk.

Flormar işçilerine
Dayanışma ziyareti

İzmir Şubemizden
Bölgemizde Ar Metal, Arpek, Aperam, GE(Alstom), 

HT Solar, Yücel Boru, Cengiz Makina, ZF Sachs, Federal 
Mogul, Csun, Bosal, Dostel Makine, NCG, Böhler Udde-
holm, Sarkuysan işyerleri ziyaret edildi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar 
işyerinde Petrol-İş Sendikası örgütlendi ve çoğunluğu 
sağladı. Ancak sendikalaşma sürecinden haberdar olduğu 
andan itibaren Flormar yönetimi, işçiler üzerindeki baskı-
ları arttırarak 123 işçiyi işten atarak sendikalaşma süreci-
nin önüne geçmeye çalıştı. 

İşçiler sadece Anayasal hakları olan sendikalı olma 
haklarını kullanmak istedikleri için işlerinden oldular. 
Temsilci ve üyelerimizle, FLORMAR işçileriyle daya-
nışma ziyaretinde bulunduk. 

Ocak ayından bu yana müzakeresini sürdürdüğümüz 
Weidmann işyerinde toplu iş sözleşmesini anlaşmayla 
sonuçlandırdık. Yapılan anlaşmaya göre idari ve ekono-
mik olarak önemli kazanımlar elde ettik. 2 yıllık yapılan 
anlaşmaya göre ücretlere 1. 6 ayda ortalama %23, sosyal 
haklara yıllık ortalama %25 zam yapıldı. Yapılan bu an-
laşma öncelikle Weidmann işçilerin sendikamıza ve işçi 
sınıfına hayırlı olsun.

Filistin halkına yönelik yaşanan katliamları, baskıları 
ve zulmu protesto etmek amaçıyla İstanbul’da Sendika-
mızın düzenlemiş olduğu yürüyüşe temsilci ve üyeleri-
mizle kitlesel olarak katıldık.

05.04.2018 ve 30.05.2018 tarihlerinde şube temsilci-
ler kurulumuzu yaptık.

HT Solar işyerinde üyelerimize vardiyalar halinde te-
mel sendikal eğitim verildi. 

GE (Alstom ) işyerinde kadın üyelerimize Sapanca 
sosyal tesislerimizde eğitim verildi.

Şubemize bağlı Tuzla Serbest Bölgesi’nde bulunan 
Csun Eurasia işyerinde, yaklaşık bir yıldır ücret ve ücrete 
bağlı ödemelerde sıkıtılar yaşanmasına rağmen üyeleri-
miz çalışmalarını sürdürdüler. Fakat bayram öncesi iş-
verenin mayıs ayı maaşları yatırmaması ve belirsizliğin 
işverenle yapılan görüşmelere rağmen giderilememesi 
üzere işçi arkadaşlarımızla beraber işyerini terk etmeme 
ve işyeri önünde bekleme kararı aldık. 

Önümüzdeki süreçte temsilci ve üyelerimizle beraber 
alacağımız kararlar doğrultusunda mücadelemizi sürdü-
receğiz

27.03.2018 tarihinde HMS Makine’da toplu iş sözleş-
mesi imzalandı. Üyelerimize hayırlı olsun. 

29.03.2018 tarihinde Delphı işyerinden yeni üyeleri-
mizle şube binamızda eğitim çalışması yapıldı.

Şubemize bağlı işyerleri arasında düzenlemiş olduğu-
muz, yıllardır geleneksel hale gelen “Dostluk ve Dayanış-
ma” futbol turnuvası bu yılda başarıyla gerçekleştirildi. 

15.04.2018 tarihinde toplu sözleşme görüşmeleri baş-
layacak olan Eren Balata işyeri komitesi ile şube bina-
mızda toplantı yapıldı.

20.04.2018 tarihinde Manisa Org San. Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren TERMOKAR işyerinde örgütlenme ça-
lışmaları tamamlanarak Bakanlığa yetki tespiti başvurusu 
yapıldı. 

Başvuru yapıldığı gün 7 arkadaşımız tazminatsız ola-
rak işten atıldı. 24 Nisan 2018 tarihinde işten atılan ar-
kadaşlarımızla birlikte fabrika önünde direniş başlatıldı. 

07.05.2018 tarihinde Genel Merkez yöneticilerimiz 
ve şubemize bağlı işyerlerinden gelen üyelerimizin katı-
lımıyla fabrika önünde kitlesel basın açıklaması yapıldı. 
Ve 08.06.2018 tarihinde fabrika önünde direnişlerine de-
vam eden atılan işçilerin komite kararı ile eylem bitirildi.

Genel Merkezimizin almış olduğu karar gereği işyer-
lerinden temsilci ve üyelerimizin katılımı ile “Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Günü” 1 Mayıs’ı bu yıl İstanbul’da 
kutladık. 

Şube yönetim kurulumuz, Ramazan Bayramı öncesi 
fabrikaları ziyaret ederek üyelerimizle bayramlaşıldı. 

Sendikamız üyesi POLKİMA metal işçileri, Selüloz-
İş Sendikası'nın Süperpak grevine dayanışma ziyaretinde 
bulundular... 

Süperpak grevine 
Dayanışma

Çizgilerle Sınıflar Tarihi

Elinizdeki kitap ilkel komünal toplumdan kapitalizme; 
üretimin, üretim araçlarının ve işçi sınıfının gelişimi 
konusunu ele alırken bilginin en sade şekilde, anlaşılır 
olması kaygısıyla hazırlanmıştır.

İşçi sınıfı ve halk dostları bilgiyi en sıcak, en yalın 
ve en gerçek haliyle sunmaktan yana olmuştur her 
zaman. Çünkü gerçek olan; hayattan, doğadan, 
insandan ve emekten yana olandır. Çünkü bilgi ancak 
gerçek sahipleri olan üretenlerin ellerindeyse bilimi, 
aydınlanmayı, eşitliği, özgürlüğü, adaleti, barışı 
getirir. Oysa üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip 
tüm sınıflar gibi sermaye sınıfı da tarih boyunca; 
felsefeyi, sanatı, bilimi, ekonomiyi, politikayı karmaşık, 
karanlık, anlaşılması güç hale getirmek için gayret 
etmektedir. Çünkü emekçilerin, halkın bilgiye ve bilime 
sahip olması, sınıf kimliğiyle tartışması, sorgulaması 
sermaye sınıfını ürkütmektedir. Bu nedenle bilime, 
politikaya emekçilerin erişimini zorlaştırırken, bu 
etkinlikleri ancak bir avuç mülk sahibi sınıfın yapacağı 
şekilde organize etmiştir. Elinizdeki kitap tam da bu 
kaygılarla emekçiler lehine düzenlenmiştir.

Türkiye metal işçileri, 1977 yılında, DİSK/Maden-
İş Sendikası’nın saflarında birleşerek metal 
patronlarının örgütlü olduğu Madeni Eşya Sanayicileri 
Sendikası (MESS)’na karşı önemli ve uzun süreli bir 
grev yaptı. Sendika eğitim dairesi, halkın ‘büyük grev’ 
adını layık gördüğü bu eylem boyunca işçilerin eğitim 
taleplerini karşılamak için grev çadırlarında, fabrika 
tezgâhlarında, işe geliş ve gidiş servislerinde vb. 
yerlerde kullanılabilecek, her işçinin anlayabileceği 
tarzda bir cep kitabı hazırlamaya karar verdi.

Böyle bir kitap hazırlamak amacıyla DİSK/Maden-İş 
Eğitim Dairesi kolları sıvadı. İlk iş olarak da çizerimiz 
Canol Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu bir grup 
eğitim uzmanı ile diyalektik ve tarihsel materyalizmin 
bakış açısıyla “sınıflar tarihi” konulu cep kitabı 
hazırlamak için çalışmalara başlandı.

Kitabın bitip baskıya hazırlandığı günlerde, 12 Eylül 
1980 askeri darbesi tüm ilericilerin üzerine kâbus 
gibi çökerken, kitapların ve sanat eserlerinin de 
bundan nasibini almaması imkânsızdı. Daha iyi bir 
dünya için çalışan insanlarımız gibi bu kitap da on 
yıllarca anahtar deliğinden soluk alarak yaşamayı bildi 
ve henüz yayınlanamamış olarak bu güne geldi. 

Bu eserin bir başka anlamı dün ve bugün arasındaki 
kopmaz bağları, tarihsel devamlılığı gözler önüne 
sermesinden gelmektedir. Türkiye Maden-İş 
sendikasından bugüne tüm zorluklara rağmen sınıf 
mücadelesini sürdüren Birleşik Metal-İş Sendikası 
bu kitapta olduğu gibi eksik kalmış tuğlaların üstüne 
yenilerini koyarak metal işçisinin onurlu yürüyüşünü 
sürdürüyor. 

Elinizdeki kitap darbelere, ağır baskılarla geçen 
yıllara; ama hepsinden önemlisi metal işçisinin baş 
eğmeyen sınıf tavrına tanıklık ediyor. Ne mutlu bize ki; 
Türkiye işçi sınıfının göz nuru örgütü olan sendikamızın 
mücadele birikiminden yararlanıyor, 1978 yılında 
kalemlerinden çıkan satırlara yenilerini ekliyor ve 
yarıda kalanı tamamlıyoruz.

Sendikamızın 70. yıl dönümünde;  uzun yıllar içinde 
“Çizgilerle Sınıflar Tarihi” kitabının oluşması ve 
korunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor 
ve bu eseri siz değerli sınıf dostlarına sunmaktan onur 
duyuyoruz.

Birleşik Metal-İş

Trakya Şubemiz 3. Olağan Ge-
nel Kurulu, 29 Nisan 2018 tarihinde 
Çorlu’da gerçekleştirildi.

Genel Başkanımızın Divan Başka-
nı seçildiği kongrede, 1 Mayıs coşkusu 
ön plandaydı. İstanbul Avrupa yakasın-
daki işyerlerinin de katılımıyla daha da 
güçlenen yeni şube yönetimine başarı-
lar diliyoruz.

Şube Başkanı : 
Beyhan Vatansever

Şube Sekreteri : 
Rıfat Codura

Şube Mali Sekreteri : 
Mehmet Turanlı 

Şube Örgütlenme Sek. : 
Serkan Yelli

Şube Eğitim Sekreteri : 
Hasan Camgöz

Trakya 
Şubemizde 

Genel Kurul

Geleneksel Demişas Futbol Turnuvamızda, yine dost-
luk kazandı... 

Eskişehir’den...



Birleşik Metal-İş
Temmuz 2018 1716 Birleşik Metal-İş

Temmuz 2018

Grev Haktır! Yasaklanamaz!
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Petrol-İş Sendikası’nın 

örgütlü olduğu Soda Sanayii AŞ'ye bağlı üç işyerinde aldığı GREV kararı ertelendi.

Grevin ertelenme nedeni bundan öncekilerde olduğu gibi, “milli güvenliğin teh-
likeye girmesi” olarak gösterildi!

Her ne kadar yasada ve Bakanlar Kurulu kararında “60 gün süre ile erteleme” 
öngörülse de 60 günün sonunda yasal olarak greve tekrar başlanamadığı ve halen 
uyuşmazlık var ise de zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu’na gidildiği için ertele-
me kelimesi yerine tam anlamıyla bir yasaklamadan söz etmek gerekir.

AKP hükümetleri işverenlere vermiş olduğu sözleri tutarak iktidar olduğu günden 
bugüne neredeyse tüm grevleri yasakladı. Sendikamız 2017 başında EMİS ve Asil 
Çelik grevlerimizi, daha önce de 2015 MESS grevlerimizi yasaklamıştı. Ve en son 
2018 Ocak ayında 130 bin metal işçisinin grevini yasaklayarak, bugüne kadar grevini 
yasakladığı işçi sayısının iki katından fazla işçinin grevini tek seferde yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda grev ertele-
meleri ile ilgili, “OHAL'i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Grev 
tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz” ifadele-
rini kullanmıştı.

Grev hakkı, evrensel bir haktır. Geçmişi yüzyıllara dayanan uluslararası sözleş-
melerle güvence altına alınmış anayasal bir haktır. Grev hakkımızın elimizden alın-
ması, özgür bir şekilde toplu sözleşme yapabilme hakkımızın elimizden alınmasına 
yönelik açık ve hukuk dışı bir saldırıdır. Grevsiz toplu sözleşme hakkı bir “hiç”tir.

Hükümet, grev yasaklarını çeşitli bahaneler kullanarak yasaklamayı bir alışkanlık 
haline getirmiştir.

Geleceğimiz ve GREV HAKKI için: Dayanışma zamanı

Bizler metal işçileri olarak, hükümetin sadece ve sadece patronları koruyan, iş-
çinin alınterini gözetmeyen, işçilerin grev hakkını elinden alan, anayasal bir hakkın 
kullanımını engelleyen kararına karşı yıllardır mücadele ediyoruz.

Metal işçileri olarak bizler, bugün Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü ve grevleri 
yasaklanan yiğit sınıf kardeşlerimiz Soda Sanayii işçileri ile dayanışma içerisinde 
olduğumuzu,

GREV YASAKLARINA karşı verilecek mücadele dayanışma içerisinde olacağı-
mızın açıklıyor

Ve tüm emek dostlarını, Petrol-İş Sendikası üyesi işçilerin bu haklı mücadelesine 
destek vermeye davet ediyoruz.

Soda Sanayi ve bağlı işyerlerinde 
toplu sözleşme görüşmelerinin tıkan-
ması nedeniyle 23 Mayıs 2018 günü 
greve çıkılmıştır. Aynı saatlerde Bakan-
lar Kurulu kararı ile grev ertelenmiştir.

Birleşik Metal-İş Sendikası Mersin 
Bölge Temsilciliği olarak, Mersin’deki 
Soda Sanayi A.Ş. fabrika önüne gide-
rek işçi arkadaşlarımıza başarılar dile-
dik. Sendikamızın dayanışma mesajını 
ilettik...

Soda Sanayi işçileri ile dayanışma

Danışma kurulu

Sapanca’da toplanan Danışma kurulumuz, manifesto-
muzun şekillenmesinde önemli katkı sundu.. 

Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu Cem Bia-
letti işyerinin 12 Nisan’da yapılan yeni bina açılışına, Ge-
nel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Hami Baltacı katıldılar

Cem Bialetti yeni binasında

İstanbul 1 Nolu Şb.
İstanbul 1 nolu Şube yöneticilerrimiz ABB (Dilovası, Dudullu, Elmek, Kartal ve Sarı-

taş),   Akgün, Isuzu, Mert Akışkan, Penta, Ramas, Tabo, Tec ve Valfsan fabrikaları ziyaret 
ederek, üye ve temsilcilerimizle görüştüler.. 

Basın Açıklamalarımızdan

Sendikamıza bugüne ka-
dar emeği geçen emek mü-
cadelesine katkı sunan eski 
yöneticilerimizle 9 Nisan’da 
Sapanca Sardunya Eğitim 
Tesislerinde biraraya geldik.

Dünden bugüne birlikte yarınlara

Maden-İş Tarihi Çalışma Gru-
bu, Derinden Gelen Kökler kitabı-
nın hazırlığında kullanılan, dergi, 
küpür, belge ve ses kayıtlarını sen-
dikamızın arşivine, Kemal Türkler 
Müzemize  verdiler.

Ekonomi Gaze-
tecileri Derneği'nce 
düzenlenen Kent ve 
Yaşam Ödülleri kap-
samında verilen Emek 
ödülü, MESS Metal 
Grup Sözleşmesinde-
ki başarısından dolayı 
Sendikamıza verildi.

8 Mayıs'ta yapılan 
ödül töreninde Sen-
dikamız adına Genel 
Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu Emek 
Ödülü’nü aldı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nden

Sendikamıza Emek Ödülü

Kocaeli Şb.

Kocaeli Şube yöneticilerimizin Marmara Galvaniz, 
Anadolu Döküm, Standard Depo ve  Çok Yaşar işyeri zi-
yaretlerinden... 
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Devam Eden Toplu Sözleşmeler

Toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız ve hala 
devam eden 10 münferit işyeri ve 1 Grup TİS bulunuyor.

• İzmir Şubemize bağlı Balatacılar Balatacılık San. ve 
Tic. A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 15.05.2018 ta-
rihi itibari ile başlamıştır.

• İzmir Şubemize bağlı Eren Balatacılık San. ve Tic. 
A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 16.05.2018 tarihi 
itibari ile başlamıştır.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Akgün Radyatör 
San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Toplu sözleşme müzakereleri 
12.06.2018 tarihi itibari ile başlamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Erciyas Çelik Boru San. 
A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 19.06.2018 tarihi 
itibari ile başlamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Termo Makina San. ve Tic. 
A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 19.06.2018 tarihi 
itibari ile başlamıştır.

• İzmir Şubemize bağlı Mahle Motor Parçaları San. 
ve Tic. A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 12.07.2018 
tarihi itibari ile başlamıştır.

• İzmir Şubemize bağlı Delphi Otomotiv Sistem-
leri San. ve Tic. A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 
13.07.2018 tarihi itibari ile başlamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Bekaert İzmit Çelik Kord 
San. ve Tic. A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 
17.07.2018 tarihi itibari ile başlamıştır.

• Trakya Şubemize bağlı Balıkçıoğlu Pres Döküm 
San. A.Ş. ile Toplu sözleşme müzakereleri 24.07.2018 ta-
rihi itibari ile başlamıştır.

• Anadolu Şubemize bağlı ÇEMAŞ Döküm Sanayi 
A.Ş. ile Toplu sözleşme görüşmelri için çağrı yapıldı. İlk 
toplantı için gün bekleniyor.

• Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) 
ile yürüttüğümüz ve ABB Elektrik Sanayi A.Ş. , Grid So-
lutions Enerji Endüstrisi A.Ş. , Schneider Elektrik San. ve 
Tic. A.Ş. ve Schneider Enerji Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. 
işyerlerini kapsan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmele-
ri, 25 ve 26 Temmuz 2018 tarihinde Sendikamızın Genel 
Merkezinde yapılacak ilk toplantı ile başlayacaktır.

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
Uyuşmazlık aşamasında olan 1 münferit işyeri bulu-

nuyor.
• İzmir Şubemize bağlı FTA Havacılık Bağlantı Ele-

manları San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında 
sürdürülmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk 
toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen an-
laşma sağlanamamıştır. 

Grev Uygulaması olan İşyerleri
İzmir Şubemize bağlı İzmir Senkromeç San. Ve Tic. 

A.Ş. ile İzmir Ersan Oto Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş.’de 
Genel Yönetim Kurulunun almış olduğu grev uygulaması 
devam etmektedir.

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 6 

münferit işyeri bulunmakta.

• İzmir Şubemize bağlı HMS Makina San. ve Tic. A.Ş. 
ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Söz-
leşmesi görüşmeleri 27.03.2018 tarihinde üyelerimizin 
onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Gebze Şubemize bağlı HT Solar Enerji A.Ş. ile Sen-
dikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmeleri 05.04.2018 tarihinde üyelerimizin onayı ile 
anlaşma ile sona erdi. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Sanel Sanayi Elekt-
roniği İmalat ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütül-
mekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 12.04.2018 
tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Gebze Şubemize bağlı Weidmann Transformatör 
İzolasyon San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasın-
da yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
03.05.2018 tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile 
sona erdi. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Çok Yaşar Halat Makina 
Tel Galvanizleme San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasın-
da yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
14.05.2018 tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile 
sona erdi. 

• Trakya Şubemize bağlı EPTA İstanbul Soğutma Sis. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında yürütül-
mekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 16.05.2018 
tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

DOSTEL MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Mehmet Alan 
Temsilci: Mahmut Polat 
Temsilci: Hasan Malkoç 
Temsilci: Nevzat Kurhan

RETTİG METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Rıfat Çevik 
Temsilci: Rıza Boz 
Temsilci: Recep Kiseli

ÇİMSATAŞ ÇUKUROVA İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Deniz Ilgan 
Temsilci: Bülent Dirik 
Temsilci: Kemal Yektir 
Temsilci: Abdulazim Naneli

HT SOLAR ENERJİ A.Ş. 
Baştemsilci: Gamze Fırat 
Temsilci: Ersin Yılmaz 
Temsilci: Mesut Böyük 
Temsilci: İsmail Özefe

CENGİZ MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Tarık Dikmen 
Temsilci: Mehmet Balcı 
Temsilci: Cevat Yıldırım 
Temsilci: Barış Sarıca

ÇEMAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Erdinç Koç 
Temsilci: Murat Demir 
Temsilci: Halit Dalgalı

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Mustafa Benek 
Temsilci: Enes Yiğit 
Temsilci: Engin Kulu 
Temsilci: İsmail Bulut

SANEL SAN ELEK. İMA. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Sadık Hız 
Temsilci: Çiğdem Köklü 
Temsilci: Dursun Polat

SARKUYSAN ELEKT. BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. (TUZLA) 
Baştemsilci: Ahmet Tokalaçoğlu 
Temsilci: Ufuk Ünğan

BAŞÖZ ENERJİ TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. 
Baştemsilci: Sami Özcan 
Temsilci: İlker Çelik 
Temsilci: Metin Kırpıkoğlu

TOTOMAK MAK. VE TED. PAR. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Demir Bilgiç 
Temsilci: Mehmet Elmas 
Temsilci: Fevzi Gündüzalp

ERGUN HİDROLİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Adnan Aktaş 
Temsilci: Cihan Ilgıner 
Temsilci: Saffet Onur Tahiroğlu

PENTA ELEKT. TELEK. PLAS. SAN. VE TİC. A.Ş. (TUZLA) 
Baştemsilci: Gülden Parlamış 
Temsilci: Oğuzhan Özcan 
Temsilci: Betül Turan

PENTA ELEKT. TEL.. PLAS. SAN. VE TİC. A.Ş. (İŞLETME) 
Baştemsilci: Ramazan Gözel 
Temsilci: Yasin Demirbaş 
Temsilci: Fatma Kirpitçi

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş 
Baştemsilci: Hüsrev Kula 
Temsilci: Tuncay Alagöz

WEIDMANN TRANS. İZO. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Zennur Yeşilyurt 
Temsilci: Vedat Göksu

TATA STELL İSTANBUL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Mustafa Köse 
Temsilci: Rahmi Er

TERMO MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
Baştemsilci: Mustafa Ateş 
Temsilci: Sedat Yalçın

Yeni Seçilen TemsilcilerimizTİS süreçlerinden...

Sanel

EPTA

Weidmann

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da sendikal eğitim-
lerimiz olanca hızıyla devam etti. Nitelikli ve erişilebilir 
eğitim üretenlerin hakkıdır. 

Dar gelirlilerin ve işçilerin eğitim haklarının her açıdan 
daraltıldığı, ellerinden alındığı günümüzde; örgütlü oldu-
ğumuz her işyerinde, her üyeye eğitimlerimizi ulaştırmayı 
amaçlıyoruz. 

Sendikanın, işçilerin ekonomik-demokratik hakları 
için mücadele etmesi yanında, işçi okulu niteliğinde olma-
sı gerektiğine de inanıyoruz.

Üyelerimizin ihtiyaçları, sendikamızın 
ilke ve hedefleri doğrultusunda; sermaye-
nin saldırılarına karşı, geleneğimize yakı-
şır mücadeleci bir işçi kimliği oluşturmak 
bizim için elbette tartışılmaz önemde... 

Eğitimlerimizi, bu anlayışı hayata ge-
çirecek içerikle donatıyor ve olabildiğince 
çeşitlendirmeye çalışıyoruz. 

Birleşik Metal-İş Sendikası, bir işçi okuludur

DİSK/Maden iş sendikamızın ele avuca sığmaz 
delikanlısı Nurettin ağbimiz (Çavdargil) Kocaeli şube-
mizi ziyaret ederek, devam eden Marmara Galvaniz iş-
yeri eğitimine katılan üyelerimiz ile anılarını paylaştı.

16-20 Nisan ta-
rihlerindeki Genç İşçi 
Eğitiminde, Polonya 
OPZZ Sendikasının 
sunumunu Genç üye-
lerimiz dikkatle din-
leleyip, sorularla Tür-
kiye ve Polonya'da 
sendikal yapıyı karşı-
laştırdılar.

Gönen Kemal Türkler Tesislerimizden

 

 

Haftasonları üyelerimiz tesislerimizde ücretsiz tatil yaparak, gönüllerince eğlenip dinlen-
me fırsatı buldular. Bu sezon 3 ay boyunca 1214 üyemiz bu fırsattan yararlandı.

Tesisimiz bu sezon yeni bir salona kavuştu.. Fahrettin Erdoğan arkadaşımızın 
çalışmalarıyla da renklenen salonumuz, ilk kez Genel Temsilciler Kurulumuza ev 
sahipliği yaparak, büyük neğeni topladı. 

90 yaşında 
Bir Çınar..
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Kemal Türkler davasında
ihmal tescillendi
DANIŞTAY KEMAL TÜRKLER’in 

katilinin yargılandığı davanın  zamanaşı-
mından düşmesinde IÇIŞLERI ve ADA-
LET BAKANLIĞI’nın kusurlu olduğu-
nu tespit etti.

Onursal Genel Başkanımız Kemal 
Türkler’in, katili Ünal Osmanağaoğlu 
hakkında yargılandığı dava zamanaşı-
mında düşmüştü. Ünal Osmanağaoğlu, 
cinayetin ardından kardeşi ve 24 Haziran 
2018 seçimlerinde MHP İzmir Millet-
vekili adayı Tamer Osmanağaoğlu’nun 
kimliği ile yurtdışına kaçmıştı. 

Sonrasında dava 1996 yılında iddia-
namenin kabulü ile açılmış ve 1999 yı-
lında tutuklanmıştır. 

Hakkında mahkemece iki defa delil 
yetersizliğinden verilen kararlar Yargı-
tayca dosyada eksiklik nedeniyle bo-
zulmuştur. Yürütülen hukuki mücadele 
sonucunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
mahkumiyet yerine beraat kararı veril-
mesinin yerinde olmadığına ilişkin karar 
vermiştir. Ancak bu aşamada da katilin 
ceza alması davanın zamanaşımına uğra-
ması nedeniyle engellenmiştir.

Bu defa onursal genel başkanımı-
zın katilinin zamanaşımı nedeniyle 
cezalandırılmamasında İçişleri Bakan-
lığı ve Adalet Bakanlığı’nın kusurlu 
olması sebebiyle idare mahkemesin-
de dava açılmıştır. Bu davada da idare 
mahkemesi İçişleri Bakanlığı ve Adalet 
Bakanlığı’nın kusurlu olmadığını ifade 
edip davayı reddetmiştir.

Bu karara yapılan itiraz neticesin-
den Danıştay 10. Dairesi idare mah-

kemesinin kararını bozarak, Ünal 
Osmanağaoğlu’nun kardeşine ait sahte 
pasaport ile yurda giriş yaptığında fotoğ-
rafın sahte olduğunun tespitine rağmen 
gözaltına alınmadığına, kardeşine ait 
kimlikle uzun süre rahat rahat gezdiği-
ne, milli park dahi işlettiğine, Bu itibarla 
İçişleri Bakanlığı’nın suçluları takip ve 
yakalama görevini yerine getirmediği-
ne, hizmeti hem geç hem de kötü yerine 
getirdiği, sanığın olay tarihinden 19 yıl 
sonra yakalanmasında hizmet kusuru bu-
lunduğunun tartışmasız olduğuna, Ada-
let Bakanlığı’nın da adalet hizmetinin 
etkin ve hızlı şekilde getirilmesi görevini 
yerine getirmediğine, sanığın yargılan-
masının uzamasına sebebiyet verdiğine, 
karar vermiştir.

Şimdi dosya tekrara idare mahkeme-
sine gönderilecek ve yargılamaya devam 
edilecektir. 

Bizler de onursal gelen başkanımız 
Kemal Türkler’in katili ve onu koru-
yan devlet bürokrasisinin yargı önünde 
hesap vermesi için bu davanın takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

Meclis, eli kanlı karanlık kişilerin
yuvası değildir
2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili 

adayları belirlendi ve giderek artan yoğun-
lukta bir seçim atmosferi ülkenin gündemine 
tamamen yerleşti. Seçime katılan şu veya bu 
partiler Türkiye’nin içinde bulunduğu kamp-
laşmış, kaotik ortamdan kurtarmak vaadiyle 
birlikten, beraberlikten, herkesi, her kesimi 
kucaklamaktan söz ederken bu tartışılır vaat-
lerin samimiyetini anlamak için listeleri şöyle 
bir gözden geçiriyoruz.

Elbette aday listelerinde beğendiğimiz, 
beğenmediğimiz veya farklı düzeylerde tar-
tışılır bulduğumuz birçok adaya rastlıyoruz. 
Fakat öyle bir aday var ki listede, ismini 
gördüğümüzde bir anda kanımızı donduran. 
Yutkunarak soluğumuzu tuttuğumuz bir isim. 
Sınıf mücadelesinin en onurlu günlerinde, 
emek dosttu insanları aramızdan haince ko-
paranlara yardım ve yataklık eden ülkemizin 
demokrasi mücadelesini Amerikancı kont-
rgerilla eylemlerle durdurmaya çalışan ve 
Türkiye’nin adım adım bulunduğumuz ka-
ranlık tabloya sürüklenmesinde sahiplerine 
biatta kusur etmeyen bir isim: MHP İzmir 2. 
Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Tamer OS-
MANAĞAOĞLU.

Kimdir Tamer OSMANAĞAOĞ-
LU? 70’li, 80’li yılların karanlık olayları-
nı bilenler bu ismi hemen tanıyacaklardır. 
Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin katle-
dilmesi davasında idam cezası alan Onur-
sal Genel Başkanımızı evinin önünde 
katleden ve davanın zaman aşımından dü-
şürülmesinden sonra 2016’da tahliye olan 
Ünal OSMANAĞAOĞLU’nun abisi ve 
daha önemlisi suç ortağı Tamer OSMA-
NOĞLU. Ünal OSMANAĞAOĞLU Ke-
mal TÜRKLER’in öldürülmesinin ardından 

abisi “yani MHP İzmir Milletvekili adayı” 
Tamer OSMANAĞAOĞLU’nun kimli-
ğiyle yurt dışına kaçırılmıştı. Avusturya’da 
uyuşturucu kaçakçılığından 3 ay tutuklu 
kaldıktan sonra abilerinin talimatıyla yine 
Tamer OSMANAĞAOĞLU’nun kimliğiyle 
Türkiye’ye dönmüştü.

Her kurum kendi tarihsel figürleriyle, 
şahsiyetleriyle örgütsel, kültürel devamlılık-
larını sağlarlar. Tarih hiçbir zaman sadece 
bir geçmiş hikâyesi değildir. Çünkü her yapı 
geçmişten aldığı meşruiyetle, güçle bugün-
kü icraatlarını yerine getirir. Sizler nasıl ki 
bu kirli tarihle bugün gayri meşru bir rejim 
üretmeye çalışıyorsanız; biz emekçiler ve 
işçi sınıfı dostları da onurlu tarihimizden, 
demokrasi mücadelesi veren gencecik öğren-
cilerden, Onursal Genel Başkanımız Kemal 
TÜRKLER’den aldığımız mirasla mücadele-
mizi sürdürüyoruz.

Bazı davaları zaman aşımından düşüre-
rek, ellerinde halkın gerçek dostlarının kanı 
olanlara yardım ve yataklık eden, kuzu pos-
tuyla meclise taşıyarak; emekçilerden, işçi 
sınıfı dostlarından gerçekleri kaçıramaya-
caksınız. Tamer OSMANAĞAOĞLU’nun 
milletvekilliği adaylığı arsızca alınmış bir 
karardır. Bu arsız kararı ve karanlık şahsiye-
tin adaylığını kınıyor, takipçisi olacağımızı 
deklare ediyoruz. 

DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve hiçbir görevle 
değiştirilemeyecek kadar değerlidir.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, 
yetkili organlarına danışmadan görevin-
den istifa ederek CHP listelerinden millet-
vekili adaylığına başvuru yaptığını üzüle-
rek basından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bundan iki yıl önce yapılan tartışmalı 
kongrede DİSK’in Genel Başkanlık göre-
vine getirilmiş bir kişinin, böylesi kritik bir 
dönemde milletvekilliği uğruna görevini 
bırakmış olmasını DİSK üyesi işçilerin ira-
desine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık 
ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz.

DİSK Kongresinden bu günlere kadar-
ki süreç bizleri haklı çıkartmıştır. Çünkü 
Kani Beko, DİSK’in tarihsel mücadele bi-
rikimini, kazanımlarını kavrayamadığını, 
taşıyamadığını temsiliyeti ile ortaya koy-
muştur. İlkelerinden, tarihsel mücadele ge-
leneklerinden, sınıftan uzaklaşan bir DİSK 
vardır bu dönemde. Milletvekilliği adaylığı 
da bu sürecin son halkası olmuştur. 

DİSK 1967 yılında örgütsel bağımsız-
lık ve sendikal demokrasi ilkelerinden yola 
çıkarak kurulan, demokratik sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışını büyük bir mücade-
le azmiyle birleştirerek işçi sınıfı tarihine 

damga vurmuş saygın ve büyük bir kon-
federasyondur.

Şanlı 15-16 Haziran, faşizme ihtar ey-
lemleri, DGM direnişleri, 1 Mayıs Taksim 
Mitingleri ve daha nice grevler direnişler, 
eylemler bu kutsal çatı altında ilkelerden 
asla taviz verilmeden gerçekleştirilmiştir. 
Özellikle birinci kurucu başkan olan ve işçi 
sınıfının büyük önderi Kemal Türkler’in 
şahsında billurlaşan DİSK Genel Başkan-
lığı görevinin çok ama çok özel bir yere 
sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 

DİSK ilke, anlayış ve mücadelesiyle 
DİSK olmuştur. DİSK’i var eden bu değer-
ler ve yıllar içinde elde ettiği saygınlık, ki-
şisel çıkarlar ve siyasal hırslar gözetilerek 
başka hiçbir parti, kurum ve yapıyla eşleş-
tirilemez, değiştirilemez ve terk edilemez; 
bu en azından bizler için böyledir.

Nitekim Kemal Türkler kendisine ya-
pılmış benzer teklifleri “benim işçi sınıfına 
verilmiş bir sözüm ve onlara ödenecek 
bir görev borcum var” diyerek reddetmiş, 
kutsal addettiği DİSK Genel Başkanlığı 
görevini milletvekilliği adaylığına tercih et-
miştir. Bu nedenlerle DİSK Genel Başkan-

lığı kutsaldır ve bunu kavrayabi-
lecek insanlar için milletvekilliği 
de dahil asla hiçbir görevle de-
ğiştirilemeyecek kadar anlamlı 
ve değerlidir.

Ancak öyle anlaşılıyor ki bazı kişiler 
için işçi sınıfı ve DİSK’e ait değerler, görev 
ve sorumluluk duygusu gibi kavramlardan 
ziyade kişisel ihtirasları ön planda tutul-
maktadır.

Bizler yıllarca DİSK çatısı altında mü-
cadele veren sendikalar olarak DİSK’in 
anlayış ve ilkeleri doğrultusunda müca-
delemizi sürdürmeye ne kadar kararlıysak 
tersi yönündeki tüm davranışların da aynı 
kararlılıkla karşısında olacağımızdan kim-
senin şüphesi olmasın. 

Bu vesileyle kamuoyu nezdinde Kani 
Beko’nun girişimini şiddetle kınıyor ve 
DİSK Genel Başkanlığı görevinin başka 
hiçbir görev için bir basamak olarak kulla-
nılamayacağını ve kullanan her kim olursa 
olsun karşısında ilkeli işçileri bulacağının 
bilinmesini isteriz.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası

DİSK/Nakliyat-İş Sendikası

Birleşik Metal-İş, KETEV  (Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı) ve Kemal Türkler Ailesi’nden ortak açıklama...

İşçi sınıfının uluslararası dayanışması 
Artan bir önem ve aciliyet kazandı

Sendikal haklar konferansı

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlunun 
yapmış olduğu açış konuşması:

Sendikamız ile Polonya sendikası OPZZ 
arasında düzenlemiş olduğumuz ortak eğitim 
çalışmasının bir ürünü olan bu konferansa ka-
tıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Sermayenin hareketi önündeki engellerin 
çeşitli yöntemler aracılığıyla kaldırılması ola-
rak özetleyebileceğimiz küreselleşme süreci-
nin dünya işçi sınıfı üzerinde yaratmış olduğu 
etkileri sınırlamak ve geriletmek için gerek 
verilen yerel mücadeleler gerekse de işçi sınıfı-
nın uluslararası dayanışması artan bir önem ve 
aciliyet kazanmıştır.

Küreselleşme yeni bir süreçmiş gibi sunul-
masına rağmen, dünya tarihine ve özellikle de 
kapitalizmin hakim olduğu dönemin tarihine 
baktığımızda bu düşüncenin doğru olmadığını 
görüyoruz. Sermayenin dünya kaynaklarını ele 
geçirmek, üretim maliyetlerini düşürmek, kar 
ve sömürü oranlarını yükseltmek konusunda-
ki karşı konulmaz güdüsü, küreselleşmenin ya 
da küre çapında sermaye hakimiyetinin ardın-
da yatan temel nedendir. Dolayısıyla küresel-
leşme, bilinen eski adıyla “emperyalizmin” ta 
kendisidir.

Bu dünya hakimiyetini kurma çabasının as-
keri, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yön-
leri vardır. Bu yönler, kimi zaman hep birlikte 
kimi zaman da birbirlerinden bağımsız görü-
nümler sergileyebilmektedirler.

1980’lerin sonundan itibaren dillendiril-
meye başlayan soğuk savaşın bittiği, barış ve 
özgürlüğün dünyaya hakim olduğu iddialarının 

gerçek olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmış, 
soğuk savaş döneminde halının altına itilen 
çatışma dinamikleri, emperyalist sermayenin 
yayılmacı siyasetleri sonucunda dünyanın he-
men her köşesinde kendini ortaya koymakta 
gecikmemiştir.

Ülkeler arası gelir dağılımının iyice bozul-
masına yol açan küreselleşme ve beraberinde 
getirdiği küresel rekabet baskısının endüstri 
ilişkileri sistemine getirdiği en önemli sonuç 
esnek çalışma ve sendikasızlaştırmadır. Küre-
selleşme ve sendikalar ilişkisi negatif yönlü bir 
ilişkidir.

Küreselleş-
me sürecinde 
esneklik yeni 
dünya düzeninin 
bir gereği ola-
rak sunulmakta-
dır. Dolayısıyla 
küreselleşme, 
esneklik ve sen-
dikasızlaştırma 
birbirini takip 
eden süreçlerdir. 
Bu nedenlerle 
küreselleşme-
cilerin, emperyalizmin barışçı da olabileceği 
safsataları pul pul dökülmüştür ve dökülmeye 
devam etmektedir.

Tarih bilincimiz bize, sermaye egemenliği-
nin hiçbir biçiminin barışçı olmayacağını öğre-
tiyor. Yine aynı tarih bilinci bize, sermayenin 
küreselleşme faaliyetinin eskiden beri devam 
eden bir olgu olduğunu öğrettiği gibi, işçi sını-
fının uluslararası dayanışmanın da en az onun 

kadar eski olduğu-
nu öğretiyor.

Sermayenin 
egemenliğini dün-
ya yüzeyinde ha-
kim kılma niyeti 
ve çabası öncelikle 
işçi ve emekçile-
ri karşısına aldığı 
için, uluslararası 
dayanışma boş bir 
laf olarak değil so-

mut bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Az önce 
de söylediğim gibi işçi sınıfının uluslararası 
dayanışması somut bir ihtiyaçtır. Bu dayanış-
manın vücuda gelmesinin ise bir tane temel 
koşulu vardır: O da farklı ülkelerin işçi sınıf-
larının kendi sermayelerinin iktidarına karşı 
mücadele vermesidir. Bu temel koşul gerçek-
leşmez ise işçiler kendi sermayelerinin ege-
menliği altında birbirine kurşun sıkan ordular 
haline dönüşürler.   

Kendi ülkesinde sermaye sınıfın iktidarına 
karşı mücadele etmeyen işçiler, o sermaye sını-
fın ordularına asker olarak yazılırlar. Günümüz 
koşullarında ele aldığımızda, emperyalist siste-
min merkezindeki ülkelerde mücadele yürüten 
işçilere büyük sorumluluk ve görev düşmekte-
dir. Örneğin, Ortadoğu’da ki ülkelerin ABD ve 
müttefiki emperyalist güçler tarafından işgali, 
sadece Ortadoğu halklarının değil, bu işgal-
ci ülkelerin işçi ve emekçilerinin mücadele 
konusudur ve burada ki ülkelerin halklarıyla 
dayanışma bu emperyalist egemenliğinin mer-
kezinde bir mücadeleyi göze almadan gerçek-
leşemez.

Sendikamız ile Polonya’dan OPZZ Konfederasyonunun bir yıl süre ile bera-
ber bir dizi faaliyeti kapsayan işbirliğinin son toplantısı, 10-11 Mayıs tarihlerin-
de İstanbul’da yapıldı. 

Bu toplantıya ise Polonya’dan hepsi OPZZ Konfederasyonunun yönetim ku-
rulunda yer alan ve aralarında OPZZ Metal Sendikası Başkanı Miroslaw Gryzbek 
, Taşımacılık Sektöründe örgütlenen PKS Sendikası Başkanı Zofia Ostryrowska, 
CNH Traktör fabrikası işyeri sendika başkanı Lech Latarski, Öğretmenler Sendi-
kası Başkanı Tomasz Korczak’ın da yer aldığı yabancı misafirler katıldı. 

Toplantıda, Türkiye’de 
İSİG, Basın Özgürlüğü ve 
Örgütlenme Özgürlüğü ko-
nularında sunumlar yapıldı.
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Üyesi olduğumuz industriALL Avrupa, Av-
rupa Sanayi İşçileri Sendikaları Federasyonu-
nun, yürütme Kurulu toplantısı 12-13 Haziran 
tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde 
yapıldı. Toplantıya sendikamız adına, Genel Baş-
kanımız Adnan Serdaroğlu katıldı.  Avrupa’nın 
dört bir yanından gelen 100’den fazla delegey-
le toplanan Yürütme Kurulu, Avrupa’daki böl-
gesel eşitsizlikler ve bu eşitsizliklerin işçilerin 
aleyhine yarattığı sonuçlar, Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu’nun (ETUC) başlatmak üzere 
olduğu Avrupa’da ücretlerin yukarıda eşitlen-
mesi kampanyası, Avrupa’da sanayi sektörünün 
dönüşümünde işçilerin haklarının korunması, 
Avrupa Enerji Birliği, Yunanistan’da enerji şir-
ketlerinin özelleştirilmesi, Britanya’nın AB’den 

ayrılışının işçiler üzerindeki etkile-
ri, toplu pazarlık ve sosyal politika 
stratejileri, büyük şirketlerce giri-
şilen ve kitlesel işçi çıkarmalarla 
sonuçlanan yeniden yapılandırma 
operasyonları, küreselleşmeye adil 
bir karakter kazandırma çalışmaları 
ve sendikal örgütlenmenin Avrupa 
genelinde güçlendirilmesine kadar 
birçok konuda derin tartışmalara ve 
sendikaların deneyimlerini paylaş-
malarına sahne oldu.

Basın Açıklamalarımızdan

Mazlum Filistin halkı yalnız değildir!
16 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30’da ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto ey-

lemindeydik

“Nakba’nın 70. Yılında, ABD emperyaliz-
mi bölge halklarının arasına daha fazla düş-
manlık yerleştirmek için, Tel Aviv’deki bü-
yükelçiliğini Kudüs’e taşıyor ve Gazze'de can 
alıyor İsrail’in işgalini tanımak anlamına gelen 
ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu tavrı 
kınıyoruz.

Filistin halkı biliyor ki, onların gerçek 
dostları, ikiyüzlü iktidarlar değil, Türkiye ve 
Dünyanın dört bir yanındaki işçi sınıfıdır. 

Metal işçileri de bir kez daha yarın, Dün-
yanın dört bir yanında, Siyonist işgale ve 
onun emperyalist destekçilerine karşı direnen 
Filistin’li kardeşlerini selamlıyor, onların mü-
cadelesinde yanlarında omuz omuza durduğu-
muzu belirtiyoruz.”

NAKBA: Filistinlilerin Büyük Felaketi’nin 70. Yılı

Bundan tam 70 yıl önce, 15 Mayıs 1948’de ABD 
destekli Siyonistlerin İsrail devletini kurduklarını ilan 
etmelerinin ardından, Filistin’de etnik temizlik süreci 
daha da hızlanmıştır. Yüzbinlerce Filistinli evlerinden 
edilmiş, 400’den fazla köy haritadan silinmiştir. Siyo-
nist paramiliter güçler, 750 000’den fazla Filistinliyi 
evinden edecek saldırılar düzenlediler. Bunun sonu 
olarak bugün 6 milyondan fazla Filistinli, mülteci ola-
rak evinden uzak Dünyanın dört bir yanında yaşamaya 
mahkum edilmiş durumda. O günden buyana her yıl 
Dünya’nın dört bir yanındaki Filistinliler, 15 Mayıs’ı, 
Nakba yani Büyük Felaket günü olarak anmaktadırlar.

Bu felaket, 70 yıldır her gün sürmektedir. He-
nüz bundan birkaç hafta önce, Filistinlilerin “Toprak 
Günü” kapsamında sürdürdükleri barışçıl eylemler 
sırasında, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu arala-
rında 5 çocuğun da olduğu 30’dan fazla Filistinli ya-
şamını yitirdi.

Bu sene tam da Nakba’nın 70. Yılında, ABD em-
peryalizmi bölge halklarının arasına daha fazla düş-
manlık ve daha fazla kan ekmeye yeminliymişçesine, 
Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı-
nı duyurdu ve bunun için de 14 Mayıs tarihini seçti. 
Siyonist İsrail’in işgalini tanımak anlamına gelen ve 
uluslararası hukuka da aykırı olan bu tavrı kınıyoruz.

Bizim ülkemizde ise, son dönemlerde hükümet 
İsrail ile ticaret hacmini tam 5 katına çıkardı. 2000 
yılında 1 milyar dolar olan İsrail-Türkiye ticaret hac-

mi, 2014’de 5 milyar 832 milyon dolar ile tarihinin en 
yüksek seviyesine ulaştı, 2017 sonu itibariyle ise İsrail 
Türkiye ticaret hacmi 4 milyar 914 milyon Euro ola-
rak gerçekleşti. AKP’nin 16 yıllık iktidarı süresince, 
İsrail ile bir çok savunma ihalesi ve silah alım anlaş-
maları imzalanırken, Gazze’yi bombalayan İsrail or-
dusunun pilotlarına Konya’da eğitimler verildi. Enerji 
Bakanı Berat Albayrak ise, bundan henüz 10 ay önce 
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile beraber poz ve-
rerek, İsrail’in Filistin topraklarından kelimenin tam 
anlamıyla çaldığı doğalgazı Avrupa’ya satmaya ara-
cılık edeceklerini duyurdu. Bu doğalgazın bir kısmı 
uluslararası hukuka aykırı olarak ve bir çok bağımsız 
araştırmacı tarafından da belgelendiği şekliyle Gazze 
açıklarından ve Filistin sınır sahasından çekilen/çalı-
nan gazlardı.

Türkiye’deki bugüne kadarki Siyasi iktidarlar bir 
yandan, halkımızın Filistin halkına yönelik haklı da-
yanışma duygularını suistimal ederken, bir yandan da 
Filistin halkına yönelik katliamlara, baskılara ve hır-
sızlıklara ortak olmaktadır. Ancak hem Türkiye halkı, 
hem Filistin halkı biliyor ki, onların gerçek dostları, 
ikiyüzlü iktidarlar değil, Türkiye ve Dünyanın dört bir 
yanındaki işçi sınıfıdır.

Türkiye metal işçileri de bir kez daha bugün Dün-
yanın dört bir yanında, Siyonist işgale ve onun emper-
yalist destekçilerine karşı direnen Filistin’li kardeşleri-
ni selamlıyor, onların mücadelesinde yanlarında omuz 
omuza durduğunu belirtiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney 
Kore ziyareti ile ilgili Kore Metal İş-
çileri Sendikası ile ortak açıklamamız

2 Mayıs’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek 
üzere, Güney Kore’ye bir ziyarette bulundu. Erdoğan ziya-
reti süresince birçok Güney Kore merkezli çokuluslu şirketin 
yöneticileri ile de görüşecek, basında yer alan bilgiye göre 
bu şirketler; Hyundai, Rotem Construction, Hyundai Cons-
truction, Posco, SK, Hanwha, LG, Daelim. Bu şirketlerden, 
SK ve POSCO isimleri Kore ve Türkiye işçi sınıfına yabancı 
değiller, her iki şirket de hem Güney Kore’de, hem Türkiye’de 
işçi haklarını ve özellikle de örgütlenme özgürlüğünü düzenli 
olarak ihlal etmeleri ile tanınmaktalar.

2012 -2013 yıllarında Birleşik Metal İş sendikası SK gru-
buna ait, Çorlu’da kurulu Daiyang işyerindeki örgütlenmesi-
nin ardından greve çıktığında, şirket yönetimi grevi kırmak 
için Güney Kore’den işçi getirmiş, grevci işçilere polis saldır-
mış, çok sayıda işçi yaralanmış ve gözaltına almıştır.

Daha yakın bir zamandan örnek ise, 2017 yılının son-
larında yine Güney Kore merkezli Dünya’nın beşinci büyük 
çelik üreticisi olan POSCO işyerinde örgütlenme sırasında, 
sırf sendikaya üye oldukları için 80 işçiyi işten çıkardı. İşten 
çıkarmaları ve sendikal hak ihlallerini protesto etmek isteyen 
işçileri ve sendika yöneticilerine polis güç kullanarak engel 
oldu ve sendika üyelerini ve yöneticilerini gözaltına aldı. 
Sendikanın fabrikada sahip olduğu çoğunluk üyeye rağmen, 
toplu sözleşme yapma yetkisi Bakanlık ve işverenin işbirliği 
ile engellendi. Kore’de ise, POSCO, demokratik sendikalarla 
toplu sözleşmeye girişmekten kaçınmak amacıyla, her türlü 
adil olmayan uygulamayı gerçekleştirdi, bu uygulamaların 
arasında güvencesiz işçileri bir araca koyup ıssız yerlere gö-
türerek orada sendikadan istifa etmeye zorlamak da dahil. 
Dahası POSCO, mahkeme kararına rağmen, Kore’de taşe-
ron işçileri kadroya almıyor ve bunun yerine taşeron şirketle-
rine POSCO’nun bu yasadışı uygulamasını örtbas etmeleri 
talimatını vermektedir.

Hyundai ise Türkiye'de işçileri sendikasız çalıştırmakta-
dır. İşçilerin sendikalaşma girişimleri birçok kez işten çıkar-
ma, baskı ve tehditlerle engellenmiştir. Türkiye’de faaliyet 
gösteren hiçbir Kore kökenli şirkette, sendikal örgütlülük bu-
lunmaktadır.

Tüm bu örneği verilen uygulamalar, temel insan hakları 
normlarının yanı sıra, Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO’nun 
87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Ko-
runması ve 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı 
Sözleşmelerini de ihlal etmektedir.

Ancak Erdoğan’ın ilgili şirketlerin genel merkezlerinde üst 
düzey yöneticilerle yapacakları görüşmelerde, bu hak ihlalle-
ri ve işçilerin zor çalışma koşulları gündeme gelmeyecektir. 
Aksine belki de Türkiye Hükümeti adına Cumhurbaşkanı, bu 
şirketlerin yöneticilerine işyerlerinde işçilerin çalışma koşul-
larının ve ücretlerin iyileştirilmesine karşı sendikalaşmanın 
önünde engeller oluşturacağına dair garantiler de vermiş 
olabilir.

Bizler, Güney Kore’de kurulu Kore Metal İşçileri Sendi-
kası KMWU ve Türkiye’den Birleşik Metal İşçileri Sendikası 
olarak, Başkan Moon ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Güney 
Koreli patronların  Türkiye’deki ve Dünya’nın diğer yerlerin-
deki yatırımlarında işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının 
da gözetilmesi, özellikle de işçilerin kendi haklarını koruya-
bilmeleri için örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüklerinin, 
Uluslararası Çalışma Standartları ve ilgili Uluslararası Söz-
leşmelere uygun olarak hayata geçirilmesi konusunda çaba 
göstermeye çağırıyoruz.

 
Kore Metal İşçileri Sendikası       
Birleşik Metal İşçileri Sendikası

İsveç Lund Üniversitesi yük-
sek lisans öğrencileri, 26 Nisan’da 
sendikamızı ziyaret etti. Misafir-
lerimizi Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz 
Özkan Atar karşıladı. 

Kemal Türkler Müzesi’ni de 
ziyaret eden öğrencilere, Onur-
sal Genel Başkanımız Kemal 
Türkler’in mücadele yaşamı hak-
kında Genel Başkanımız tarafın-
dan bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Eğitim uzmanımız Süleyman 
İleri ise sendikamız ilkeleri ve mü-
cadelesi hakkında bir sunum ger-
çekleştirdi.

IndustriALL Avrupa 
Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

İşveç’ten konuklarımız vardı

“Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel öl-
çütlerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını ir-
deleyen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalışan 
önemli bir yayın. Dergi çok sayıda akademisyen, hu-
kukçu, uzman ve uygulayıcıya basılı olarak ulaştırılı-
yor. 

Çalışma ve Toplum aynı zamanda online bir dergi 
www.calismatoplum.org adresinden yeni sayısına ve 
tüm dergi arşivine ücretsiz olarak ulaşılabilir.”

Çalışma ve Toplum

twitter.com/BirlesikMetal
facebook.com/BirlesikMetal

İşyerinizdeki ve çevrenizdeki 
arkadaşlarınıza da duyurunuz
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Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf 
Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafın-
dan TÜİK ortalama madde fiyatları ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
asgari ücret tutarları üzerinden hazırla-
nan Alım Gücü Araştırması Mayıs 2018 
Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre;

2018 yılı Mayıs ayı için asgari ücret, 
bir önceki yılın aynı ayına göre pek çok 
harcama kalemi karşısında alım gücünü 
ciddi oranlarda kaybetti. Alım gücü kay-
bının en fazla yaşandığı ürünlerden öne 
çıkanlar arasında, soğan ilk sıralarda 
yer aldı. Soğanda asgari ücretlinin alım 
gücü kaybı yıllık olarak yüzde 27.8’e 
ulaşırken, bu oran salatalıkta yüzde 
21.4 oldu. Asgari ücretli sağlıklı beslen-
mek için gerekli harcama kalemlerinde 
de ciddi kayıplar yaşandı. Buna göre 
asgari ücretli bir önceki yılın aynı ayına 
göre alabildiği 100 yumurtanın 5’ini ar-
tık alamıyor. Kayıp, yumurta için yüzde 
5.3 düzeyinde. Kuzu etinde alım gücü 
kaybı yüzde 6.1 iken, 
asgari ücretli geçtiğimiz 
yılın aynı ayına göre 
alabileceği yüz litre sü-
tün sekizini alamayacak 
durumda. Süt için kayıp 
yüzde 8 seviyesinde. Tu-
lum peynirinde alım gücü 
kaybı yüzde 10 iken, te-
reyağında yüzde 15.3’e 
ulaşıyor. 

Söz konusu ürünler-
de yıllık fiyat artışları ise 

sırasıyla şöyle; Soğanda yüzde 58.1, 
salatalıkta yüzde  45.2, tereyağında 
yüzde 34.8, sütte yüzde 23.9, kuzu etin-
de yüzde 21.5, yumurtada yüzde 20.6, 
tulum peynirinde yüzde 26.6, balıkta 
yüzde 15.4, yoğurtta yüzde 19.6. Aynı 
dönemde asgari ücretteki artış ise yüz-
de 14.2. 

Asgari ücretli pek çok üründe ol-
duğu gibi mobilya ve beyaz eşyada da 
ciddi alım gücü kaybı yaşadı. Bir asga-
ri ücretli geliri ile normal bir buzdolabı 
almak için, başka hiçbir harcama yap-
maksızın, 2017 yılı Mayıs ayında 247 
saat çalışmak zorundayken, bu süre 
2018 yılı Mayıs ayında 266 saate yük-
selmiş durumda. Bir yatak odası takımı 
almak için çalışılması gereken süre ise 
1 yılda 914 saatten bin 85 saate çıkmış 
durumda. Buna göre asgari ücretli, baş-
ka bir harcama yapmaksızın, buzdolabı 
için 20, yatak odası takımı için 171 saat 
daha fazla çalışmak zorunda.

Asgari ücretlinin 
Pazar filesi hafifledi

Asgari Ücret 
1 Ocak 2018’den itibaren

Brüt:  2.029,50 TL. 
Net:  1.450,89 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2018’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  2.029,50 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  15.221,40 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
01.07.2018 tarihinden itibaren            5.434,42 TL.

Gelir Vergi Oranları
2018 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

14.800 TL’ye kadar   % 15

34.000 TL’nin 
 14.800 TL’si için  2.220,  fazlası   % 20

120.000 TL’nin  
 34.000 TL’si için  6.060,  fazlası   % 27

120.000 TL’den fazlasının  
 120.000 TL’si için  29.280,  fazlası   % 35

Haziran 2018 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   2,61 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %   9,17 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 15,39 
Oniki aylık ortalamalara göre:  % 11,49

Haziran 2018 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   3,03 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   15,52 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 23,71 
Oniki aylık ortalamalara göre: % 16,57

Açlık ve Yoksulluk sınırı Mayıs Dönem Raporu ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Mayıs 2018 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          1.686 TL
Yoksulluk Sınırı:   5.833 TL

• Akp döneminde Açlık Sınırı 4 kat arttı
• Son iki yılda ise asgari ücret 300 TL artarken
• Açlık Sınırı 359, Yoksulluk Sınırı 1243 TL artış 

kaydetti
• Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merke-
zi (BİSAM), Mayıs 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk 
sınırı verilerini açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.21 TL, 
aylık 1.686 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre 
yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması ge-
reken harcama tutarı 14.39, yetişkin bir erkeğin 14.87, 10-
18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun 
ise 11.05 TL.

Tablo 1- Sağlıklı beslenmek için yapılması gereken 
zorunlu gıda harcamaları

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi 
için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa ve ürün grubu-
na göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Mayıs 
2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.74 TL ile peynir, 
çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve 
balık 10.81 TL ile takip ediyor. Süt ve yoğurt için yapıl-
ması gereken harcama tutarı 7.25 TL, ekmek için yapıl-
ması gereken harcama tutarı ise günlük 3.6 TL. Katı yağ 
2.32 TL’lik, sıvı yağ ise 1.25 TL’lik masraf yapılması ge-
reken ürün grupları. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik 
bir ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe 
ise 6.49 TL. Yumurtaya 0.86, şekere ise 0.58 TL harcama 
yapılması gerekiyor.

Mayıs 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre, sağ-
lıklı beslenmek için yapılması gereken harcama tutarları 
esas alındığında, ürün gruplarının paylarında da değişik-
lik oldu. Buna göre etin yapılması gereken harcamalarda-
ki payı yüzde 19.8’den 19.2’ye düştü. Süt ve süt ürünleri-
nin payı yüzde 38.8’den yüzde 40.9’a yükseldi.

Grafik 1- Yapılması gereken harcamaların ürün grup-
larına göre dağılımı

 Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek 
için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama 
tutarı 432 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 
446 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 479 TL, 4-6 yaş bir ço-
cuk için 329 TL oldu. 

Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için 
yapması gereken aylık gıda harcaması 1.686 TL’dir. 

Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı bes-
lenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken 
asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 833 TL’dir. 

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 
765 TL, açlık sınırı 221 TL arttı.

2003 Mayıs ayında 415 TL olan açlık sınırı 15 yılda 4 
kat artarak 2018 Mayıs ayında 1.686 TL’ye ulaştı.

Alım Gücü Araştırması Mayıs Dönem Raporu 

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı 
yüzde 40.9 ile en yüksek paya sahip

Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Haziran Dönem Raporu

• Gizli yoksullaşma geçici çalışanlarda yüzde 10.7 oldu
• Enflasyon, sebzede yüzde 60, süt, peynir ve yumurta grubunda yüzde 30 

olarak gerçekleşti
• Asgari ücretli süt, peynir ve yumurta karşısında yüzde 12, sebze karşısın-

da yüzde 28 daha yoksul

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırma-
ları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enf-
lasyon ve Hayat Pahalılığı Haziran 2018 Dönem 
Raporu’nun sonuçlarına göre, TÜİK tarafından bir 
önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen fiyat ar-
tışları yüzde 15.39’a ulaşırken, yaptığı harcamaya 
göre fiyat artışlarını en çok hisseden gruplar yüz-
de 16.54 ile ücretsiz aile işçileri ve 16.04 ile kendi 
hesabına çalışanlar oldu.  Aylık olarak TÜFE’deki 
artış 2.61 olurken, nitelikli tarım, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları için bu artış yüzde 2.93, emekli 
aylığı ile geçinenlerde yüzde 2.65 olarak gerçek-
leşti. En yoksul yüzde 20’lik kesim için haziran ayı 
enflasyonu yüzde 2.74 olarak gerçekleşirken, en 
zengin yüzde 20’lik kesim için yüzde 2.25 oldu.

Araba Fiyatı Sepette Ekmeğin 3 Katı Ağır-
lığa Sahip

Enflasyon sepetinde en fazla ağırlığa sahip 
olan ürün yüzde 6.6 ile araç alımı. Buna karşın 
ekmeğin enflasyon sepetindeki ağırlığı ise yüzde 
2.1. En varsıl yüzde 20’lik dilim için araç alımı ve 
işletiminin sepetteki ağırlığı yüzde 18.1 iken, en 
yoksul için bu oran yüzde 7.5. 

Enflasyon toplumun her kesimini yaptıkları 
harcamalara göre farklı olarak yansıyor. Örneğin 
gıda fiyatlarındaki artış dar gelirliyi daha fazla et-
kiliyor. Nitekim farklı gelir gruplarına ve statüye 
sahip olan kesimler, fiyat atışlarını farklı düzeyler-
de hissediyor. Tüm gelir grupları için tek bir Tüke-
tici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir sonucu 
olarak yaşadığımız enflasyon resmi enflasyon ile 
uyumsuzluk gösteriyor. 

Enflasyon Hesaplaması Yoksullaştırdı

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve 
TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Grupları-
na Göre Endeks Sonuçları kullanılarak farklı ge-
lir grupları için yapılan enflasyon hesaplamasına 
göre, enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için 
farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;

1) Haziran 2003-Haziran 2018 dönemleri ara-
sında genel TÜFE yüzde 257 artış gösterirken bu 
oran düzenli ücretlilerde yüzde 281, 

2) Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 295, 

3) Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 288,

4) Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimin-
de yüzde 290 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim 
için ise enflasyon yüzde 277,5 olarak gerçekleşti. 
Buna göre enflasyon hesaplaması yoksulu daha 
da yoksullaştırdı.

BİSAM tarafından Haziran 2003-Haziran 
2018 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları 
da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon 
rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonları-
nın arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara 
yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyu-
yor.

Buna göre son 15 yıllık dönemde (Haziran 
2003-Haziran 2018) gizli yoksullaşmayı en yo-
ğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 
10.7 ile “Yevmiyeliler”, temel gelir kaynağına göre 
yüzde 10.5 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 5.7 oldu. 

Asgari Ücret Süt Ve Süt Ürünleri Karşısın-
da Eridi

2018 yılı Haziran ayı için asgari ücret bir önce-
ki yılın aynı ayına göre özellikle süt ve süt ürünle-
rinde ve sebzede çarpıcı bir biçimde alım gücünü 
kaybetti. Süt, peynir ve yumurtada enflasyon orta-
lama yüzde 30 olurken, sebzede yüzde 60’a ulaş-
tı. Asgari ücretli geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre süt, peynir ve yumurta karşısında yüzde 12, 
sebze karşısında yüzde 28 yoksullaştı. Sağlıklı 
beslenmek için yapılması gereken gıda harcama-
larında süt ve süt ürünleri birinci sırada geliyor.

Haziran enflasyonu yoksulu ve 
emekliyi daha fazla etkiledi

Sonuç
Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücü-

ne 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. A

ynı zamanda sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan 
yöntem, sonuçların güvenilirliği açısından soru işaretlerine 
neden olmaktadır. Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli 
olan kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak 
azalması enflasyon verileri üzerinden yaşanan tartışmaları 
artırmaktadır. Bu nedenle;

1) Ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak ayrı 
bir endeks oluşturulmalıdır.

2) Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, 

yüksek değer taşıdığı için enflasyonu önemi oranda etki-
leyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçirilmeli, 
teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli olarak ge-
rileyen ürünler gelir gruplarının tüketim ölçütleri üzerinden 
ele alınmalıdır. 

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 ör-
gütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.

5) Hükümetin TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yak-
laşımlardan ve söylemlerden uzak durulmalıdır.

6) Enflasyon hesaplamasında araştırma kapsamında 
belirtilen unsurlardan kaynaklı olarak yaşanan gelir kayıpları 
giderilmelidir.
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Egemenlik kayıtsız şartsız TOBB’un mu?
Aziz Çelik, 21.05.2018, Birgün

Meğer bazı yasal düzenlemeler doğrudan TOBB 
tarafından sipariş edilmiş, yasama organı adeta bir 
TOBB bürosu gibi çalıştırılmış. Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız TOBB’unmuş da haberimiz yokmuş

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 
Türkiye’nin en büyük sermaye örgütü. 1 milyon 300 bin 
civarındaki üye sayısıyla Türkiye’de irili ufaklı bütün 
sermayedarlar, işverenler TOBB çatısı altında yer alı-
yor. TOBB kanunla kurulmuş, zorunlu üyeliğe dayalı 
bir sermaye örgütü. O nedenle üye sayısı ve temsil gücü 
gönüllü üyeliğe dayalı TİSK, TÜSİAD ve MÜSİAD 
gibi sermaye örgütlerinden daha büyük.

TOBB özellikle 2000’li yıllarda çalışma hayatı ile 
ilgili yasal düzenlemelerde belirgin bir etkiye sahip 
olmaya başladı. Adeta çalışma hayatına ilişkin kritik 
düzenlemelerde belirleyici oldu. 4857 sayılı İş Yasası 
(2003), 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu (2012) ve son olarak da iş davalarında zorun-
lu arabuluculukla ilgili yasa (2017), TOBB’un ve diğer 
sermaye örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendi.

TOBB’un ve sermaye örgütlerinin “yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi” adı altında arka planda çalışma ha-
yatını daha esnek ve kuralsız hale getiren yasal düzenle-
meler için yoğun bir lobi yürüttüğü biliniyordu. Ancak 
geçen hafta gelen bir itiraf, meselenin boyutlarını orta-
ya koyması açısından büyük önem taşıyor. Meğer bazı 
yasal düzenlemeler doğrudan TOBB tarafından sipariş 
edilmiş, yasama organı adeta bir TOBB bürosu gibi ça-
lıştırılmış. Hâkimiyet kayıtsız şartsız TOBB’unmuş da 
haberimiz yokmuş.

Zorunlu arabuluculuk yasası TOBB siparişiymiş
TOBB 74. Genel Kurulu, 15 Mayıs 2018 tarihinde 

Ankara’da toplandı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğ-
lu, burada yaptığı konuşmada, istedikleri yasal düzen-
lemeleri nasıl yaptırdıklarını hiç çekinmeden açık seçik 
anlattı: TOBB Başkanı dedi ki; “Özellikle iş mahkeme-
lerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu. 
Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sistemi-
nin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar 
süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor.”

Patronun bu kadar açık sözlüsü az bulunur! Hi-
sarcıklıoğlu diyor ki; “Mahkemelerde hep biz haksız 
çıkıyorduk. Getirdik zorunlu arabuluculuk sistemini, 
şimdi biz haklı çıkacağız.” Böylece zorunlu arabulucu-
luk sisteminin sınıfsal özü bir kez daha ortaya konmuş 
oldu. TOBB Başkanının bu sözü 1983 yılında yeni sen-
dikalar yasası çıktığında TİSK başkanı Halit Narin’in 
bir sözünü akıllara getirdi. Narin, işçileri ve sendikaları 
kast ederek, “Şimdiye kadar onlar güldü, şimdi gülme 
sırası bizde” demişti. 12 Eylül sonrasında büyük serme-
ye çevrelerinin sözcüleri de verdikleri demeçlerde, 12 
Eylül olmasaydı 24 Ocak kararlarının uygulanmasının 
mümkün olmayacağını beyan etmiş ve 12 Eylül rejimi-
ne teşekkür etmişlerdi. Hisarcıklıoğlu, en az Narin ve 12 
Eylül dönemi patronları kadar açık sözlü!

Zorunlu arabuluculuk sistemine sendikalar karşı 
çıktı, bu uygulamanın iş yargısının sonu olduğunu, iş 
hukukunun özelleştirilmesi anlamına geldiğini vurgula-
dı. Ancak siyasal iktidar Nuh dedi peygamber demedi. 
Sonunda zorunlu arabuluculuk sistemi yasalaştı. Kısa 
zamanda zorunlu arabuluculuğun işçiyi gerçek alaca-
larından vazgeçirme ve çok daha düşük miktarlara razı 
etme sistemi olduğu ve iş yargısının yok edilmesi an-
lamına geldiği anlaşıldı. Zorunlu arabuluculuk sistemi-
nin ne anlama geldiğini anlamak isteyenlere Dr. Murat 
Özveri’nin yazılarını tavsiye ediyoruz.

İşçi sağlığı da işverenlere yükmüş
Mahkemelerde haksız çıkan patronlar çareyi iş yar-

gısını fiilen ortadan kaldırmakta buldular ve bunu da 
siyasal iktidara yaptırdılar. Zorunlu arabuluculuk yasa-

sının gerçek nedeni bu itirafla ortaya çıkmıştır. Takke 
düşmüş kel görünmüştür. Zorunlu arabuluculuk yasası 
TOBB tarafından sipariş edilmiş bir yasadır. Zorunlu 
arabuluculuk yasasının yapımında egemenlik kayıtsız 
şartsız TOBB’a devredilmiştir.

TOBB Başkanının itirafları zorunlu arabuluculuk 
yasası ile sınırlı değil. Meğer 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası’na da müdahale etmişler. Bakın 
ne diyor TOBB Başkanı: “Biz de iş ve yatırım ortamı 
önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte 
kaldırdık. En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam 
maliyetlerinin düşürülmesini sağladık. İş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiri-
yordu, bunları kaldırttık.”

İşte size dört dörtlük bir itiraf daha. Bilindiği gibi 
2012 yılında büyük iddialarla çıkarılan 6331 sayılı ya-
saya defalarca müdahale edildi, yasanın pek çok hükmü 
ertelendi veya değiştirildi. Şimdi bu erteleme ve değişik-
liklerin gerçek sebebi daha net anlaşılmaktadır. İş sağ-
lığı ve güvenliği mevzuatı büyük yükler getiriyormuş! 
Bu denli acımasız bir itiraf olamaz. Patronların işçi üc-
retlerini ve haklarını maliyet unsuru olarak görmelerine 
aşinayız. Ancak işçilerin yaşamlarının ve sağlıklarının 
söz konusu olduğu bir alandan açıkça “maliyet” diye 
söz edilmesi bir insafsızlık şahikası niteliğinde. 2017 yı-
lında en az 2006 işçi, 2018’ın ilk beş ayında 575 işçinin 
yaşamını yitirdiği bir ülkede, iş güvenliği mevzuatının 
şirketlere yük olduğundan söz edebilmek için nasıl katı 
yürekli olmak lazım…

Çalışma Bakanlığı iş teftişlerini durdurdu mu?
Ama sermaye sınıfının bu konudaki acımasızlığı 

yeni değil. Charles Dickens, İngiliz sermayedarların 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri karşısındaki tepki-
lerini Zor Zamanlar romanında (1854) şöyle hicvediyor: 
“Emin olun, Coketownlu fabrikatörler kadar narin bir 
porselen bulamazsınız. Onlardan çocuk işçileri oku-
la yollamaları istenince hemen iflasın eşiğine gelirler. 
Fabrikalarını denetlemek için müfettişler atanınca iflas 
ederler. Müfettişler, makineleri ile insanları doğramaya 
pek hakları olmadığını söylediklerinde mahvolurlar. Bu 
kadar çok duman çıkarmak zorunda olmadıkları ihsas 
edildiğinde tümüyle yıkıma uğrarlar.” Ha 1850’lerin 
İngiliz vahşi kapitalizminin patronları ha 21’inci yüz-
yıl başlarının Türk sermayedarları. Sermayenin doğası 
değişmiyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin işverenler 
tarafından maliyet unsuru olarak görüldüğünün bir di-
ğer kanıtı ise Çalışma Bakanlığı’nın iş teftişlerini 24 
Haziran seçimlerine kadar askıya aldığı yönünde gelen 
bilgilerdir. Bu vahim bilgi doğru mudur? Bakanlık 24 
Haziran seçimlerine kadar iş teftişlerini askıya almış 
mıdır? Bu korkunç bir iddiadır ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı derhal bu konuda açıklama yapmak 
zorundadır. Denetimlere ara verilmesi nedeniyle ortaya 
çıkabilecek kazaların ve iş cinayetlerinin hesabını kim 
verecektir?

Hisarcıklıoğlu, bu başarı faaliyetlerinden dolayı 
yeniden TOBB başkanlığına seçildi! Bundan sonra da 
sermaye adına yasalar sipariş etmeye devam edecek. 
TOBB Başkanı bilmeden önemli bir işlev daha gördü 
ve devletin yansız olmadığını, varlıklı sınıfların ege-
menliğinin bir aracı olduğunu bu itirafıyla teyit etmiş 
oldu. Böylece 200’üncü doğum yıldönümünde Marx’ı 
ve Marksizmi bir kez daha haklı çıkarmış oldu.

TOBB’un siparişi ile zorunlu arabuluculuk yasasını 
çıkaranlar, iş güvenliği önlemlerini ve denetimlerini er-
teleyenler, zorunlu arabuluculuk ile işçilerin alınterine 
el konulmasına yol açtınız ve iş güvenliği önlemlerini 
erteleyerek daha fazla işçi kanı akmasına sebep oldu-
nuz. Bilesiniz!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜİK’in 18 Haziran 2018 günü açıkladığı Mart 2018 dö-
nemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasını verilerini değerlen-
dirdi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlen-
dirmeleri aşağıda yer almaktadır.

• Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,1 milyon, geniş tanımlı 
işsizlik oranı ise yüzde 17,7 olarak hesaplandı.

•  Tarım dışı genç işsizlik oranı yüzde 19,9 olarak ger-
çekleşti.

•  Kadın işsizliği yüzde 13,2, genç kadın işsizlik oranı 
yüzde 22,7 olarak gerçekleşti.

•  Yüksek öğrenim işsizliği 11,1 olarak hesaplandı.
•  Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) olanların oranı 

yüzde 21,8 olarak açıklandı.
•  2 milyon 600 bin genç ne eğitimde ne istihdamda 

yer alıyor.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon, 
Gerçek işsizlik oranı yüzde 17,7 

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsiz-
lik oranı yüzde 10,1, tarım dışı standart işsizlik ise yüzde 
11,9 olarak hesaplandı. Haziran 2018 döneminde toplam 
işsiz sayısı ise 3 milyon 210 bin olarak açıklandı. Ancak 
bu veriler işsizliğin gerçek durumunu yansıtmaktan ol-
dukça uzak. Gerçek işsizlik oranı yüzde 18’e yaklaşırken 
geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı.

Çalışmayan nüfusun 1 milyon 580 binini iş aramayıp 
çal ışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 59 
bini kadınlardan oluşmaktadır.

İş aramayıp çalışmaya hazır olan grubun büyük ço-
ğunluğu kadınlardan oluşurken, 635 bin kişi ise iş bulma 
ümidini kaybetmiş durumdadır.

Standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve ger-
çek bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak tarif edilen ge-
niş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon civarında seyretmektedir. 
Geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR tarafından Haziran 
2018 itibariyle 6 milyon 18 bin olarak hesaplanmıştır 

Genç işçisliği yüzde 20

Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10’un üzerinde sey-
rederken, özellikle genç işsizliği, kadın işsizliği ve NEET 
(ne eğitimde ne istihdamda olanlar) oranları yüksek sey-
retmeye devam ediyor.

Haziran 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği 
yüzde 12,9 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve 
genç kadın işsizliği yüksek oranda seyretmektedir. Genç 
kadın işsizliği yüzde 22,7, kentsel kadın işsizliği ise yüzde 
26,2 olarak açıklanmıştır (Grafik 1).

2 2 Milyon 600 bin genç boşta geziyor 
(ne eğitimde ne istihdamda)

TÜİK verilerine göre eğitim ve öğrenim sistemi dı-
şında kalan ve çalışmayanları ifade eden 15-24 yaş arası 
ne eğitimde ne istihdamda gençlerin sayısı 2 milyon 584 
bindir. NEET, istihdam içinde yer almayan, bir eğitim 
veya öğretim programına devam etmeyen gençleri ifade 
etmektedir. Bu kategoriyi ‘‘boşta gezenler’’ olarak ifade 
etmek mümkündür. İstihdamın ve eğitimin dışında kalan 
genç oranının yüksekliği gençlerin toplumsal yaşamın dı-
şına itilmişliklerinin de bir göstergesi olarak ele alınabilir.

15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdam olanların 
(boşta gezenlerin) oranı yüzde 21,8’dir. Genç boşta ge-
zenlerin (NEET) sayısı erkeklerde 777 bin iken kadınlar-
da 1 milyon 807 bine ulaşmaktadır.

NEET oranları özellikle kadınlarda daha yüksek oran-
da seyretmektedir. Genç kadınlar arasında boşta gezenle-
rin oranı yüzde 31,1’e yükselmektedir .

OECD içinde en yüksek boşta gezen 
genç oranı Türkiye’de

OECD verilerine göre en yüksek boşta gezer genç 
oranı Türkiye’de. OECD 2016 verilerine göre 15-19 yaş 
grubunda ne eğitimde ne istihdam olanların oranı OECD 
ortalamasında yüzde 13,9 iken Türkiye’de 28,2’dir. İspan-
ya, Yunanistan ve İtalya dışında genellikle yüzde 17’nin 
altında olan NEET oranında Türkiye OECD liderliğini 
koruyor. Norveç’te 9,2 olan NEET oranı, Hollanda’da 
7,8, İzlanda’da ise 5,2 düzeyindedir.

Değerlendirme ve Öneriler

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvence-
li artış sağlanması için önerilerimiz:

•  İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyer-
lerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak 
kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

• “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışma-
sı” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi 
gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer 
için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate dü-
şürülmelidir.

• 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 is-
tihdam 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 yara-
şır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve 
nitelikli işler sağlanmalıdır.

• Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence 
altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, her-
kesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

• Toplum yararına çalışma programları kapsamında 
çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

• İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son 
verilmelidir

• Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azal-
tılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uy-
gulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri 
devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz ba-
kım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden 
alınmalıdır.

Gerçek işsiz sayısı 6 milyon...
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İşçiler fakirleşiyor...
İşçiler ölüyor...

ama, 
Ekonomi tıkırında...

2017’de basına yansıyan haberlerden 
derleyebildiğimiz kadarıyla en az 1947 
işçi çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını 
kaybeden işçilerin en az 51’i çocuktu.

Her gün onlarca işçi akut iş cinayet-
leri ya da meslek hastalıkları nedeniyle 
çalışırken hayatını kaybediyor. Gerçek-
leşen iş cinayetlerinin “olay” düzeyinde 
konuşulması ise, hayatını kaybedenlerin 
sayısının gizlenemeyecek denli fazla ol-
masına ve olayın “yeterince” trajik olup 
olmamasına bağlı. İster hükümet edenler 
nezdinde olsun, ister siyasi partiler, sen-
dikalar, barolar, meslek odaları olsun iş 
cinayetleri karşısında takınılan tavır, ba-
sın açıklaması yapmak, kınama cümlele-
ri kurmak ve taziye belirtmekten öteye 
geçmiyor.

Bu yıl altıncısını elinizde tuttuğunuz 
İş Cinayetleri Almanağı’nı hazırlayarak 
hayatını kaybeden işçilerin unutulmama-
sını sağlamaya çalışıyoruz.

Hayatını emeğiyle, alınteriyle kaza-
nan o büyük çoğunluğun yaşam hakkına 
ve ruh / beden sağlığına yönelik devam 
eden bu tehdide dur diyebilmek, tehdit 
gerçekleştiğinde adalet isteğiyle mücade-

le eden ailelere destek olabilmek, bütün 
görünmez kılma ve yok sayma gayret-
lerine rağmen, ihlal ve ihmali de, adalet 
mücadelesini de, yapılması gerekenleri 
de unutturmamak için devam ediyoruz.

Bilinsin, paylaşılsın, anlaşılsın ve in-
sanlık ülküsü güçlensin diye, takdirleri-
nize…(Tanıtım Bülteninden)

İş cinayetleri hız kesmiyor. Her gün ortalama 
6-7 işçi tamamı önlenebilir olan kazalarda alın-
mayan önlemler nedeniyle hayatını kaybediyor. 

Sermayenin kar hırsı işçileri öldürüyor. İşçi 
ölümlerine dikkat çekmek, iş cinayetlerinde 
ölenleri anmak ve iş cinayetlerinin durdurulması 
için 28 Nisan, Dünya’nın pek çok ülkesinde “İş 
Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma 
ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. 

Bugün pek çok ülkede, çeşitli sendikalar ve 
üyesi olduğumuz uluslararası konfederasyon 
Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (Industriall) 
tarafından iş cinayetlerine dikkat çekmek için 
etkinlikler yapılıyor.

Oysa her gün 6-7 işçinin iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybettiği ülkemizde, 28 Nisan resmi ola-
rak “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiyor. 
28 Nisan’ın “ Anma ve Yas” günü olarak ilan 
edilmesi, ölen işçilerin anılması ve kalan işçiler 
için sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamlarının 
yaratılmasının bilince çıkarılması için önemlidir. 

Devlet kademelerinden başlayarak, işveren-
lerden kamuoyuna iş cinayetlerinin durdurul-
ması ve farkındalığın oluşması için duyarlılığın 
önemli bir ifadesidir.

Ayrıca, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden-
leri 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 saniye-
de 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; 

2017 yılında 2006 işçi iş cinayetlerinde ha-
yatını kaybetti. 

2018 yılının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı en 
az 386’ya ulaştı. 

2002-2017 yılları arasında en az 22 bin işçi 
hayatını kaybetti.

İşyerlerinde alınmayan önlemler, işçi sağlı-
ğına yapılacak yatırımı maliyet gözüyle bakan 
patron zihniyeti, kar hırsı, artan üretim baskısı, 
esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşul-
ları işçilerin sağlığını bozuyor, iş cinayetlerini 
ortaya çıkarıyor.

Biliyoruz ki, istihdamın değişen yüzü taşeron 
çalışma, kiralık işçilik, gibi giderek yaygınlaşan 
esnek çalışma biçimleri, sağlık ve güvenlik ön-
lemlerini esnekleştiriyor. 

Esnekleşen çalışma koşulları, uzayan çalış-
ma saatleri iş kazalarına, iş cinayetlerinin kaçı-
nılmaz hale gelmesi demektir. Mevcut sistem 
meslek hastalıkları, takipsizlik tespit sürecindeki 
zorluklar yüzünden ortaya çıkartılmıyor.

Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar kat-
liamları toplum vicdanında ve hafızasında kapa-

tılmayacak yaralar açtı. İş cinayetlerinin gerçek 
sorumluları hak ettikleri cezaları almıyor, dava-
larda işverenlerin sorumluluğu örtbas ediliyor.

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;

• Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSİG 
alanının işçi sınıfının temel mücadele alan-
larından biri olarak ele alınmalıdır.

• Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvencesiz 
çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılmalı, 
insan onuruna yaraşır işler için mücadele-
nin zemini güçlendirilmelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasa-
nın kar döngüsünün bir parçası yapılmasına 
karşı denetimler açısından özerk ve demok-
ratik bir yapının sendikalar, meslek oda ve 
birlikleri ve üniversiteler ile oluşturulması 
sağlanmalıdır.

• Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezalar 
caydırıcı nitelikte olmalıdır.

• İş kazaları ve meslek hastalıkları, kayıtdışı 
ile mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak 
ele alınmalıdır.

• Meslek hastalıklarının tespitine yönelik 
prosedür sadeleşmesi ve kısaltılması hedef-
lenmelidir

"O kadar çocuktu ki ölürken 
Okuldaki bir şarkıya başladı."

(Ergin G Ü N Ç E)

Önce kadınlar 
ve 
çocuklar...

28 Nisan, 
“İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden 
İşçileri Anma ve Yas Günü” ilan edilsin!
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İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Ana-
dolu Isuzu’dan, Levent Uyar, Mehmet Bu-
yurman, Yaşar Temek, Sefa Şahin, Hakan 
Tuncer, Barış Seymen, Sinem Çakmak, Onur 
Bektaş, Gülçin Karakaya evlendi. Fahrettin 
Çakır, Uğur Üzen, İsmail Aktan, Erkan Ecer, 
Yalçın Yaman, Turgut Özal Ceylan, Serkan 
Kanlıkuyu, Hakan Gemalmaz, Göksel Acar, 
Nihat Esen’in çocukları dünyaya geldi.

Anadolu Şubemize bağlı Çemaş 
Döküm’den Haydar Çolak’ın erkek, Haydar 
Doğdu’nun erkek, Gürcan Gücün’ün erkek, 
Mustaf Kemal Kayıs’ın kız, Levent Dağ’ın 
kız çocuğu dünyaya geldi. Tolga Gülhatun 
evlendi. Başöz Enerji’den İzzettin Özcan’ın 
erkek, Mehmet Ali Yumuşak’ın erkek, Sa-
lih Kumsal’ın erkek çocuğu doğdu. Beytul-
lah Yavşan’ın oğlu sünnet oldu. Yücelboru 
Osmaniye’den Muhammet Soylu, Mehmet 
Bahtiyar Tüzün, Gökhan Morca, Muhammet 
Yardımcı çocukları doğdu. ODS Döküm’den 
Temsilcimiz Şahin Küpeli kızını evlendirdi.

Gebze Şubemize bağlı Çayırova 
Boru’dan Ahmet Özcü, Ahmet Temiz, Mesut 
Aydemir, Resul Zengin, İbrahim Şahinöz’ün 
çocukları oldu. Şenol Kayar, Erdi Boztepe, 
Emre Aras, Behsat Akman evlendi. Arpek’ten 
Şahin Başaran evlendi. Cavo’dan Rıdvan Yıl-
dız, Süleyman Gündüz, Kazım Bulut, Emre 
Kabadayı, Eyüp Aytekin, Tayfun Zehir, Sezgin 
Gök’ün çocukları oldu. Yücel Boru’dan Soner 
Yılmaz, Hasan Bali, Yılmaz Özkan, Muzaffer 
Yıldırım, Caner Tekbaşoğlu, Mesut Taşkın, 
Yasin Özçelik, Mustafa pala, Bekir Ömür’ün 
çocukları oldu. Mustafa Aktaş, Ömer Yılmaz 
Pulat, Muhammet Sömez, Sinan Tökü, Arif 
Sarı, Murat Kılıç, Ahmet Saraçoğlu, Cihan 
Hotlu evlendi. 

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Nurten 
Tavlı’nın kızı, Muratcan Gülşen’ın oğlu, Murat 
Erdoğan’ın ikiz kızları, Çağrı Bulut’un kızı, 
Emrah Destegül’ün oğlu, Cafer Erkol’un oğlu, 
Orhan Öztürk’ün kızı, Kadir Türkyılmaz’ın 
oğlu, Şevket Şen’in oğlu, Aydın Saraç’ın 
kızı dünyaya geldi. Totomak’tan Mehmet 
Kösem’in kızı, Selim Acar’ın oğlu, Özden 
Çelik’in oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Yıl-
dırım, Sercan Emre, Uğur Sarıoğlu, Onur Gül 
evlendi. Memet Koç’un oğlunu evlendirdi. 

İmpo Motor’dan 
Seher Yılmaz, 
Rabia Torun, 
Sina Doğan, 
Barış Bigalı ev-
lendi. Hüseyin 
Göksel ve İlker 
Güdücü oğulla-
rı sünnet oldu. 
LİSİ-FTB’den 
Şevket Aydoğan, Eray Akay, Ekrem Sey-
lan, Coşkun Kuldaş’ın çocukları dünyaya 
geldi. Ceylan Galipoğlu evlendi. Mahle’den 
Birol Dağdelen, Ümit Yılmaz, Abdülhamit 
Beydüz’ün çocukları dünyaya geldi. Ergun 
Hidrolik’ten Selim Derya’nun oğlu sünnet 
oldu. HMS Makine’dan Zaim Batış, Mücait 
Kurt evlendi. Titan Asia’dan Kürşat Bayar, 
Yaşar Çolakoğlu’nun çocukları dünyaya gel-
di. Tordemir’den Şükrü Selim Erinal evlendi. 
ZF Lemförder’den Cüneyt Karakaş’ın oğlu, 
Oğuz Bektaş’ın oğlu, Mehmet Ataseven’in 
oğlu, Seyhan Karadağlı’nın kızı dünyaya 
geldi. Jantsa’dan Nurettin Tarhan, Mehmet 
Uğuz, Tarık Hasan Bilen, Serkan Güçlü, Ser-
kan Gönül, Emrah Eraydın, Okan Kürol, İb-
rahim Şahin, Bülent Tokgöz, İlyas Su, Rıfat 
Aydemir, Tolga Kaplan, Mustafa paldımoğlu, 
Üzeyir Akcan’ın çocukları dünyaya geldi. Ala-
attin Akkuş, Mustafa Dalfidan, Mustafa Erkal, 
Erkan Şengün, Cüneyt Durmuş, Yusuf Kartal 
evlendi. 

Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş’dan 
Emin Acar, Yaşar Kural, Ercan Kovuncu, Sel-
çuk Fidan’in çocukları dünyaya geldi. Hamit 
Kart, Serhat Özçelik, Oğuzhan Oktay evlen-
di. Doruk’tan Hüseyin Kahya evlendi. Murat 
Ümit’in çocukları sünnet oldu. Hayri Uyar, 
Yücel Çakmakçı, Nail Mutlu, Hasan Arıcı 
emekli oldu. Recep Öztürk, Melih Temen, 
Ekim Gürez, Murat Görcek’in çocukları dün-
yaya geldi. Mefro Wheels’ten Hüseyin Özde-
mir evlendi. Tuncay Kalıncık’ın oğlu dünyaya 
geldi ve vefat etti. Muharrem Baş, Emre Du-
rak, Nazif Okumuş çocukları dünyaya geldi. 
Entil’den Burak Özmen evlendi. Samet San 
ve Ahmet Kaya askere gitti. Metin Ayaz ve 
Cafer Özdal’ın oğlu sünnet oldu. Fatih Aydın 
evlendi. 

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anadolu 
Isuzu’dan Harun Beşiroğlu, Aytaç Atakan’ın an-
neleri vefat etti. 

Anadolu Şubemize bağlı Çimsataş’tan Birol 
Küçük’ün annesi, Mustafa İnan’ın annesi, Cuma-
li Özgen’in annesi vefat etti. Eski üyelerimizden 
Sabah Eren’i trafik kazası sonucu hayatını kay-
betti. 

Çemaş Döküm’den Nebi Alkan’ın annesi, 
Ünal Genç’in babası, Kadir Ata’nın babası, Faik 
Çelik’in babası vefat etti. Başöz Enerji’den Za-
hat Şimşek, Samet Yılmaz ve Hamza Yiğitas-
lan ameliyat oldu. İsa Kılpelit’ın ablası, İsmail 
Ergül’ün dedesi vefat etti. 

Yücelboru Osmaniye’den Salih Kaya’nın 
babası, Mehmet Demirkol’un annesi, Soner 
Yıldız’ın kardeşi vefat etti. Ali Koç kalp krizi geçir-
di yoğun bakımda tedevisi sürüyor. Ferhat Lale 
ameliyat oldu.

Gebze Şubemize bağlı Çayırova Boru’dan 
Ali Akarsu’nun annesi, Habib Bulut’un ablası, ve-
fat etti. Şahin Kuruş, Nurullah Korkmaz, Hasan 
Demirel iş kazası geçirdi. Legrand’dan Nuriye 
Güney’in babası, Nefize Şahin’in babası, Nuray 
Öz’ün annesi vefat etti. Arpek’ten Mehmet İşçi, 
Erpay Demir, Mustafa Dursunoğlu iş kazası ge-
çirdi. 

İzmir Şubemize bağlı DELPHI’den Eralp 

Çoşkun’un annesi, Murat Şahin’in babası, Yunus 
Emre Aydın’ın kayınpederi, Abdullah Aydilek’in 
amcası vefat etti. 

Ergun Hidrolik’ten Adnan Aktaş’ın anne-
si, Ümit Tokurcan’ın annesi, Erhan Çakan ve 
Serkan Çakan’ın dedesi vefat etti. Totomak’tan 
Sinan Yılmaz’ın babası, Ramazan Yılmaz’ın 
annesi vefat etti. LİSİ-FTB’den Güneş Toptaş’ın 
kayınpederi vefat etti. 

Mahle’den İbrahim Oral’ın babası, Emrah 
Öktem’in kayınpederi, Şakir Çiftçibaşı’nın kayın-
validesi, Mustafa Yiğit yakalandığı amansız has-
talık sonucu vefat etti. 

ZF Lemförder’den Halil Acun’un babası, Ya-
kup Çakmak’ın annesi, Fatih Altanay’ın babası 
vefat etti. İmpo Motor’dan Mehmet Ali Şener’in 
babası, Hasan Öğütlü’nün babası, Gökhan 
Alan’ın babası, Ramazan Talay’ın babası vefat 
etti. Jantsa’dan Orhan Çelik’in annesi, Ahmet 
Şimşek’in annesi, İsmail Selek’in çocuğu vefat 
etti. Üyemiz Arif Çakır geçirdiği trafik kazasız so-
nucu hayatını kaybetti.

Eskişehir Şubemize bağlı Demisaş’dan İlhan 
Avcı’nın annesi vefat etti. Doruk’tan Murat Taş-
gın ve Hayati Uslu’nun babaları vefat eti. Mef-
ro Wheels’ten Asım Demir’in babası vefat etti. 
Renta’dan Hüseyin Özkan’ın babası ve kardeşi 
vefat etti. Entil’den Selim Erol’un babası vefat 
etti. 

SOLDAN SAĞA: 
1) 1925-2005 yılları arasında yaşamış, “Sisler Bulvarı”, “Bıçağın Ucu”, “Kartallar Yüksek Uçar” gibi eserler ver-

miş şair, romancı, senarist, deneme ve makale yazarı dünürümüz…/Kitap basma. 2) Gerçekçilik./Büyük balıkçı kayığı. 
3) Katarak hastalığı nedeniyle görme yetisini yitirmek./Türk müziğinde bir makam. 4) Trakya ile Anadolu’da kulla-
nılmış elips biçimide bir kalkan./Tıp dilinde alt çene kemiği. 5) Üstün bir yetkinin gücünü simgeleyen değnek./Haber 
veren, haberci./Tamir eden. 6) Süslemede kullanılan bir tür zamk, reçine./Kanın içinde dolaştığı organ./Galyum’un 
simgesi. 7) İç Batı Anadolu’da Eber gölüne dökülen bir akarsu./Yabancılar, diğerleri, herkes./ 8) İri ve künt kütük./
Metal olmayan. 9) İsrail’in plaka imi./endam, boypos, insanın güzelliği./Gelir getiren ev, dükkan gibi mülkler. 10) 
Sahip, iye./Ağaçlarda, mantarların oluşturduğu bir tür çürüme./Yüzeyi içeriye çeken deniz akantısı. 11) Sabahın alaca 
karanlığı./Komşu bir ülke./Nobelyum’un simgesi. 12) Samsun’un Bafra ilçesindeki 18 şelalenin ortak adı./Nezir./Ya-
saklama. 13) Çarşı, alışveriş yeri, pazar./Bir işe gönlü olma./Rıza./Büyük ve enli kılıç.14) “Ateş” anlamında, İbrahim 
peygamberin babaadı./Nezretmek./Ün, san, şan. 15) Yelpaze biçiminde kabuğu olan bir yumukça./Gelecek./Ulu, yüce.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Denizcilikte, fila halinde seyrederken, konumlarını korumayıp dağılan gemiler içinde kullanılan bir deyim./

Bıçak bileme aracı. 2) Kökleri sebze olarak kullanılan otsu bir bitki./İlçe. 3) Bakasının adına seyyar satıcılık yapan./
Antik çağlarda Akdeniz çevresinde kullanılan bazı paralara verilen ad. 4) İran yönetim örgütlenmesinde, imparatorluk 
topraklarında yaşayan kabilelere verilen ad./Direkt, seren çarmık, yelken gibi güverte donamına verilen ad./Antaya’da 
bir çay. 5) Dil./Bir dalda 4-5’i birada bulunan meyve kümesi. 6) Eskiden “kemik” anlamında kullanılan sözcük./
İstanbul’un bir ilçesi. 7) Patlıcanla yapılan zeytinyağlı bir yemek./Tavır, davranış. 8) Ayakta duran, var olan./Ağrı dağı-
na verilen bir başk ad. 9) Hahniyum’un simgesi./İrlanda’lı yazar George William Russell’in takma adı./Bilimtay, yük-
sekokul 10) Güneydoğu Anadolu’da göç kevranını yöneten genç kıza verilen ad./İki yanı keskin bıçak. 11) Yepelek, 
ince yapılı./Gaye, erek./Mısır inanışında insan ruhu. 12)Taylan’da yaşayan bir halk. 13) Dört bölükten oluşan askeri 
birlik./Hastalık deresinde eter içme ya da koklama içtepisi. 14) Geometri de bir eğrinin ya da bir yüzeyin değişmez 
özelliklerine verilen ad./Bir göz rengi. 15) Zaire’de bir liman kendi./Bir Güney Amerika ülkesi.

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

Arkadaşlarımıza rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm yakınlarına, arkadaş-
larına,  üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

Jantsa’dan
Arif Çakır

Mahle’den
Mustafa Yiğit

MasDaf’tan 
Sedat Kuru

SİO’dan 
Mehmet Şen

Köy Enstitüleri 78 Yaşında

Arifiye!
Şöför durdu, Enstitü Mektebi,dedi.
Süleyman Edip Bey, müdürün adı
Bir yol da burada duralım.
Ellerinde nasır, yüzlerinde nur
Yarına umutla yürüyenlere
Bir selam uçuralım.

Orhan VELİ

Bir Köy Ens-
titülü olan, sendi-
kamız eğitimcisi, 
işçilerin Süleyman 
hocası Süleyman 
Üstün’ü de 11. 
ölüm yıldönümün-
de saygı ve sevgiy-
le anıyoruz...

Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940’ta 
kuruldu. Binlerce öğretmenin yetiştiği, 
onlarca köyde binlerce çocuğun, gen-
cin, yaşlının, kadının, erkeğin okuma 
yazma ile tanıştığı ve bilimden sanata, 
tarımdan sağlığa pek çok konuda ay-
dınlanma düşünün gerçekleştiği Köy 
Enstitüleri…

1940 yılında, yalnızca yüzde 5’inin 
okuma yazma bildiği ve yüzde 75’inin 
köylerde yaşadığı bir coğrafyanın, 21 
bölgesinde Köy Enstitüleri kuruldu.

Hasan Ali Yücel’in Milli Eği-
tim Bakanı’ydı. Yücel, İsmail Hakkı 
Tonguç’u İlköğretim Genel Müdürü 
olarak atadı.

Sistem köylülerin yine köylüler 
tarafından eğitildiği bir yapıyı öngö-
rerek yola çıktı. Eğitmenler köylüye 
hem okuma yazma öğretiyor, hem de 
yurttaşlık bilgisi öğretiyordu. Onların 
yetiştirdiği eğitmenler de diğerlerine…

Bu şekilde 7 yılda tam 8 bin eğit-
men yetişti.

Köy Enstitülerinden mezun olanlar 
da pozitif bilimlerden, sağlık hizmetle-
rine, tarımcılıktan, inşaat işçiliğine pek 
çok konuda yetkin olmasını sağlayan 
bir eğitim almış oluyordu.

İlk kez okuma yazma ile tanışan 
köylerde büyük yazarlar, ressamlar, 
müzisyenler çıkmaya başlamıştı.

Köy Enstitüleri’nde zamanın yüzde 
50’si kültür derslerine yüzde 25’i ziraat 
derslerine ve yüzde 25’i teknik derslere 
ayrılmıştı.

Her öğrenci bir yıl içinde 25 adet 
klasik eseri okumak zorundaydı.

Köylerde eğitim verenlerle öğren-
ciler, kendi binalarını inşa etti, kendi 
arazilerini ekti. Bu sayede 15 bin dö-
nüm tarla tarıma elverişli hale getirildi. 
750 bin fidan dikildi. 1200 dönüm arazi 
üzüm bağına çevrildi. Köy Enstitüleri 
el birliği ile 150 büyük inşaat işi yaptı, 
60 atölye, 210 öğretmen evi, 20 uygu-
lama okulu, 12 elektrik santrali, ambar-
lar, depolar, balıkhaneler inşa etti, 100 
km yol yaptı.

Öğrenciler ve öğretmenleri ile 
kendi coğrafyasına uygun yaratıcı fi-
kirleri uygulama ile birleştiren Köy 
Enstitüleri, köylerde eğitim hizmetine 
ulaşamayan yoksul çocuklar için hem 
aydınlanmanın bir yolu olmuştu hem 
de köylerde çeşitli meslek alanlarında 
iş imkanı yaratmıştı.

1954 yılında kapatıldılar

KEMAL TÜRKLER 
ARAMIZDA

22 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul Mer-
ter’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı 
sonucu yaşamını yitiren Onursal Genel Başkanı-
mız Kemal Türkler’i anmak için, yine karanfille-
rimizle mezarı başında olacağız.

25 Temmuz 2015’te yitirdiğimiz sevgiyle andığımız Sabahat ablamızla birlikte...

1 Mayıs 1976... Taksim



Bundan tam 47 yıl önce, 15-16 Haziran gün-
lerinde işçi sınıfı bütün görkemiyle ayağa kalktı. 
Örgütlenme hakkına yapılan büyük saldırıya dur 
demek için harekete geçti.

1967 yılında kurulan ve kısa sürede işçi sınıfı-
nın sendikal örgütlenmesinin merkezi haline gelen 
DİSK’i, sermayenin ve onun siyasi temsilcilerinin 
hedef tahtasına yerleştirmesi şaşırtıcı olmadı. 

Ama DİSK’in kapatılması anlamına gelecek 
yasal düzenlemeyi Meclis’e sevk ettiklerinde işçi-
lerin ayağa kalkmasına sermaye cephesi çok şaşır-
dı.

Çok şaşırdılar çünkü işçiler ücretleri ya da 
çalışma koşulları için değil, örgütüne yani sendi-
kasına sahip çıkmak için ayağa kalktı. Şaşırdılar 
çünkü işçi sınıfının birliğini gördüler. Yürüyen 
DİSK’lilere katılan Türk-İş üyesi işçileri, sendika-
sız işçileri gördüler. Şaşırdılar çünkü işçi sınıfı iki 
gün süren bu şanlı direnişle tarih yazdı.

15-16 Haziran, bizim onurlu geçmişimiz, ay-
dınlık geleceğimizdir

Bizim köklerimiz işte bu şanlı tarihtedir. Birle-
şik Metal-İş Sendikası bu tarihin omuzlarına yük-
lediği sorumlulukla mücadelesini sürdürmektedir.

Fabrika fabrika süren örgütlenme mücadelele-
riyle, Hükümetin grev yasaklarına rağmen yapılan 
fiili grevlerle, Kadrolarıyla, işyeri komiteleriyle, 
İşçinin söz ve karar sahibi olduğu, sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışıyla, 15-16 Haziran sendika-
mızın bugünü için pusula olmaya devam ediyor.

DİSK’i 15-16 Haziran ruhuyla ayağa kaldı-
racağız

Bugün işçi sınıfının ihtiyacı ayağa kalkan bir 
DİSK’tir. 48 yıl önceki gibi sendikalı sendikasız, 
ya da başka konfederasyonlara üye işçilerin sömü-
rüye karşı verdiği mücadelede DİSK öne çıkma-
lıdır. 

15-16 Haziran’ın yaratıcısı metal işçileri başta 
olmak üzere tüm sektörlerden işçiler DİSK’in bir 
kez daha umut ışığı haline gelmesini beklemekte-
dir.

Oysa beklemeye vakit yok. İşçiler işten atılıyor, 
grevler yasaklanıyor, sendikal özgürlükler ayaklar 
altına alınıyor. Tek adam iktidarı en başta işçi sını-
fını tehdit ediyor. Beklemeye vaktimiz yok. Yeni 
bir ekonomik kriz kapıdayken ve bu krizin fatura-
sını şimdiden işçi sınıfına kesmenin hesapları yapı-
lıyorken etkisiz kalmaya tahammülümüz yok.

Ülkenin düzlüğe çıkabilmesi, işçi sınıfının ka-
zanılmış haklarını koruyabilmesi ve ilerlemesi için 
DİSK ayağa kalkmalıdır. İşçi sınıfı güçlüdür. 15-16 
Haziran büyük direnişi bugüne ışık tutmaya devam 
ediyor.

İşçi sınıfı güçlüdür.

Yasalar yapar, yasalar bozar. Saraylar yıkar, 
saltanatlar devirir. Sömürüye son verir. Gelecek 
güzel günler onun elindedir. 

Yaşasın 15-16 Haziran 
Yaşasın işçi sınıfının birliği 
Yaşasın DİSK

İşçi sınıfı güçlüdür
saraylar yıkar, 
sömürüye son verir!..


