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Sendikamız birleşmenin ya da bir başka biçimde 
söylemek gerekirse Birleşik Metal-İş Sendikası adını 
almasının 25. yılını idrak edip ileriye ve daha güzel 
günlere yürümek adına umudun ve ekmeğin sarsılmaz 
kalesi olarak faaliyetlerini sürdürürken, gerek dünyada 
gerekse ülkemizde ki gelişmeler de bizleri zor günlerin 
beklediğine işaret ediyor.

Özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çı-
kan son derece kısır politik iklim, ekonomide yaşanan 
belirsizlik ve bunalım ile birleşince emekçi kesimler 
açısından yaşamın daha da güçleşeceğini söylemek için 
kahin olmaya gerek yok diye düşünüyoruz.

“Enflasyon artıyor” gibi teknik tabirler fiyatlardaki 
artış karşısında son derece teknik ve hatta aciz kalıyor. 
Bunun halk arasındaki karşılığı olan “Hayat Pahalılı-
ğı” tabiri durumu çok daha iyi tarif ediyor. Ne yazık 
ki işte bu can yakıcı ve yaşam koşullarını giderek daha 
da ağırlaştıran “Hayat Pahalılığı” tanımlaması yeniden 
gündelik yaşamımızın bir parçası oldu. 

Döviz kurlarındaki aşırı artışın sebebiyet verdiği 
özellikle elektrik ve doğalgaza adeta otomatiğe bağlan-
mışçasına yapılan zamlar bırakın karın doyurmayı, ha-
yatta kalmak için gereken barınma ve ısınma ihtiyaçla-
rının bile karşılanamaz hale gelmesine yol açacak gibi 
görünüyor. Son üç ayda sadece elektrik ve doğalgaza 
yapılan zamlar yüzde 30’u buldu. Sanayi elektriğinde 
ise yüzde 45 zam yapıldı ki bunun üretilen tüm mallara 
yansıyacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Kriz midir, manipülasyon mudur bilinmez ama 
zamların halkı bunalıma soktuğu, geçimin bir derde 
dönüştüğü aşikardır. Ancak Türkiye’yi yönetenler bu-
nun “geçici ve dış kaynaklı “ olduğunu söyleyip, zam 
yapanlara ceza yağdıracaklarını söyleseler de  kendi 
yaptıkları bu zamlardan sonra ne yazık ki inandırıcı 
olamıyorlar. Kaldı ki Türkiye ekonomisinin gidişatını 
üç aylık dönemlerde denetlenmek üzere dış kaynaklı, 
üstelik ABD’de kurulu Mc Kinsey adlı bir şirkete vere-
rek kendileriyle de ciddi bir çelişkiye düşmüşler, inan-
dırıcılıklarını kaybetmişlerdir.

Bütün bunlara, işverenlere verilen neredeyse limit-
siz desteğe rağmen hala yüzde 10’un üzerinde seyreden 
ve artık kronikleşen işsizliği de kattığımızda ciddi bir 
yoksullaşma ve çaresizlik ile karşı karşıya olduğumuzu 
net olarak görebiliyoruz.

İktidarın Eli İşçilerin Cebinde
Son yıllarda çetin mücadeleler sonucu ardı ardına 

imzaladığımız ve enflasyon rakamlarının kat be kat 
üzerinde ücret zamları aldığımız toplu iş sözleşmele-
rinden elde etiğimiz kazanımlar bile ne yazık ki bu enf-
lasyon ateşinin karşısında hızla eriyor.

Önce EMİS ile imzalanan yüzde 18.5 zamla 6 aylık 
enflasyonun 4 katını bulan, ardından imzalanan MESS 
sözleşmelerinde gerçekleşen enflasyonun neredeyse 6 
katına karşılık gelen zamların yanı sıra bağımsız işyer-
lerinde yaklaşık bu oranlar veya üstündeki sözleşme-
lerle elde ettiğimiz ücretlerin şimdi piyasayı serbest 
bırakan siyasi iktidarın ekonomi politikaları sonucunda 
erimeye başladığını görüyoruz.

Böylece zaten bozuk olan gelir dağılımı daha da bo-
zulurken -nitekim TÜİK bunu rakamlarla ortaya koy-
du-  meselenin toplu iş sözleşmelerini aşan bir boyuta 
geldiğini de açıkça görülmektedir. Bizler tek tek veya 
grup bazında işverenlerden büyük mücadelelerle aldı-
ğımız hak ve zamları ülkedeki yaşanan sıkıntılar ne-
deniyle kaybetmek durumunda kalıyorsak, soruna bir 
kademe daha yukardan bakmak zorundayız.

Bazı işçi arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi sendi-
kaların sadece kendi işyerlerindeki sorunlarla ilgilen-
mesi, siyasetten uzak durması bizim aynı kısır döngü 
içine kısılıp kalmamıza neden olabiliyor. Hâlbuki si-
yasetin gündemimize soktuğu yasal düzenlemelere, 
ekonomik kararlara zamanında ve yeterince müdaha-
le edememenin maliyeti işçilere, işsizlik ve yoksulluk 
olarak yansıyor. 

Bunun en son örneğini “Yeni Ekonomik Politika-
lar” adı altında açıklanan çözüm önerilerine baktığı-
mızda açıkça görüyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk 
akıllarına gelenin işçilerin, çalışanların cebi olduğu 
anlaşılıyor. Zorunlu Bireysel Emeklilik yetmezmiş gibi 
şimdi bu sistemden çıkmak için iki aylık süreyi üç yıla 
çıkartıyorlar. Yani bu sisteme girmek zorunlu çıkmak 
ise imkansız hale geliyor. 

Böylece bir kez daha özel sektöre işçilerin cebinden 
para aktarmanın hesapları yapıldığı da görülüyor. Aynı 
program çerçevesinde Kıdem Tazminatı Fonu kurul-
ması ve esnek çalışmanın esas çalışma biçimi olarak 
düzenlenmesi de söz konusu.

Şiarımız Umut ve Mücadele
Diğer yandan son günlerde yaşananlara baktığımız-

da karşılaşılan sıkıntılara birçok farklı işkolundan ve 
sektörden işçilerin önemli tepkiler gösterdiğini, farklı 
eylem ve direnişler sergilediğini de görüyoruz.

Yeni örgütlendiğimiz ve işverenliğin sendikamız 
lehine çıkan çoğunluk tespitine itiraz ederek dava açtı-
ğı BBS işyerinde işten çıkartılan üyelerimizin direnişi 
devam ederken, çağdışı çalışma koşullarına isyan eden 
üçüncü havalimanı işçilerinin bütün Türkiye’de haber-
lere konu olan eylemlerini yakından takip ediyor ve 
destekliyoruz.

Ancak işçilerin direniş, isyan ve mücadeleleri bun-
larla sınırlı değil; aylardır sendikal hakları için direnen 
Flormar işçileri, Muğla Taşıt Muayene İstasyonu işçi-
leri, Aydın Belediyesi İmar A.Ş işçileri, Real ve Makro 

Uyum işçileri, Yeşil Kundura işçileri, Babacanlar Kar-
go işçileri yurdun dört bir yanında hakları ve ekmekleri 
uğruna mücadele veriyorlar.

Aslında işçi eylemleri, olağanüstü halin korku ikli-
minde de, 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan nefes 
alamama hissiyatı ile artan melankolik siyasal ortam-
da da çeşitli biçimlerde sürüyor. İşçiler, verilen sözlere 
rağmen seçim akşamı ortalıktan birden bire kaybolan 
siyasilerin aksine atıldıkları fabrikaların kapısı önünde 
inadına direniyorlar.

Bu umutlu direnişler, ülkenin dört bir yanındaki ço-
ban ateşleri bizleri bir başka aşamaya doğru ilerleme-
ye sevk ediyor. Umut etmek elbette bizi ayakta tutar: 
ancak boş hayal ile umut arasındaki farkı ayırt etmek 
şartıyla. Bütün bu direnişler, eylemler bizleri umudu 
yeniden örgütlemeye dolayısıyla hayalin ötesine geç-
meye yöneltiyor. 

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak üyelerimiz-
le, temsilcilerimizle, yöneticilerimizle ve tüm kad-
rolarımızla bugüne kadar olduğu gibi tüm saldırılara 
rağmen tüm gücümüzle örgütlenmeye ve büyümeye, 
örnek sözleşmelerle diğer işkollarındaki işçi ve sendi-
kaların önünü açmaya devam etme kararlılığındayız. 

Özellikle EMİS ile süren ve uyuşmazlık tutma aşa-
masına geldiğimiz TİS görüşmelerinde de bu kararlı-
lığımızı göstereceğiz. Vereceğimiz mücadele ve ka-
zanımlarımızla aynı geçen dönem olduğu gibi, metal 
işçileri başta olmak üzere işçi sınıfı için emsal olacak 
bir sözleşmeye imza atmayı hedefliyoruz.

Bizleri büyüten sözlerimiz değil hedeflerimizdir. 
Hedeflerimizi büyüttükçe de büyüyeceğimizi, işçi sınıf 
adına yeni kazanımlar elde edeceğimizi çok iyi biliyo-
ruz. Ulaşamadığımız hedefler ise bizim vazgeçtiğimiz 
anlamına gelmez, tam tersine mücadele azmimizi kam-
çılar. Unutmayalım ki mücadele edenler kaybedebilir 
ancak mücadele etmeyenlerin asla kazanma şansı yok-
tur ve kaybederler.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak tüm olumsuz ko-
şullara, baskıya ve zulme rağmen mücadeleye devam 
diyoruz. 

Sendikamızın değerli dostları, 
dol arkadaşları…

Bugün burada iki köklü kuru-
mun birleşerek önemli bir güce 
dönüşmesinin 25. yılını kutlamak 
için bir araya geldik. Birleşik Metal 
İş Sendikamızın 25. Yılı hepimize 
kutlu olsun. 

Ne mutlu ki bizlere böyle bir 
sendikanın, gün geldi sıra neferi, 
gün geldi önderleri olduk. Ne mut-
lu ki bizlere, şanlı tarihimizin, mü-
cadele ateşiyle aydınlattığı yoldan 
yürümeye devam ediyoruz. Bir 
tsunami gibi sermayenin kıyılarına 
vuran o büyük sınıfsal dalgaların 
terkisine atlayıp, sancağımızı yere 
düşürmeden, siyasi güce, itaat et-
meden, ideallerini hayata geçirme-
ye çalışan bu geleneğe bin selam 
olsun.

12 Eylül’ün o karanlık günlerin-
de, sendikaları kapatılmış, yöneti-
cileri hapse atılmış, kadroları işten 
atılmış, herkes kendi çukurunda 
mahsur kalmış… Üyeleri, karşıya 
geçerken yolun ortasında, elleri bı-
rakılmış çocuklar gibi çaresiz, bir-
çoğu asker dipçiği ile sermayenin 
kucağına itilmiş, sarı sendikalara 
zorlanarak daha derin bir çukura 
hapsedilmiş, metal işçilerine sahip 
çıkanlara selam olsun.

Bu zorlu kavgada onca yaşa-
nanlara rağmen, yılmadan, usan-
madan işçi sınıfının geleceğini 
kurmak için elini taşın altına ko-
yanlara, görevden kaçmayanlara, 
“kalp herkeste var ama yürek baş-
ka bir şey diyenlere” selam olsun. 

Hepsini, yapıya harç taşıyan-
ları, çimentoya alın terini katanları, 
kırılan düşlerimizi yeniden kayna-
tanları, burada olanları, olmayan-
ları, ölümün aramızdan ayırıp kal-
bimize gömülenleri, bir kez daha 
sevgiyle saygıyla anıyoruz. Yapı 
bitse de yapıcıları asla unutmaya-
cağız. Hepsinin anıları bizde cap-
canlı… Ama en çok da bu sendi-
kanın, grev ve direniş çadırlarında 
ve zaferlerinde yaşayacak. Işıkları, 
genç metal işçilerinin önünü hep 
aydınlatacak.

Bu sendika 25 yıllık yürüyü-
şünde ateşten gömleği giyip, yo-
luna devam ederken, ne yazık ki 
ihaneti de gördü. Aynı kitabı oku-
yup farklı yerlerin altını işaretle-
yen, bize içimizden darbe vurmak 
isteyen, ruhu çiziklerle dolu kişilere 
de gereken dersi vererek, yaşadı-
ğı kimi ihanetleri hep püskürtmeyi 
başardı. Sendikamızı doğru bildiği 
yoldan, kararlılığından, döndü-
remezler, döndüremediler. Şunu 
herkes çok iyi bilsin ki bizler, ne 
umudumuzdan vazgeçeriz, ne de 
inadımızdan bu sendika kişilerin 
değil işçi sınıfına adanmış yaşam-
ların, ortaya konulmuş kavgaların 
sendikasıdır. Bu sendika, işçi sınıfı 
ideolojisini rehber edinmiş, bir mis-
yon sendikasıdır. Ve yolumuz, işçi 
sınıfının yoludur.

Evet, bugün 25. yılımızı kut-
luyoruz. Bu 25 yılın ilk anlarından 
itibaren her aşamasında, Sendika-
mızın farklı kademelerinde yer al-
mış biri olarak Yaşananların birebir 
tanığıyım.
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Metal İşçileri
25 yıldır çeliğe su veriyor

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, 
açış konuşmasında 25 yıllık mücadele 
sürecini anlattı:

“Bu 25 yıllık ömrümüzde özetimiz 
şudur. Biz çoğaldık, biz geliştik, biz güç-
lendik. Ve böylece birlikten doğan güce 
dönüştük. Ve inanıyoruz ki daha da güzel 
günler göreceğiz. Ve and olsun ki bu sen-
dika hep ‘bir varmış’ olacak hiç kimseye 
‘bir yokmuş’ dedirttirmeyeceğiz.

Taşlar ne kadar dirense de ırmak akıp 
gidecektir. Çoğalmaya, gelişmeye ve güç-
lenmeye tarihsel ve sınıfsal sorumlulukla-
rımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. 

Bu zorlu yolculukta hepimizin bahtı 
açık olsun. Herkesi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum…”

4 Eylül Salı günü akşamı, Kadıköy Evlendirme Salonu'nda bir şölen vardı... 
Metal işçileri "Birleşik Metal-İş" te birleşmenin 25. yılını kutladılar...

Metal işçilerinin salona 
sloganlarıyla girişinin ardın-
dan, etkinliğimiz  müzik din-
letisi ile başladı. 

Hasan Karayol (Basbari-
ton) ve  Mustafa Karaçeper ( 
Bağlama) büyük alkış aşdılar.

Genel Başkanımızın ko-
nuşmasının ardından “Kent 
Meydanında Söylenen” oyu-
nusahnelendi.

 Gecemiz, Birleşmeyi 
konu alan “Birlikten Doğan 
Güç” belgeselinin ardından, 
bir kokteyl ile sona erdi. 

4-5 Eylül 1993 yılında birleşen iki sendika, T. Maden-İş ve Otomobil-İş sendikaları, 
gelenekten geleceğe taşıyor metal işçilerini...

Birleşik Metal-İş, 25. yılında,  metal işçilerinin umudu olmaya devam ediyor... 

Sendikamızın 25. Yıl kutlamasında Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu’nun açış konuşması:

25. yıl etkinliğimize katılan, bu coşkumuzu paylaşan tüm 
kurum ve kuruluşlara, temsilcilerine teşekkür ediyoruz... 

Taşlar ne kadar dirense de ırmak akıp gidiyor

Cumhuriyetin değerleri olan eşitlik, özgürlük ve 
bağımsızlık işçi sınıfının karakteridir. 

Onu koruyacağız ve çocuklarımıza armağan 
olarak bırakacağız. 

29 Ekim’in 95. yıl dönümünde Cumhuriyetin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaş-
larını bir kez daha saygıyla anıyoruz. 

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 
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sola. Biliyoruz ki kopmaz sanılan ipler ansızın kopar. Yani 
bütün ipler inceldiği yerden kopar. Damlayan su sabrıyla 
taşın delinmesini bekledik. İlmek ilmek ördük mücadeleyi. 
Tarihimiz bize bunu öğretti. Bizler de tarihimizden ne öğ-
rendiysek onu yaptık. Kendi yazdığımız hayatı yaşadık. 
Bizden sonra gelecekler de bunu yapacaklar. Çünkü yarın 
ne yaşayacağımız, bugün yapacağımız şeylere bağlı.

Köklü ve iddialı bir sendika olarak, hiçbir şeyi ıskala-
madan hayatın tüm alanlarında var olmaya, Insanların 
yaşamlarına dokunmaya çalıştık. Ötekileştirme ve kapi-
talizmin yoksullaştırma politikalarına karşı mücadeleyi 
üzerimize vazife edindik. Yani “yaşamımız boyunca hep 
yangına doğru koşan” bir sendika olduk. Neronlara karşı 
karıncalar gibi, ağzımızda bir damla suyla saffımızı hep 
belli ettik. 

Bu 25 yıllık birleşme tarihimizde, uzağındakilerce hep 
özlenen, üzerinde binlerce metal işçisinin ayak izinin bı-
rakıldığı, Yumuşak ve kutsal bir toprak gibi olduk. Başarı-
nın topyekün bir gayret ve kollektif çalışmayla geleceğine 
inandık, bir şeye daha inandık tüm benliğimizle, başkaları-
nın hakları uğruna mücadele etmek, Hatta kendininkinden 
vazgeçmek devrimci bir tutumdur.

Ne diyor Ahmet Arif “Zaten yaptığımız nedir ki?/Kimse-
nin karnında açlığı,/ayağında yalınlığı /ve sırtında çıplak-
lığı kalmasın diye/ömrümüzden bir parça vermek. Hepsi 
bu…”

Bu ilke ışığında birbirimizin 
elinden tuttuk. El ele tutuşarak gel-
dik işte bugünlere… Türkiye’nin 
bu toplumsal ve siyasal ikliminde 
Sendikamızın 25 yıllık yolculuğu 
sonunda, buralara gelmesinde her-
kes elinden gelen çabayı gösterdi. 
Bizler el etek öpmek yerine, yas-
tığa başını huzurla koyabilmeyi, 
sizlerin ve tarihin önüne, gönül ra-
hatlığı ile çıkabilmeyi önemseyen 
insanlar olarak, zorlukları yenecek 
güce, baskılara dayanacak sabra, 
her türlü engeli aşacak tecrübeye 
sahibiz. 

Bu 25 yıllık zaman diliminde, 
eskise de hiç eksilmedi, sınıfsal 
düşlerimiz. Aksine bu sendikanın 
bizlere kattığı her değer, aynı za-
manda bizim sorumluluklarımızı da 

arttırdı. Bizi işçi sınıfına daha fazla borçlandırdı. Daha gi-
decek çok yolumuz, görecek güzel günlerimiz var.

Bu 25 yıllık ömrümüzde özetimiz şudur. Biz çoğaldık, 
biz geliştik, biz güçlendik. Ve böylece birlikten doğan güce 
dönüştük. Ve inanıyoruz ki daha da güzel günler görece-
ğiz. 

Ve and olsun ki bu sendika hep “bir varmış” olacak hiç 
kimseye “bir yokmuş” dedirttirmeyeceğiz.

Taşlar ne kadar dirense de ırmak akıp gidecektir. Ço-
ğalmaya, gelişmeye ve güçlenmeye tarihsel ve sınıfsal 
sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. 
Emanete hiyanet etmeden… 

Nazım ustanın dediği gibi  “dövüştü pir aşkına,/Yara-
landı birkaç kere/Ve saire…/Ve kavga bittiği zaman/Ne 
çiftlik sahibi oldu ne apartman/Kavgadan önce kartalda 
bahçıvandı/Kavgadan sonra kartalda bahçıvan”

Bu zorlu yolculukta hepimizin bahtı açık olsun. Herkesi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum…

Şöyle demiş Viktor Hugo; “Bu dünyada hiçbir şey za-
manı gelen bir fikir kadar güçlü değildir”

Her iki sendika olarak, birimiz, bir diğerimizin hayalini 
gerçekleştirmiş olsak da, bu birlik, sadece iki sendikanın 
bir araya gelmesi değil, aynı zamanda farklı kişilerin, ka-
rakterlerini ve beklentilerin de bir araya getirmesi demekti. 
Çok kolay bir süreç olmadı. Kimi zaman dibi görünmeyen 
şey derin sanıldı, asıl derinliğin kimilerince anlaşılamamış 
olduğu zamanlarda. Kimi zaman da boynumuz kıldan in-
ceydi ince olmasına ama demirden de sertti sözlerimiz. 
Kucaklaşmak için birbirimize sadece kollarımızı açmak 
yetmiyordu, kollar sonraki işti gönüllerimizi de açmaya ih-
tiyacımız vardı. 

Sonuç olarak mazeretlerin “vazgeçmeyi” beslemesi-
ne müsaade etmedik. Kemal Türkler’in bize emaneti olan 
“DİSK” çatısı altında, 2 iken bir olduk… Hayat bizi yeni bir 
merhaba ile ödüllendirdi.  Aslında yapılan tam da şu idi, 
“tek başına da güçlüsündür ama başka doğrularla bir ara-
ya gelirsen, yenilmez olursun” İşte özetle bunu yaptık tüm 
zorluklara rağmen, elbirliği ile. Biliyoruz ki şimdiye kadar 
hiç kimse doğru yolda kaybolmamıştır. Ve yine biliyoruz ki 
bu alanda hedefe varılmaz, hedef insanı gevşetir. 

Kökü derinlerde ama genç sayılabilecek bu güçlü çı-
narın, güneşten ışık, ateşten metal yontan üyeleriyle bera-
ber, gökyüzünde yükseleceği daha çok yer var. Ve tanıklık 
edeceği de nice zaferler olacak. 

Bu çınarın bir kökü Kavel grevinden, Singer, Demirdö-
küm işgallerinden, 15-16 Haziran kalkışmasından, DGM 
direnişlerinden, Faşizme İhtar eylemlerinden, MESS grev-
lerinden, 1 Mayıs Taksim mitinglerinden gelmektedir. 

1947 yılında kurulan Maden-İş Sendikamız, adım 
adım işçi sınıfının yolunu açan köşe taşlarını, eylemler, 
direnişler, mitingler ve sayısız mücadeleyle döşemiştir. Di-
ğer kök ise, Kavel grevinin gerçekleştiği yılda kurulan Oto-
mobil İş Sendikası’dır. 1980 cuntasının estirdiği rüzgara 
karşı ortaya konulan duruşlarda, Netaş grevinde, cesaret 
gerektiren zamanlarda kutlanan 1 Mayıs’larda, bu yasa-
larla hiçbir şey yapılmaz denilen zamanda gerçekleştirilen 
grev ve direnişlerdedir.

Otomobil-İş, 1983 yılından itibaren daha önce daya-
nışma ve güç birliği yaptığı Türkiye Maden-İş’den gelen 
metal işçilerine yüreğinde yer açarak misyonunu sürdür-
müş, Binlerce işçi için de büyük bir umut olmuştur. 1992 
yılında DİSK’in yeniden faaliyetlerine izin verilmesi ile as-
lında birlik için de ilk adım atılmıştı. 4-5 Eylül 1993 de iki 
sendika birleşerek, “Birleşik Metal İşçileri sendikası” adını 
aldığında, Işkolumuzda yepyeni bir dönemin de başladığı-
nı, Hepimiz çok iyi biliyorduk. 

Birleşik Metal-İş kurulduğu günden başlayarak, sınıf 
mücadelesinin geleneğinden devraldığı birikim ve sınıf-
tan aldığı güçle adım adım ilerleyerek yürüdü hedefi-
ne. Türkiye’nin o zorlu günlerinde işçi haklarından taviz 
vermeden, geri adım atmadan, demokratik sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışını, sendikal hareketin içinde devam 
ettirmeye çalıştı. 

Ama kolay değildi bu. Bocaladığımız, sendelediğimiz 
zorlandığımız günlerimiz de oldu. Ama pusulamız belliydi; 
işçi sınıfına ve sınıf mücadelesine olan inancımız, sen-
dikal ilkelerimize olan bağlılığımız, bizi hep ayakta tutan 
unsurlar oldu. İşte bu inanç ve anlayışla köklerine daha 

güçlü dayanan bu gövde, büyümesini de, verimliliğini de 
artırarak gelişmesini hızlandırdı. Tazelenen güç ve kuru-
luş ayarlarına sadakatle birlikte, günün koşullarına uygun 
yapılan yeni işlerle, attığı adımların meyvelerini de topla-
maya başladı. Ama meyve dalın ucundaydı ve sizin Aşil’i 
topuğundan vurma gibi bir göreviniz vardı.

Evet, 1980 Eylül’ü bazı dalları zamansız kırmıştı. 
“Komşun açken tok yatmayacaksın” sözünün, “Düşene 
bir tekmede sen vuracaksın” ahlakıyla yer değiştirdiği, 
zamanlar yaşanıyordu. Ve hesabı sorulamayan suçlar 
sürekli kendini tekrar ediyordu. Yaşanılan o kötü günler, 
yaşamış olduğumuz iyi günlerin daha çok fark edilmesini 
ve aranmasını sağlamıştı ama biz biliyorduk ki imkansızsa 
ulaşmanın tek yolu, öncelikle onun mümkün olabileceğine 
inanmaktan geçiyordu.

Farklı düşünenin ezildiği 12 Eylül faşizminden ve ya-
saklarla dolu yasalardan ağır darbeler alan, sendikal mü-
cadele ve sınıf hareketinin, en umutsuz günlerinde filiz-
lenmeye başlayan bu genç, ulu çınar, birçok umudun da 
yeşerdiği, büyüyüp serpildiği bir emek yuvası oldu. Büyü-
yüp gelişen hayatın düşmanı da çok olur, meyve veren 
ağacın taşlayanı da… Oldu da. 

Ama büyüyüp gelişmeye devam etti Birleşik Metal-İş…

Greve çıkma oranının neredeyse sıfırlandığı günler-
de korkmadan grevlere çıktık. Çünkü biliyorduk cesare-
ti, esaretten ayıran şeyin, sadece bir “c“ harfi olduğunu 
saldırıların incelttiği yerlere, direnişlerle düğümler atıp, 
mutlu yarınları düşünecek umutlar yaratıyorduk. Sendikal 
örgütlenmenin önemli ölçüde gerilediği yıllarda engelleri 
birer birer aşarak, dişimizle, tırnağımızla kimsenin eline, 
ceketine sarılmadan, üye sayımızı önemli oranda artırma-
yı başardık.

Birleşmenin ilk yıllarında önümüze çıkan zorluklarla 
boğuşan bir sendika iken, keşkelerimizi iyice azaltarak, 
bugün kurumsallaşmış ve sendikasına gönülden bağlı 
binlerce üyesiyle, işkolumuzun en saygın ve etkili sen-
dikası olduk. Yine tüm bu olumlu gelişmelere ek olarak, 
içine 12 Eylül kaçmış AKP hükümetinin tüm yasaklarına 
rağmen, işkolumuzda MESS’e karşı üç dönem grev bay-
rağını çekerek, boyun eğmeyen bir üye ve kadro ortaya 
çıkartmak, Aynı zamanda niteliksel bir gelişmeye de işaret 
eder. Bunun sağlanmasın da eğitlerimizin de önemli bir 
yer tuttuğunu biliyoruz. Hani ne demişler “kendi dilini iyi 
bilmezsen tercüme yapamazsın.”

Evet değerli dostlarımız kısa başlıklarla devam ediyo-
rum. İşçilerin gözü arkada kalmadan bizlere emanet ettiği, 
sendikamızın malvarlığını, günden güne arttırarak, bugün 
altyapısı en güçlü sendikalardan biri haline getirdik. Hepsi 
birer destana dönüşen, sayısız direnişler yapıldı.

Bunun yanında önemli hukuksal zaferlere de imza 
attık. Özellikle burada en son Anayasa mahkemesinden 
lehimize sonuçlanan bir kararın altını çizmek istiyorum. 
Cehaletin özgüveniyle hareket eden siyasi iktidarın ser-
mayenin istekleri doğrultusundaki keyfi tutumuna ve ül-
kemizde eskiden varolan “adalet saraylarının” yerini alan 
“saray adaletinin” ısrarla uyguladığı adalet perhizine rağ-
men, Anayasa mahkemesi, grevimizin yasaklanmasına 
ilişkin başvurumuzu, 3 yıl sonrada olsa haklı buldu. Hükü-
metin ilk kez para cezası ödemesine karar verdi. Böylece 
patronların önünde grev yasaklamakla övünen AKP ikti-
darının, işçi düşmanı yüzü hukuken de gösterilmiş oldu.

Ancak şunu belirtmek isterim ki, bu heyecan dolu, bir-
çok başarıyı kapsayan 25 yılın, başyapıtı diyebileceğimiz 
mücadele, Metal grup sözleşmelerinde kurulan işbirlikçi 
düzene karşı, özellikle 2010 yılında “artık hiçbir şey eski-
si gibi olmayacak” sloganıyla başlattığımız süreçtir. Metal 
patronlarının tüm sarsılmaz denen kalelerini sarstık, de-
ğişmez denen ilkelerini değiştirdik. Çünkü Birleşik Metal 
damgasını vurmuştu bir kere metal işkoluna… 

Grev yasaklarını tanımıyoruz derken, şakası olmadı-
ğını göstermişti defalarca. Hem de bu mücadeleyi, kay-
bedeceği bir şeyi olmayanlarla değil, sahip olduklarını 
kaybetme cesaretini gösterenlerle başardık. Kolay değildi 
tüm bunlar sendikal hareketin tepesine çöreklenmiş, 12 
Eylül cuntasının örmüş olduğu duvarların gardiyanlığına 
soyunan sarı sendikal yapılara rağmen. 

Ama bu sendika, kökleri derinden gelen bir geleneğin 
mirasçısı olarak, kendisine biçilen bu zorlu görevi yerine 
getirmeye mahkumdu. Çünkü şairin dediği gibi bazıları 
“kahraman olmaya mecburdurlar.” Bu sendikanın bütün 
bireyleri kahraman olmak zorundadır. Bazen yenilseler 
de asla boyun eğmezler. Düşseler de yere kimi zaman, 
umutlarını yeşerteceği bir avuç toprakla yeniden kalkarlar 
ayağa, kesilse de başları, çektirmezler boyunlarını sağa, 

Birleşik Metal-İş Sendikası, geçmişi Türkiye 
sendikacılık hareketi tarihiyle özdeş sendikalardan 
biri olup, iki ayrı tarihsel birikimin birleşmesiyle 
oluşan bir örgüttür.

Sendikamızı oluşturan sendikalardan ilki, 
1947 tarihli Sendikalar Kanunu’nun kabul edilm-
esinden sonra faaliyete geçen Türkiye Maden-İş 
Sendikası’dır.

27 Temmuz 1947'de, Yusuf Sidal, Enver İçten, 
Hayrettin Güneş, Emrullah Gültekin, Nizamet-
tin Babaoğlu tarafından kurulan sendikanın ilk adı 
Demir-İş'ti. Adı, 7 Ekim 1956 tarihinde Türkiye 
Maden-İş olarak değiştirildi.

İşçi hareketi tarihine damgasını vuran pekçok 
grev ve direniş Türkiye Maden-İş Sendikası’nın 
öncülüğünde gerçekleşti. Kavel Grevi, Sungurlar 
Direnişi, MESS’e bağlı işyerlerinde 1964, 1977-
1978 ve 1980 yıllarında yaşanan yaygın grevler bu 
sendikanın yürüttüğü etkinliklerdi.

Birleşik Metal-İş’i oluşturan sendikalardan 
diğeri 12 Eylül 1963 yılında kurulan Otomobil-İş 
Sendikası’ydı. Aydın Özeren, Ahmet Oğuray, Turan 
Müzek, İbrahim Özer, Yaşar Cabbar, Yusuf Durmaz 
tarafından kurulan sendikanın amacı “demokratik 
sendika düşüncesini yaymak ve geliştirmekti.”

Bağımsız olarak faaliyet gösteren Otomobil-İş, 
1980 MESS grup sözleşmelerinde T. Maden-İş ile 
eylembirliği yapmıştır. 1980 sonrasında DİSK'in 
kapatılması ile birlikte T. Maden-İş üyelerinin 
yöneldiği ve örgütlendiği bir sendika oldu.

1980 sonrasının ilk yığınsal grevi olan Netaş 
Grevini örgütlemesi, dönemin ilk yığınsal mitinler-
inde, 1 Mayıs kutlamalarında, Kemal Türkler'i anma 
törenlerinde T. Otomobil-İş Sendikasını görmeye 
başlayoruz.

1987 yılında Kale Kilit grevi, 28 ay süren Sace 
elektrik grevi, 2,5 yıl süren Süper Dizel grevi, Hurma 
Elektronik grevi, 1990-91 MESS grevleri Otomobil-
İş Sendikasının örgütlediği mücadelelerdir.

1990 yılında Otomobil-İş, Çelik-iş ve Özdemir-
İş Sendikalarının birleştirilmesi yönündek aktif tu-
tum gösteren Otomobil-İş, işkolu sözleşmelerinde 
ortak teklif, ortak stratejiler ve ortak eylemliliklerin 
öncülüğünü üstlenmiş, ayrı sendikalarda örgütlü 
işçilerin ortak çıkarlar temelinde iş ve eylembirliği 
alışkanlıklarının gelişmesinde etkin bir güç olmuştur.

1992 yılında DİSK ve bağlı sendikalar hakkındaki 
davaların beraatle sonuçlanması üzerine 1992’de 
yeniden faaliyete geçti.

1992 yılında yeniden faaliyete geçen Türkiye 
Maden-İş Sendikası ile T. Otomobil-İş Sendikaları 
arasında birlik sürecinin tartışıldığı görüşmeler 
yapıldı.

Görüşmeler sonunda 4-5 Eylül 1993 tari-
hinde iki sendikanın birleşme genel kurullarının 
toplanmasıyla, birleşik sendika metal işçilerinin 
iradesi ile tarih sahnesindeki yerini aldı.Sendikanın 
adı da bu tarihsel adımın önemine uygun biçimde; 
BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI oldu.

Kısa bir tarihçe
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Yolbulan Demir işçileri 
çalışma koşullarıyla ilgili söz 
haklarının olabilmesi için sen-
dikalaşmaya karar verdiler. 
Başka yerlerden emir almayan, 
sadece işçinin iradesiyle faali-
yet yürüten bir sendika aradılar 
sendikamız Birleşik Metal-İş’e 
üye oldular. 

Sendikamız, 20 Ağustos 
2018 tarihinde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
yetki tespiti başvurusunda bu-
lundu. 

Atılan işçiler işbaşı yaptı
Bu sırada sendikamızın işyerinde örgütlendiğini öğre-

nen işveren önce üç üyemiz işçiyi işten çıkardı. İşçilerin 
işten atılan arkadaşlarına sahip çıkması üzerine işçiler ye-
niden işbaşı yaptırıldı. 

Yolbulan Demir işvereni yetki tespitine itirazda bulun-
du ancak mahkemeden kesin sonucun gelmesinin ardın-
dan toplu sözleşme hazırlıkları yapılacak ve Yolbulan’da 
sendikalı dönem başlayacak.

Karabük’te işçilerle toplantı
5 Eylül tarihinde Genel Başkanımız, Merkez ve Koca-

eli şube yöneticilerimizin katılımıyla Karabük Yolbulan 
işçileriyle bir buluşma gerçekleştirildi. Buluşmada orta-
ya çıkan gelişmeleri değerlendirip, önümüzdeki dönemin 
planlaması da işçilerle birlikte yapıldı. 

Yolbulan işçileri, işlerine, ekmeklerine ve Anaya-
sal haklarına sahip çıkmaya devam edecek. Yolbulan 
işçilerinin sendikalaşma konusundaki kararlığı tamdır. 
Yolbulan’da sendikamızın bayrağı mutlaka dalganacak.

Karabük Yolbulan Demir’e
Birleşik Metal girecek

Sendikamızın yetkili olduğu ABB Elektrik şir-
ketinin bünyesine kattığı, İstanbul Arnavutköy’de 
kurulu Elbi Elektrik fabrikası işçileri Temmuz 
ayında üyeliklerini tamamlayarak sendikamız saf-
larına katıldı. 

ELBİ işçileri EMİS müzakerelerinde

26 Temmuz 2018 tarihinde ABB Elektrik, 
Schneider Elektrik, Schneider Enerji ve GE Grid 
işyerlerinin üyesi olduğu işveren sendikası EMİS 
ile sendikamız arasında yürütülen grup toplu söz-
leşme görüşmeleri başladı.  

ABB Elektrik Elbi işyerinde çalışan 180 işçi, 
2. Dönem EMİS grup toplu sözleşme süreci ön-
cesinde sendikamızdaki örgütlenmesini başarıyla 
gerçekleştirerek grup toplu iş sözleşmesi kapsa-
mındaki işyerlerine dahil oldular. 

ABB ELBİ işçileri 

Yuvanıza
Hoşgeldiniz Tuzla Serbest Bölge’de kurulu Çin sermayeli CSUN 

fabrikasında üretim şirketin içine girdiği kriz sebebiyle 
durdu. 

Sendikamız üyesi işçiler 18 Haziran tarihinden iti-
baren işyerinde üretimin durmasıyla birlikte fabrikada 
direnişe başladı. CSUN işçileri ücretlerinin ve haklarının 
ödenmesi, fabrikanın yeniden çalıştırılması talebiyle gün-
lerce fabrikayı terk etmediler.

CSUN işçilerinin emeği fabrikayı büyüttü
CSUN Eurasia Enerji Sistemleri 2013 yılından beri İs-

tanbul Tuzla’da bulunan Endüstri ve Ticaret Bölgesi’nde 
faaliyetlerini sürdürüyor. CSUN açıldığı dönemde Türki-
ye’deki en büyük Çin özel sektör yatırımı olmuştu. 

Sendikamızın CSUN’da toplu iş sözleşme yetkisi al-
dığı 2015 yılında 380 çalışanı olan fir-
ma, birkaç aylık bir zaman diliminde 
çalışan sayısını 600’lü rakamlara çıka-
rarak önemli bir istihdam sağlamıştır. 

Devletin tüm olanakları 
patronlar için 

CSUN faaliyetine başladığı ta-
rihten bu yana Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin yabancı yatırımcılara sun-
duğu birçok olanaktan faydalanmış-
tır. Bu sayede üretim maliyeti düşük, 
katma değeri yüksek güneş enerjisi 
paneli ticaretini gerçekleştirme fırsatı 
bulmuştur. 

Devletin sunduğu teşvikler, sendikamıza üye işçilerin 
özverili çalışmaları şirketi ülkemizin önemli sanayi kuru-
luşlarından biri haline getirdi. Ne yazık ki, Çinli işveren-
lerin kötü yönetimi sonucunda CSUN 2017 yılın Aralık 
ayı itibariyle ekonomik bir darboğaza girdi ve bugün gel-
diğimiz noktada üretim yapamayan, çalışanlarının maaş-
larını ödeyemeyen, ham madde tedarikçilerine borçlu bir 
şirket haline geldi. 

Krizin faturası işçilere kesildi
Sendikamız, CSUN işyerinde yetkili sendika olduğu 

tarihten bugüne endüstri ilişkileri çerçevesinde sosyal di-
yalog kanallarını sonuna kadar kullanan bir anlayışa sahip 
oldu. Şirketin faaliyetlerinin çalışma barışı içerisinde sür-
dürülebilirliğini sağlamak amacıyla sendikamıza düşen 

yapıcı tutumları üyelerimizle birlik-
te sergiledik. 

Ücretlerimizin ödenmesi ve fab-
rikanın çalıştırılması taleplerimi-
zi duyurmak için 6 Temmuz günü 
Sendikamız Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu ve merkez yöneticileri-
mizin katılımı ile Çin İstanbul kon-
solosluğunda, 17 Temmuz tarihinde 
ise İstanbul Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü önünde basın açık-
lamaları gerçekleştirdik. İşkur’a 
CSUN işçilerinin uğradığı haksız-
lığın giderilmesi için hazırladığımız 
dilekçeyi ilettik. 

Patronlara desteğini hiçbir koşulda esirgemeyen yet-
kilileri işçilerin hakları konusunda da biran önce adım 
atmaya çağırıyoruz.

CSUN işçilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilebil-
mesi adına sendikamız bundan sonra da üzerine düşen 
her türlü sorumluluğu yerine getirecektir. CSUN işçileri 
sahipsiz değildir. 

CSUN işçileri hakları için 
Çin Konsolosluğu ve İşkur önünde eylemdeydi

Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve şube yö-
neticilerimiz, işyerini ziyaret ederek üyelerimizle 
tanışarak görüş alış verişinde bulundular...

Bursa Şubemizde yeni örgütlendiğimiz 
Worthı̇ngton’da TİS bilgilendirme toplantısı 31 
Ağustos’ta yapıldı

Hoşgeldiniz
Bursa Worthington

25 
Temmuz’da 
düzenlenen 
üye eğitiminde, 
yeni üyeleri-
mize sendikal 
hakları konu-
larında bilgi 
verildi.

Posco işçileri kazandı...
26 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli 3. İş Mahkem-

esinde görülen duruşmada; “Feshin geçersizliği ile İŞE 
İADEye, işten çıkarılmanın asıl nedeni SENDİKAL 
neden olduğundan bir yıllık ücretleri tutarında sendikal 
tazminat ödenmesine karar verildi.”

İzmit’te faaliyet gösteren POSCO ASSAN TST 
ÇELİK SANAYİ A.Ş işyerinde örgütlenme faaliyetleri 
sonucunda çalışan işçiler, yoğun çalışma, iş baskısı, 
düşük ücretler, iş kazası riskleri gibi temel sorunların 
çözümü için Anayasa’nın kendilerine tanıdığı hakkı kul-
lanarak sendikalı oldular. Posco Assan işçileri sendikamız 
Birleşik Metal-İş’te örgütlendiler.

Dünya çelik devi PASCO’da sendikasız ve köle-
lik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal 
örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren işçiler üzer-
inde baskı uygulamaya başladı. 

Sendikamızın çoğunluk tespitini iki aya yakın süre 
bekleten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nasıl 
olduğu anlaşılamayan bir biçimde yetkisizlik tespiti 
yazdı. Oysa başvuru tarihinde sendikamız, yasanın aradığı 
çoğunluk üye sayısına sahipti. Üstelik sendikamızın 
çoğunluğu Bakanlık tarafından da tespit edilmişti. 

Sendikamız o dönem yaptığı açıklamalarda; ül-
kemizde Anayasa ve yasaların işverenlerin talimatıyla 
rafa kaldırılmasına izin vermeyeceğimizi, POSCO AS-
SAN işçilerinin hak mücadelesini onların temsilcisi 
olarak ve onlarla birlikte sürdürmeye ve işçilerin haklı 
mücadelesinin takipçisi olma sözünü vermişti. 

Kocaeli 3. İş Mahkemesinde görülen duruşmada; 
kazanan taraf işçiler oldu. Mahkeme işçilere işe iade ve 
sendikal tazminat hakkına hükmetti...

Anayasal haklarını kullanarak sendika-
mızda örgütlendikleri için işten atılan POS-
CO ASSAN işçileri, işe iade ve sendikal taz-
minat kararı ile, mücadeleyi kazandılar...

facebook.com/BirlesikMetal

Etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı 
bilgi ve fotğrafları sosyal medya 
sayfalarımızda bulabilirsiniz...

twitter.com/BirlesikMetal
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Anayasa Mahkemesi 29 Ocak 2015 tarihinde metal 
işkolunda MESS grup sözleşmelerinde grev hakkını kul-
lanan DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevinin Ba-
kanlar Kurulu tarafından ertelenmesine ilişkin başvurusu-
nu haklı bularak idarenin 50 bin TL. tazminat ödemesine 
karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı Bakanlar 
Kurulu’nun grev erteleme yetkisini nasıl keyfi olarak al-
dığını ve bir hakkın tamamen ortadan kaldırılması yönün-
de kullandığını açıkça ortaya koymuştur.

Diğer yandan bu karar, binlerce metal işçisinin hak-
larını almaları yolunda yasal ve meşru mücadelesinin bu 
kadar keyfi ve hukuk dışı yaklaşımlarla gasp edilmesinin 
karşılığının manevi tazminat adı altında sadece 50 bin TL 
olarak belirlenmesi, üstelik bu kararın grevin ertelendiği 
tarihten üç yıl sonra verilmesi, Türkiye’de hukukun içine 
düştüğü durumu sergilemesi açısından da çok çarpıcıdır.

Zira bu grevin ertelenmesi kararı ile her şeyden önce 
işçilerin hak mücadelesindeki kayıpları görmezden ge-
linmiştir. Ayrıca bu ülkenin üreten, alınteri döken, vergi 
veren, askere giden, çocuk yetiştiren emekçi vatandaşla-
rının bu ülkenin yasalarına güvenerek başvurdukları grev 
haklarını kullanmalarının engellenmesi karşısında yaşa-
dıkları hayal kırıklığı, haksızlığa uğrama ve ümitsizliğe 
kapılmalarının, yani uğradıkları manevi zararın karşılığı 
50 bin TL olarak hükmedilmesi de kamu vicdanı açısın-
dan tatmin edici olmaktan çok uzaktır.

Ancak bütün bunlara karşın haklılığımıza üç yıl sonra 
da olsa Türkiye’deki en üst kurum olan Anayasa Mah-
kemesi tarafından hükmedilmesi memnuniyet vericidir. 
Ayrıca bu kararla sadece metal işçileri için değil farklı 
işkollarında mücadelelerini sürdüren sendikalara üye on 
binlerce işçi için grev hakkının kullanılmasının sermaye-
nin istekleri doğrultusunda ve Bakanlar Kurulu tarafından 
kanuna aykırı olarak ertelenmesinin önünün de kesildiğini 
düşünüyoruz.

Grev hakkı Anayasa ve yasalar tarafından teminat al-
tına alınmış, uluslararası sözleşmelerle de perçinlenmiş 
meşru ve kutsal bir haktır. İşçilerin hak ve çıkarlarını ko-
rumak ve geliştirmek adına çıktıkları en etkili ve aynı za-
manda en zorlu mücadele araçlarından biridir. Böylesine 
önemli ve gerekli bir hakkın sudan ve uydurma gerekçe-
lerle hiçe sayılması, yok edilmesi, kısacası gasp edilmesi 
birkaç kişinin keyfiyetine bağlı olmamalıdır.

Bu nedenle seçimlerden önce sendikamızın tüm siyasi 
partilerden ve liderlerinden beklentilerini içeren manifes-
tomuzda da belirttiğimiz gibi “Grev hakkının önündeki 
tüm engeller kaldırılmalıdır”. Türkiye’nin de imza attığı 
uluslararası sözleşmelere uyumlu bir yasal düzenleme 
derhal hayat geçirmelidir. 

Türkiye’deki işçilerin grev hakkı başta yabancı serma-
yedarlar olmak üzere işverenlere peşkeş çekilemez. Grev 
hakkının üstünde sallanan bu “Bakanlar Kurulu’nun grev 
erteleme hakkı”na ilişkin düzenleme, birileri tarafından 
yabancı sermayeye dikensiz gül bahçesi vaadinin bir par-
çası olmaktan çıkarılmalıdır.

Biz bu taleplerimizi yıllardan beri bıkmadan, usanma-
dan dile getirmekteyiz. Bu hak gasplarına ve hukuk dışı 

uygulamalara rağmen grev hakkımızı kullanmaktan asla 
vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. 

Nitekim gerek söz konusu 2014-2017 MESS grup 
sözleşmelerinde, gerekse 2016-2018 EMİS ve sonrasın-
daki 2017-2019 MESS grup sözleşmelerinde, grevlerimiz 
her defasında Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmiş an-
cak sendikamız bu kararından vazgeçmeden mücadelesini 
sürdürmüştür.

Bu fiili mücadeleyi verirken sendikamız hukuki süre-
cin de yakın takipçisi olmuş ve gerek-
li tüm girişimlerde bulunmuş, davala-
rı açmıştır. 

Bu kararlı duruşumuz ve takibi-
miz sonucunda haklılığımızı Anaya-
sa Mahkemesi nezdinde de ispatlamış 
bulunuyoruz.

Söz konusu grevle de ilgili ola-
rak grev ertelenmesine ilişkin yü-
rütmeyi durdurma talebimizin 
Yargıtay tarafından reddedilmesi 
sonrasında, 27.08.2015 tarihinde sen-
dika tüzel kişiliğimiz adına Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurulmuştur.

Aradan geçen bunca süre sonunda 
-ki bunun üzerine söz konusu işveren 
sendikasıyla yeni dönem 2017-2019 
toplu iş sözleşmesi de imzalanmış-
tır- Anayasa Mahkemesi 09.05.2018 
tarihli kararında iddialarımızı haklı 
bularak, Bakanlar Kurulu kararının 
kanuna aykırı olduğuna karar vermiş-
tir.

Anayasa Mahkemesi “milli gü-
venlik” kavramının uygulayıcıların 
kişisel görüş ve anlayışlarına göre ge-
nişleyebilecek, öznel yorumlara elve-
rişli, bu nedenle keyfiliğe varabilecek 
uygulamalara yol açabileceği, grevin 
uygulanacağı işyerlerinde üretimin 
bir süre durmasının milli güvenliği 
nasıl etkileyeceğinin ortaya konma-
dığını açıkça belirterek keyfilik iddi-
alarımızı doğrulamıştır.

Ayrıca yine kararında Bakanlar 
Kurulu’nun erteleme kararındaki 
“ekonomik güvenliğin milli güvenli-
ğin ayrılmaz bir parçası olduğu” şek-
lindeki kavramın açıklamaya muh-
taç olduğunu belirtmiş, “ekonomik 
güvenlik” kavramının grev erteleme 
sebebi olarak yasada sayılmadığı, 
erteleme kararının sendika hakkına 
müdahale olduğunun altını özellikle 
çizmiştir.

Tüm bu gerekçelerle de, 
Anayasa’nın 51. Maddesi ile güven-
ce altına alınan sendika hakkının ih-
lal edildiği tespit edilmiş ve idarenin 

50.000,00 TL. manevi tazminat ödemesine karar verildi-
ğini açıklamıştır.

Bu kararla Anayasa Mahkemesi Türkiye’de sendi-
kal hakların ihlal edildiğini grev hakkının engellendiğini 
açıkça teyit etmiştir. 

Bir hukuk devletinde, bu karardan sonra benzer du-
rumlarda asla bir grevin ertelenmesi kararı verilemeyece-
ğini herkes bilir. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise grev 
erteleme kararı ile karşılaşmayacağımıza inanmak istiyo-
ruz.             Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun.

Bu karardan sonra hiç bir hükümet grev hakkını engelleyemeyecek. Anayasa Mahkemesi teyit etti:

“Sendikal haklar ihlal edildi
Grev hakkı engellendi!”

Gebze’de kurulu BBS Metal Montaj Elektrik 
fabrikasında çalışan 130 işçinin sendikamızda ör-
gütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlandı.

BBS metal işçileri işyerindeki kötü çalışma 
koşulları sebebiyle sendikamızda örgütlendi. Sen-
dikamız 27 Haziran 2018  tarihinde yasal çoğun-
luğu sağlayarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve 
Aile Bakanlığı’na çoğunluk tespiti için başvuruda 
bulundu.  Yetki başvurumuzu inceleyen Bakanlık 
yasal çoğunluğumuzu onaylayarak, yetki tespitini 
4 Temmuz tarihinde sendikamıza ulaştırdı. 

Fabrika önünde direniş sürüyor
BBS Metal yönetimi işçilerin sendikalaşmasını en-

gellemek için ilk olarak 10 Eylül tarihinde 2 üyemizi 
işten çıkarttı. İşçilerin sendikalaşmasını engellemek 
için baskılarına devam eden işveren 12 Eylül’de 10 
işçiyi daha işten çıkarttı. 

Hukuksuz işten çıkarmalar üzerine BBS işçileri 
fabrika önünde direnişe başladı. BBS işçileri de ana-
yasal hakları olan sendika hakları tanınana ve yeniden 
işbaşı yaptırılana kadar mücadele sürdüreceklerini ilan 
ettiler.

Direnişçi işçilere büyük destek
Fabrika önünde ve içinde BBS Metal işçilerinin 

sendika haklarına sahip çıkmak için başlattıkları mü-
cadeleye Gebze şubemizde örgütlü fabrikalardan üye-
lerimiz de vardiya çıkışlarında fabrika önüne gelerek 
BBS işçilerine desteklerini sürdürüyor.

Sendikamız, BBS Metal’de yaşanan haksızlığın 
ve hukuk katliamının giderilmesi için mücadelesini 
kesintisiz olarak her alanda sürdürecek. Sendikamız 
işten atılan arkadaşlarımızın yasal hakları için gerekli 
hukuki işlemleri başlattı. İşten atılan işçilerle ve üye-
lerimizle mücadelemiz devam edecek ve BBS işçileri 
toplu sözleşmeli çalışma hakkına kavuşacak.

BBS Metal’de 
Sendika düşmanlığı

UMER haddecilikte
dava işçiler lehine

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu UMER Had-
decilik işçileri Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan 
sonra işten atılmış, yasa dışı lokavtla mücadele etmiş, 2 ay 
süren direnişin ardından hukuki mücadele kararı almışlardı. 
Bugün Karabük İş Mahkemesi’nde görülen dava işçiler lehine 
sonuçlandı. Sendikal tazminat ve işe iade davasını 43 işçinin 
tamamı kazandı. Direnenler kazanır!

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, merkez yöneticiler-
imiz ve şube yönetimimizin katılımı ile Karabük’te Umer 
işçileriyle birlikte basın açıklaması gerçekleştirdik..

Mayıs ayında örgütleyerek çoğunluğunu sağladığı-
mız MKS işyerinde, Gebze Şube yöneticilerimiz üye-
lerimizi süreç ile ilgili bilgilendirdi.. 

Pek çok örgütlemede olduğu gibi bu iş yerinde de 
işveren yetkisiz Mahkemeye itiraz etmiş 5 aydır Mah-
keme günü belirlenememiştir. Diğer taraftan işveren 
işyerinde Yasadışı bir şekilde özel istihdam büroları 
vasıtası ile kiralık işçi çalıştırmaktadırlar. 

MKS işvereni işyerinde 1 yıldır işçi ücretine zam 
yapmamaktadır, sendikadan istifa ederseniz size zam 
yaparız istifa etmezseniz böyle devam eder diyerek 
işçilerin Yasal ve Anayasal haklarını tanımamaktadır. 
MKS işçileri, geçmişte işverenin kendilerine verdiği 
sözleri de tutmadığını dile getirerek, aynı hataya bir 
ddaha düşmeyeceklerini söylüyorlar.

Birleşik Metal-İş olarak, işverenin bu haksız ve 
hukuksuz tutumuna karşı yasal ve fiili mücadelemizi 
sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz..

MKS’de 
mücadele sürüyor

HÜKÜMETE

GREV 

CEZASI

5 Ekim’de BBS önünde bir basın açıklaması düzenledik.. 

İşçilerin ve emek dostlarımızın geniş katılımıyla yapılan açıklamada, Genel 
Başkanımız Adnan Serdaroğlu süreç hakkında bilgi vererek, işverenin suç 
işlediğini söyledi.

“Kamuoyunun çok iyi bilmesini isteriz ki Birleşik Metal-iş Sendikası olarak 
anayasal haklarını kullanan ve sırf bu nedenle mağdur olan üyelerimizin haklarını 
sonuna kadar korumaya kararlıyız.”

BBS Metal önünde basın açıklaması:

Basın açıklaması bo-
yunca, işçiler taleplerini 
haykırdılar:

“Krizin faturasını öde-
meyeceğiz!

“Atılan işçiler geri 
alınsın”

“BBS Metal’de Ana-
yasal Suç İşleniyor!”
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A) Devam Eden Toplu Sözleşmeler
Toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız ve hala 

devam eden 3 münferit işyeri bulunuyor.

• Anadolu Şubemize ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. ile 
Toplu sözleşme müzakereleri 31.07.2018 tarihi itibari ile 
başlamıştır.

• Bursa Şubemize bağlı Worthıngton Arıtaş Basınçlı 
Kaplar San. A.Ş ile Toplu sözleşme müzakereleri 
29.08.2018 tarihi itibari ile başlamıştır.

• İzmir Şubemize bağlı Göksan Pompa San. Tic. A.Ş. 
ile Toplu sözleşme müzakereleri 14.09.2018 tarihi itibari 
ile başlamıştır.

B) Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleş-
meler 

Uyuşmazlık aşamasında olan 5 münferit işyeri ve 
EMİS ile yürüttüğümüz 4 işyerinin Toplu İş Sözleşmesi 
bulunuyor.

• Kocaeli Şubemize bağlı Erciyas Çelik Boru San. 
A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 
60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Görüşmeler Arabulucu Prof. Dr. Sedat MURAT 
başkanlığında devam edecektir.

• İzmir Şubemize bağlı Mahle Motor Parçaları 
San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürül-
mekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 
tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. Görüşmeler Arabulucu Prof. Dr. Musta-
fa ALP başkanlığında devam edecektir.

• İzmir Şubemize bağlı Delphi Otomotiv Sistem-
leri San. Ve Tic. A.Ş ile Sendikamız arasında sürdürül-
mekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 
tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. Görüşmeler Arabulucu Prof. Dr. Musta-
fa ALP başkanlığında devam edecektir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Bekaert İzmit Çelik Kord 
San. Ve Tic. A.Ş ile Sendikamız arasında sürdürülme-

kte olan toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı 
tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. 

• Trakya Şubemize bağlı Balıkçıoğlu Pres Döküm San. 
A.Ş.  ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 
60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 

• Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası ile 
Sendikamız arasında yürütülmekte olan ve Grid Solu-
tions Enerji Endüstrisi A.Ş., Schneider Enerji Endüstrisi 
San. ve Tic. A.Ş., ABB Elektrik Sanayi A.Ş. ve Schneider 
Elektrik San. ve Tic. A.Ş. fabrikalarını kapsayan toplu 
sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı tarihinden itibaren 
60 gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 

C) 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.

TİS süreçlerinden...

Eren Balata

Epta

Balatacılar

Akgün Radyatör

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 6 
münferit işyeri bulunmakta.

• İzmir Şubemize bağlı Balatacılar Balatacılık San. 
ve Tic. A.Ş.  ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 11.08.2018 tarihinde 
üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Akgün Termo Makina San. 
ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 08.08.2018 tarihinde 
üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Akgün Radyatör 
San. Ve Tic. Ltd. Şti ile Sendikamız arasında yürütülme-
kte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 08.08.2018 tari-

hinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Bursa Şubemize bağlı MHC Grup Temizlik Yemek 
İnşaat Gıda Akaryakıt ile Sendikamız arasında yürütül-
mekte olan Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından 10.08.2018 tarihinde bağıtlanmıştır.

• İzmir Şubemize bağlı Eren Balatacılık San. ve Tic. 
A.Ş.   ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri 31.08.2018 tarihinde üyelerimi-
zin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Gebze Şubemize bağlı Ar Metal Montaj Elekt. Ağaç 
Taah. San. Tic.. Şti. ile Sendikamız arasında yürütülme-
kte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 03.09.2018 tari-
hinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

Yöneticilerimiz 
işyeri ziyaretlerinde

ARFESAN

AKS 

YÜCEL BORU

YÜCEL BORU
SCHNEIDER ÇİĞLİ

COFLE

MATA

ACEL

SARKUYSAN
ÇAYIROVA

STANDARD RAF COFLE
BOSAL

AKS 

BALIKÇIOĞLU

BALIKÇIOĞLU

MATA

TEC

SARKUYSAN

VALFSAN
ARFESANBOSAL

STANDARD RAF

TEC VALFSAN

ACEL

ÇAYIROVAMARMARA GALVANİZ

MARMARA GALVANİZ

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
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Schneider Elektrik 
(Manisa) işyeri tem-
silcilerimiz, İzmir Lö-
semili Çocuklar Vakfı 
tedavi gören çocukları 
ziyaret ederek ve 
hastane yöneticiler-
inin izinleri ile vakıf 
yöneticileri ile bir-
likte onların yaşadığı 
sıkıntıyı bir nebze 

olsun rahatlatmak ve kendilerinin toplum için ne kadar 
değerli olduklarını, unutulmadıklarını hatırlatmak için 
Manisa’da Bowling Turnuvası’na götürüp beraberce va-
kit geçirdiler. 

04 Temmuz 2018 tarihinde EMİS’e bağlı işyerlerinde 
başlayan toplu iş sözleşme görüşmelerine katıldık.

Şube Yönetim Kurulumuz, Kurban bayramı öncesi 
fabrikaları ziyaret ederek üyelerimizle bayramlaştı.

1980 öncesinde bölgemizde Maden İş Sendikamızın 
bölge temsilciliğini yapan, 12 Eylül döneminde yurt 
dışında politik göçmen olarak yaşamını sürdüren Cemal 
Kıral, yaşlı bakım evinde Şube yöneticilerimiz tarafından 
ziyaret edildi.

10 Ağustos 2018 Şube Temsilciler Kurulumuz şube 
binamızda toplandı.

01 Ağustos 2018 tarihinde Göksan Pompa işyeri 
komitesi ile şube binamızda toplantı yapıldı.

01 Ağustos 2018 tarihinde Eren Balat işçileri ile to-
plu iş sözleşme süreci ile ilgili şube bianımızda toplantı 
yapıldı.

Eskişehir Şubemizden

İzmir Şubemizden
Gebze Şubemizden Anadolu Şb.

Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şubesi olarak uzun ça-
lışmalar sonucu örgütlediğimiz BBS Metal işyerinde yasanın 
aradığı gerekli çoğunluğu sağladıktan sonra Bakanlığa yapılan 
müracaat sonucu yetki tespiti sendikamıza çıktı. Tespit geldikten 
sonra işveren, işçiler üzerinde yapılan baskı sonuç vermeyince 
11.09.2018 tarihi itibaren işçi çıkarmaya başladı. Sendikal ne-
denden dolayı çıkartılan üyelerimiz ile birlikte kapı önü eylemini 
başlattık. 12.09.2018 tarihinde şube temsilciler kurulu toplantısı 
yaptıktan sonra topluca BBS Metal işçilerine destek ziyaretinde 
bulunduk.

Csun ve Flormar işçileri için bölgemizde bulunan işyerlerin-
den dayanışma toplanmıştır toplanan dayanışma sendikamızın 
katkısıyla birlikte işçi arkadaşlarımıza ulaştırılmıştır. 

Csun işyerinde uzun süredir devam eden maaşların ödenme-
mesi ve alacaklarımızla ilgili ödeme yapılmaması üzere işçi arka-
daşlarımız işyerinden çıkışlarını alarak icra ve iflasa dair hukuk-
sal süreci başlatılmıştır. 

Şubesimizin geleneksel futbol turnuvası 1 Ekit tarihi itibariyle 
başlamıştır. 24 takımının katılmış olduğu turnuvaya 51 maç so-
nunda şampiyon takım belirlenecektir. Üyelerimizden oluşan tüm 
ekiplere başarılar dileriz.

Bögemizde ZF Sachs, Kroman, Grid (Alstom), HT Solar, 
Fontana, Cengiz Lakine, Böhler, Weidmann, Çayırova Boru, 
Sarkuysan, Yücel Boru, Schneider/Samandıra, Schneider Enerji, 
NCG, Sarkuysan/Tuzla, Sarkuysan/Gebze, Bosal, Cavo, Arfesan 
işyerleri ziyaret edildi. 

Anadolu Şubesi olarak, bölgemizdeki Ba-
şöz, Çemaş, Çimsataş, Petrotek, Yücelboru 
Dörtyol ve Osmaniye fabrikalarıni, çeşitli ta-
rihlerde ziyaret ederek, üyelerimizle gündem-
deki konular hakkında bilgilendirme yaptık..

Çiğli Schneider kapanıyor
Schneider Elektrik, Türkiyedeki anahtar priz 

alanındaki üretim yapmış olduğu Çiğli İzmir Fabrikasını 
kapatma kararı aldı.

Sendikamız ve işyeri yöneticileri arasında yapılan 
görüşme ve müzakereler sonucunda, sürecin belli bir za-
mana yayılarak, üyelerimizin bu olumsuz durumdan et-
kilenmelerini en aza indirgeyecek ve ek haklar sağlayacak 
bir sosyal plan konusunda mütabakat sağlandı.
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Eğitimlerimiz,  
Yaz aylarında da devam etti 

Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde başlattığımız 
İşyeri Komite eğitimlerimiz de devam ediyor. Bu eğitimlerde 
sendikaların doğuşu ve gelişimi, bireysel emeklilik ve resmî 
arabuluculuk, iletişim ve davranış biçimleri konularını 
içeren sunumlar yapılıyor.

Bu kapsamda Pratt Whitney, ABB, Tabo, Alstom, Valf-
san ve Mata gibi işyerinden üyelerimizle,  açılışına Genel 
Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimiz ve şube yöneti-
cilerimizin katıldığı eğitimler düzenlendi.. 

8 Temmuz’da Bursa şubemizde Genel Eğitim Sekre-
terimizin de katıldığı Gemlik’te kurulu Bursa şubemizin 
örgütlü olduğu Acel Elektirik işyerimden, çoğunluğu kadın 
olan üyelerimiz ile iletişim, davranış biçimleri Sendikaların 
doğuşu, gelişimi ve işleyişi hakkında bir dizi eğitim 
gerçekleştirildi.

İşyeri Eğitimleri

Fabrikalar Gönen Tesislerimizde

Eğitimlerimiz, işyerlerindeki yıllık 
izin dönemleri olması ve Ramazan 
ayının yanı sıra, bayram tatillerinin uzun 
sürmesi nedeniyle azalsa da ihtiyaçlar 
doğrultusunda programlarımıza uygun 
olarak devam etti. 

Şubelerimizden gelen talepler 
doğrultusunda İşyerlerindeki ihtiyaçlar 
gereği örgütlenme, üyelerimize yöne-
lik Temel Sendikal ve İSİG başlıklarıyla 
düzenlenen eğitimler yapıldı. 

Son olarak Eğitim Programımızda yer 
alan ikinci Kadın Eğitimi Eylül ayı içinde 
gerçekleştirildi. 19 Kadın Kursiyerimi-
zin katıldığı eğitimde sınıfsal ve sendi-
kal sorunların yanı sıra kadınların to-
plumda yaşadığı sorunlar ve bunlara karşı 
yapılacak mücadele biçimleri tartışıldı.

Kursiyerlerimizin ilgi ve katılımlarının 
yoğun olduğu eğitim son derece verimli 
geçti. 

Üyelerimiz, yaz 
aylarında Gönen Tesislerim-
izde ücretsiz haftasonu tatili 
yapmaya devam ediyorlar. 
Eylül Ekim aylarında da 
çeşitli fabrikalardan 644 üy-
emiz Gönen Kemal Türkler 
Tesislerimizde bu imkandan 
yararlandı.

İşyeri Şube Sayı
Ftb Lisi-Mahle İzmir 50
Paksan Trakya 10
Schnider Enerji Gebze 21
Makina Takım Gebze 54
Kroman Gebze 30
Abb Dilovası İst. 1 Nolu 10
Tabo +Cofle Tk İst. 1 Nolu 25
Isuzu İst. 1 Nolu 22
Paksan Trakya 5
Sarkuysan Gebze 155
Mata İst. 1 Nolu 62
Tabo İst. 1 Nolu 30
Cofle DCI İst. 1 Nolu 20
Cengiz Makina Gebze 100
Alstom Gebze 50
Toplam 644

1 Temmuz Pazar Gebze Şube       Mks Örgütlenme Eğ.  20 Kişi
8 Temmuz Pazar Bursa Şube       Acel Elektrik Üye Eğ. 33 Kişi
15 Temmuz Pazar 1 Nolu Şube     Prat Whitney   Eğ. 43 Kişi   
3-7 Eylül Kadın Eğtimi 19 Kişi
10 Eylül Kocaeli Şube     Cem Bialetti İsig Eğ. 70 Kişi
18 Eylül Kocaeli Şube     Anadolu Döküm İsig Eğ. 53 Kişi 

Toplam  238 Kişi

İstanbul 1 Nolu Şb.

İstanbul 1 Nolu 
Şubemizin yeni binası, 
üyemiz işçilerin ve emek 
dostlarımızın katılımıyla 
düzenlenen tören ile 15 
Ağustos’ta açıldı.

Yeni şube salonumuz, 
aynı gün, sendikamızın 
Başkanlar Kurulu 
toplantısına da evsahipliği 
yaptı.

Genel Başkanımız 
ve Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz, Gönen 
Kemal Türkler Eğitim 
ve Dinlenme Tesisler-
imizde misafirimiz 
olan Fikir Kulüpleri 
Federasyonu üyesi üni-
versite öğrencileriyle 
emek ve sendikal ala-
na yönelik bir söyleşi 
gerçekleştirdi. 

Gönen’de, 
öğrencilerle
söyleşi

Sevgili Üyelerimiz, Değerli Çalışanlar…

Emekçilerin, aydınların, kadınların, gençlerin, çocukların, yaşlıların, 
engellilerin kısacası toplumun hemen her kesiminin yaşam koşullarının 
giderek güçleştiği dönemlerden geçiyoruz. Her geçen gün bir önce-
kini aratıyor. Fakat biliyoruz ki; karanlığın koyulaştığı, bütün çıkış 
yollarının, umutların tükendiği tarihin her döneminde; emekçi sınıflar, 
yeni yollar açarak toplumu aydınlığa çıkarmayı bir şekilde başarmıştır.

İşte böyle dönemlerde, bayramların neşesi, dayanışması toplumu-
muzun ihtiyacı olan, birlik ve dayanışma arzusunu bizlere bir defa daha 
hatırlatıyor. Ortak değerlerimizi temsil eden bayramlar, toplumsal barışı 
sağlayan emek ve demokrasiye dayalı değerleri savunmaya olan inan-
cımızı pekiştiriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle kurban bayramınızı kutluyor, insanlarımı-
za kardeşlik, sağlık, mutluluk ve huzur; ülkemize ve dünyamıza eşitlik, 
özgürlük ve barış getirmesini diliyoruz.

Sosyal medyanın giderek 
daha da fazla yer edindiği internet 
dünyasında, biz de web sitemizi 
sosyal medya ve mobil iletişim 
uyumlu bir arayüz ile yeniliyoruz.

internet sitemiz 
yeni yüzüyle karşınızda...

Komite Eğitimleri
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Genel Başkanımız, 
yöneticilerimiz ve tem-
silcilerimiz, direnişte 
olan işçilere destek zi-
yaretleri yapıyorlar..
Barilla grevini ve Sü-
perpak direnişini ziyaret 
ederek, metal işçilerinin 
dayanışma duygularını 
ilettik. 

“Adalete hepimizin ihtiyacı var...”

Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi'nde kurulu bulunan, 
Fransız kozmetik tekeli Yves 
Rocher bünyesinde yer alan ve 
Türkiye'deki en büyük kozmetik 
üreticilerinden olan Flormar'da 
işçiler, Petrol-İş sendikasına 
üye oldukları için tazminat bile 
ödenmeden işten çıkarılmıştı. 

Anayasal haklarını kullan-
dıkları için işten atılan çoğu 
kadın 120 işçi, 17 Mayıs'tan bu 
yana yürüttükleri eylemle işleri-
ni geri istiyor.

"Flormar değil direniş gü-
zelleştirir. Sendika haktır.” Slo-
ganı ile aylardır direnişte olan 
Flormar işçilerine Sendikamız 
Genel Başkanı, Genel Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Kadın Komis-
yonu’ndaki metal işçisi kadın 
üyelerimizle birlikte 11 Eylül 
Salı günü dayanışma ziyareti 
yaptık.

METAL işçilerinden, sendikal hakları için direnen Flormar işçilerine dayanışma ziyareti

Gün, dayanışma günüdür!
Sendikamız Kadın İşçiler Komisyonu adına Tülay Baki, 

metal işçilerinin mesajını okudu.. 
120 gündür yılmadan, usanmadan direnen Flormar  dire-

nişinin direngen, inatçı kadınları  Merhaba! 
Sizleri Birleşik Metal- İş Sendikası kadın işçileri ve üyeleri 

adına  en içten duygularımla selamlıyorum!
Bugün Birleşik Metal iş Sendikası Kadın İşçileri Komisyo-

nu olarak  Sapanca’da düzenlediğimiz Kadın eğitim progra-
mına  ara vererek  sizleri ziyaret ettik.  

Yaşanmış nice grev ve direnişleri okumanın,  izlemenin 
yanında devam eden bir direnişi ziyaret etmeyi ve sizlerin 
mücadelesine destek vermeyi Flormar işçisi kadınlarla daya-
nışmayı kendimize görev bildik.

Direnişler zordur,  kadın direnişleri daha zordur… Süre 
uzadıkça zorlukları artar… 

Çünkü karşımızda sadece   pervasız, yasa tanımaz bir 
patron  durmaz.  

Karşımızda erkek egemen sistemin tüm kurumları, zihni-
yeti, kadın düşmanı kültürü durur.

Kimi zaman baba, kimi zaman koca, kimi zaman kardeş, 
kimi zaman ise polis olur, hükümet olur karşımıza dikilir.

Ancak, ekmek için, alınterimizin hakkı için  verilen müca-
deleden daha onurlu bir şey yoktur. Biz kadınlar mücadele 
ettikçe özgürleşiriz, güçleniriz ve çoğalırız.  

Onun için bizler,  erkek egemen sisteme rağmen direniş 
alanlarında da yerimizi almasını bildik.

Dün bizlerdik,  bugün sizler, yarın başka kadınlar alanlar-
da, direniş meydanlarında, fabrikalarda, sendikalarda  yerle-
rini alacaklar.

Birçok kadın direnişi göstermiştir ki, sendika düşmanı 
patronların saldırganlığı direnen işçiler kadın olunca daha  
da artıyor, azgınlaşıyor.

Direnişe başladığınız günden bugüne patronun direni-
şinizi kırmak için yaptığı saldırıları yakından takip ediyoruz. 
Kaybeden  Folrmar patronu ve onun uluslararası ortağı ola-
cak. Sınıf dayanışması, kadın dayanışması kazanacak.  

Bu mücadeleden zaferle çıkacak olan Flormar işçileri ola-
cak. Flormar’a sendika girecek!

Mücadeleniz, sendikal tarihe ve kadın mücadele tarihine  
altın harflerle yazılacak. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak, 
başta kadınlar olmak üzere  emekten yana olan herkesin gö-
revidir.

Birleşik Metal İşçisi Kadınlar, oldukları heryerde direnişi-
nizin dili olacak. Flormar ve Yves Rocher’ın ürünlerini  boykot 
edecek. 

Hepinizi birkez daha sevgi, saygı ve mücadele duygula-
rımla selamlıyor, Yaşasın Kadın Dayanışması diyorum.

Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu: "Sizler yapılması 
gerekeni yaptınız. Patronlar ve 
onları kollayan hükümet tam da 
bundan korkuyor."  “Mücadele-
nizin istediğiniz şekilde bitiril-
mesini gönülden diliyorum. Ve 
Flormar iscilerinin bugüne kadar 
göstermiş olduğunuz mücadele-
nizden dolayı işçi sınıfı ve metal 
işçileri adına sizlere teşekkür edi-
yorum”

Sendikamız Kocaeli Şubesi’nde 15 Eylül Cu-
martesi günü, “İŞÇİLER ve ADALET” konulu bir 
panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını Genel 
Başkanımız Adnan Serdaroğlu yaptı.

Panelde, Sendikamız Avukatlarından Olcay Korkmaz "Çalışma Yaşamı-Adalet", Ko-
caeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Onat Öztürk, "Dava ve Yargı Süreçler-
indeki Adalet", CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan "Adalet Yürüyüşünün 
Toplumdaki Karşılığı" başlıklarıyla birer sunum gerçekleştirdiler... 

Panelin açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız “Adalet hepimizin ihtiyacı olan 
bir şey. Maalesef son derece adaletsizlik rejiminin uygulandığı bir sistem son günlerde 
uygulanmaya başlandı. İşçiler ve adalet dediğimiz zaman. Birbirinden son derece uzak 
iki kavramı bir araya getirmiş oluyoruz. Maalesef ki gün geçtikçe adaletsizliğine en 
fazla yaşandığı alanlardan birisi işçiler ve sendikalar oldu. Dün 3. havalimanı ile ilgili 
işçiler bir eylem gerçekleştirdi. Tam bir insani olan talepler güç gösterisiyle bastırılmaya 
çalışıldı. İşçiler 6 aylık ücretlerini istiyor. Yatakhanede yattıkları tahtakurularından kur-
tulmak istiyor. Bu son derece insani istekler. Flormar işçileri aylardır fabrika önünde 
haklarını istiyor.” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İmar 
A.Ş’de çalışan 9 Sosyal-İş üyesi işçi sendikal 
haklarını kullandıkları için işlerinden atıldı. Biran 
önce işe iade edilme talebiyle işçilerin direnişi de-
vam ediyor.

#EfelerİşeİadeEdilsin

Nakliyat-İş Sendikası,  Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İş-
letim A.Ş.’de örgütlenip yasal çoğunluk sağladıktan sonra, işve-
ren sendikaya üye olan işçilerden 18 işçiyi işten atmıştır. İşten 
atılan işçiler,  Muğla Araç Muayene İstasyonunda işe geri dönüş 
mücadelesi için direnişe geçtiler.

Muğla’da direniş...

Süperpak ve Barilla işçileriyle dayanışma

Bursa Orhangazi’de nişasta bazlı şeker ve hayvan 
yemi üreten ABD’li gıda tekeli Cargill’de Tekgıda-İş 
Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill iş-
çileri, direnişin 150. gününde İstanbul’a yürüme kararı 
aldılar.

Bursa- İstanbul yürüyüşünde Tuzla’da gözaltına alı-
nan işçiler, aynı gün serbest bırakılarak basın açıklamala-
rını gerçekleştirdiler.. 

Cargill işçisi yürüyor...

Ancak firavunlar bu kadar zalimdi!
Üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler tehlikeli 

ve kötü çalışma koşullarının yanı sıra ödenmeyen ücretleri 
nedeniyle başlattıkları protesto eylemlerinden dolayı şid-
dete maruz kalıp, gözaltına alındılar.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı havaalan-
larından birini inşa etmekle övünenler, bu inşaatı yapan, 
alınteri döken ve bu uğurda canlarını tehlikeye atan ve 
hatta yitiren işçileri 18. Yüzyıl koşullarında çalışmaya 
mahkum etmektedirler.

Tahtakurularıyla dolu yataklarda, banyo ve tuvalet ola-
naklarının son derece sağlıksız ve kısıtlı olduğu, çalışma 
sürelerinin uzun, ücret ödemelerinin ise sürekli geciktiği bir 
ortamda çalışmaya zorlanan işçiler, haklarını istediklerin-
deyse ya işten çıkarılmakta ya da çeşitli tehditlerle karşı 
karşıya kalmaktadır.

İşçiler haklarını aradıkları için işten çıkarılan arkadaş-
larının işe iadesini istiyorlar. Bunun yanı sıra, duş ve tu-
valet imkanlarının sağlandığı yatakhanelerde tahtakurusu 
olmayan yataklarda uyumak, doyurucu bir yemek talep 
ediyorlar.

Hükümet ise bu istekleri yerine getirmek yerine işçilere 
saldırmayı yeğlemektedir. Üstelik bununla da yetinmeye-
rek, böylesine temel insani taleplerinin bile karşılanmama-
sı üzerine son çare olarak işi bırakan işçileri cezalandır-
mak adına, kolluk güçlerini görevlendirerek yavuz hırsızlık 
yapmaktadır.

21. yüzyılda neredeyse firavunlar dönemindeki Mısır 
Piramitleri’nin yapımında kullanılan kölelerin koşullarını 
aratmayan bir ortam yaratanlar halka zulüm etmeyi artık 
bir alışkanlık haline getirmişlerdir.

Ancak AKP hüküme-
ti her zaman olduğu gibi 
yaptığı onca haksızlığı 
ve adaletsizliği normal-
leştirip hakkını arayan-
ları suçlamayı tercih et-
mektedir. 

Havalimanı inşaa-
tı işçilerinin gözaltına 
alındığı gün, anayasal 
haklarını kullanıp sendikalı oldukları için işten atılan Car-
gill işçileri de aynı biçimde gözaltına alınmış temel hak ve 
özgürlükler bir kez daha yerle bir edilmiştir.

Halkına zulmetmeyi maharet sayanlar, buna isyan 
edeni de zemmetmekten (iftira atmaktan) geri durmamak-
tadırlar.

Biz zulme de zulmedene de kimden gelirse gelsin kar-
şıyız. Bu ülkenin insanlarına, emekçilerine reva görülen 
bu tutumu, haksızlığa, adaletsizliğe, sömürüye dur demek 
adına tüm kamuoyu nezdinde şiddetle kınıyor ve Birleşik 
Metal-iş Sendikası olarak inşaat işçileriyle dayanışma için-
de olduğumuzu deklare ediyoruz. 



Birleşik Metal-İş
Ekim 2018 1918 Birleşik Metal-İş

Ekim 2018

... DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ekonomik 
krizden toplumun yüzde 99’u yararına bir çıkış için 
yukarıdaki önerileri doğrultusunda atılacak adımları 
da kararlaştırmıştır:

Krize karşı emeğin haklarını savunmak için, 
krizden çıkış için önerilerimizi anlatan yaygın bir bilg-
ilendirme çalışması yapılacaktır. İşyerlerinde bu öner-
ilerimizin okunması ve oylanması, işçi havzalarından 
kent merkezlerine etkin bir bildiri dağıtımı ve afiş 
çalışmaları yapılması, buralarda açılacak masalar ile 
toplumun geniş kesiminin bilgilendirilmesi, illerde 
temsilciler kurullarının toplanması, sosyal medyanın 
etkin bir biçimde kullanılması ve örgütlü örgütsüz 
tüm işçilerin, emekçilerin katılabileceği geniş katılımlı 
toplantılar düzenlenmesi gibi her türlü aracı ve yöntemi 
kullanarak bir bilgilendirme ve mücadele seferberliği 
hayata geçirilecektir. 

Krize karşı emeğin haklarını savunmaya yönelik ye-
rel ve merkezi tüm etkinlikler, DİSK’in yetkili kurulları 
tarafından programlanacak ve kararlı bir biçimde hay-
ata geçirilecektir.

Ekonomik krizden toplumun yüzde 99’u yararına 
çıkışa dair somut önerilerimiz TBMM’deki muhalefet 
partilerine sunulacaktır.

Krize karşı toplumun yüzde 99’u yararına somut 
talepler ve öneriler etrafında diğer emek ve meslek 
örgütleri başta olmak üzere, demokratik kitle örgütler-
inden yerel derneklere ve siyasi partilerden kadın 
örgütlerine kadar, mümkün olan en geniş birliktelik ile, 
işyeri işyeri, havza havza, il il, ortak bir bilgilendirme 
ve mücadele süreci örgütlenmesi için girişimler 
başlatılacaktır.

Kriz koşullarında hakları gasp edilmek istenen 
işçilerin direnişleri ile -üyemiz olsun olmasın, örgütlü 
olsun olmasın- dayanışma içinde olunacaktır. Güncel 
ve acil olarak, İstanbul havalimanında insanca çalışma 
koşulları istedikleri için tutuklanan inşaat işçileriyle ve 
tutuklu işçilerin aileleriyle dayanışmayı büyütmek için 
girişimlerde bulunulacaktır.

Anayasa’ya göre üç ayda bir toplanması gereken, 
ancak Anayasa ihlal edilerek 2009 yılından beri toplan-
mayan Ekonomik Sosyal Konsey (ESK) derhal toplan-
maya çağırılmalı, krize karşı alınacak önlemler açık ve 
şeffaf biçimde tartışılmalıdır. ESK’nin yanı sıra Üçlü 
Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisi gibi çok taraflı 
yapılar da derhal toplanmaya çağırılmalıdır. Yukarında 
sayılan önerilerin, krizden toplumun geniş kesimlerinin 
yararına bir çıkış için “zorunluluk” olduğu tespitinden 
hareketle DİSK her ortamda, her platformda bu öner-
ilerini tartışmaya hazırdır. Ancak “aynı gemideyiz” 
nakaratını tekrarlayanların aynı gemide olduklarını 
iddia ettikleriyle konuşmaması, görüş alışverişinde 
bulunmaması manidardır.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, krize karşı 
emeğin haklarını savunmak için etkin bir mücadele 
sürecini hayata geçirme kararlılığını ifade ederek, tüm 
emek ve meslek örgütlerini, emekten ve demokrasiden 
yana tüm güçleri bu mücadele sürecini beraber örgütle-
meye çağırmaktadır.

DİSK Başkanlar Kurulu:

Konfederasyonumuz DİSK’in eski genel başkanları, DİSK’in Genel Başkanı 
ve Genel Sekreteri, 18 Temmuz'da sendikamızı ziyaret ettiler. İşçi sınıfının gün-
demdeki sorunları ve önümüzdeki sürece yönelik mücadele yöntemleri üzerine 
değerlendirmelerde bulundular…

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nun krize karşı mücadele gündemli toplantısı İstanbul'da Nazım Hikmet Kül-
tür ve Sanat evinde 20 Eylül'de yapıldı.

Krize karşı emeğin haklarını savunacağız: 
Yüzde 1’in yarattığı krizin faturasi 
yüzde 99’a kesilemez!

Türkiye “yok sayılarak” çare üretilemeyecek ağır bir 
ekonomik krize sürüklenmektedir. Emperyalist-kapitalist 
merkezlerden gelen sıcak paraya dayalı büyüme dönemi sona 
ermiştir. Taşıma suyla döndürülen neoliberal kapitalizmin 
değirmeni bugün artık durmaktadır. Bu neoliberal kapital-
ist değirmen, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak 
adına, emeğin en temel haklarını, şeker fabrikalarından kağıt 
fabrikalarına kamu birikimini, kamusal hizmetleri, yerli 
tarımsal üretimi, kentleri, doğayı öğütmüştür. Mart-Haziran 
2018’de bir önceki yıla göre yabancı sermaye girişlerinin 
yüzde 85 oranında düşmesiyle, dış borçlanmaya dayalı 
saadet zinciri kırılmış, son 16 yılda yaşanan yıkım her gün 
daha fazla görünür hale gelmiştir.

Üçte ikisi özel sektöre ait olmak üzere dış borcu 467 
milyar dolara çıkan ülkemizde, döviz krizi hızla bir borç 
krizine evrilmektedir. Döviz borçlusu şirketlerin iflas haber-
leri arka arkaya gelirken sermaye çevreleri, borç krizini 
kamu maliyesi üzerinden halka yıkmayı amaçlayan yöntem-
leri tezgâhlamaya çalışmaktadır. Borç krizinin maliyeti 
uluslararası finansal sermaye ve borçlardan yararlanan ser-
maye çevreleri arasında paylaşılması gerekirken, sermaye bu 
borçların “81 milyonun borcu olduğu”nu iddia etmektedir.

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun toplandığı 
sırada açıklanan Orta Vadeli Programda (Yeni Ekonomik 
Program)  yükselen işsizliğin ve durdurulamayan zam-
larla yükselen enflasyonun çözümüne dair hiçbir somut 
yaklaşımın ifade edilmemesi, emeğin bu temel sorunlarının 
ülkeyi yönetenlerin gündeminde olmadığını göstermektedir. 
Genel anlamıyla somut bir çözüm önerisi ifade etmeyen, 
hedefleri gerçekçilikten uzak ve “Dağ fare doğurdu” diye 
değerlendirilen bu ekonomik programla ilgili olarak ser-
maye çevreleriyle görüşürken, hiçbir emek örgütüyle, sendi-
kayla görüş alışverişinde bulunulmamış olması, programın 
sermaye yanlısı niteliğini ortaya koymaktadır.

Daha da önemlisi, İstanbul yeni havalimanı işçilerinden 
Cargill işçilerine temel haklarını isteyen işçilere yönelik 
kitlesel gözaltılar göstermektedir ki, krizin faturasını kimin 
ödeyeceğinin mücadelesinin verileceği bir süreçte, ülkeyi 
yönetenler işçi sınıfını ağır bir baskı altında susturmayı 
amaçlamaktadır.

20 Mayıs 2018’deki DİSK Başkanlar Kurulu 
Sonuç Bildirgesinde de ifade edildiği gibi “Ekonomiyi 
kırılganlaştıran neoliberal politikalarda ısrar edenler ve 
seçimlerden sonra krizin faturasını işçi sınıfına kesmeye 
hazırlananlar bilmelidir ki, işçi sınıfı bu faturayı ödemeyi 
reddedecektir.”

2008 Krizinden 
Bugüne Bakarken
Türkiye’de kriz var mı, yok 

mu tartışmaları gündemin ilk 
sıralarına oturmuş durumda. 
Güncel veriler bize kimi sektörl-
erde krizin etkilerini gözlemleme 
olanağı veriyor. Ücretsiz izinler, 
fazla mesailerin kesilmesi, işten 
çıkartmalar, ücretlerde gecikme ilk 
elden karşılaştığımız uygulamalar. 
Bunun anlamı kimi zaman gelirde 
düşme, kimi zaman işsizlik demek.

Sanayi işçisi 2008-2009 
yıllarındaki krizin etkilerini çok iyi hatırlıyor. 2008 
yılında başlayan küresel krizin sonuçlarını ağır bir 
biçimde yaşadık. Sendikamız o dönemde krize karşı 
emek yanlısı müdahalelerle kalıcı adımların atılmasını 
ve çalışma hakkının güvence altına alınmasını talep 
etti. Buna karşın büyük şirketlerin krizden hasarsız 
bir biçimde, karını güvence altına alarak çıkması 
için kamu kaynakları ve işsizlik fonu seferber edil-
di. Şirketler krizi, esneklik uygulamalarının yaygın 
kullanımının açığa çıkardığı yoğun sömürü oranları 
ve devlet destekleri ile büyük oranda hasarsız ve 
yüksek karlarla atlatırken, dönemin Devlet Plan-
lama Teşkilatı verilerine göre sanayide reel birim 
ücretleri, 2009 yılında, 2008 yılına göre yüzde 8 
oranında azaldı. Otomotiv sektöründe ve ana metal 
sanayinde reel ücretlerde yaşanan kayıplar yüzde 20 
oranlarına ulaştı. Bu süreç ne yazık ki, işçileri diz 
çöktürmek için işleyen süreçler olarak gelişti. “İşten 
çıkartma mı, yoksa ücretlerde düşüş mü?” sorusu-
nun cevabı, İsdemir, Karabük Demir Çelik, Erdemir 
gibi örneklerde yüzde 35’lere varan ücret kayıplarını 
gündeme getirdi.

Buna karşın sermaye kesimlerinin karlarında 
yaşanan artışlar dikkat çekiciydi. 2009 yılında, 
satışlar düştü ancak Türkiye’nin ilk 500 büyük 
firmasının yüzde 82’si kar elde etti. Yine ilk büyük 
500 firma kârını yüzde 10, ikinci büyük 500 firma ise 
kârını yüzde 30 oranında arttırdı.

Nasıl gerçekleşti?

Yanıt basit ve sade. Sadece Türkiye için değil 
dünya geneli için elimizde somut bir veri var. Küre-
sel krizi aşabilmek için dünyadaki yaklaşık üç milyar 
dolar, yani emekçinin bir yıl boyunca ürettiği toplam 
değerin üçte biri devlet bütçeleri aracılığıyla özel 
sektöre kaynak olarak aktarıldı.

Mesela ülkemizde krizin etkili olduğu 2009 
yılında toplamda 190 bin işçinin ücretleri kısa 
çalışma ödeneği adı altında işsizlik sigortası fo-
nundan karşılandı. Peki nedir kısa çalışma ödeneği? 
İşverenlere kriz süresince işçilerin hesabından 
yani işsizlik fonundan sağlanan bir destek. Genel 
ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle, haftalık 
çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında 
azaltılmışsa, işyerinde faaliyet tamamen veya kısmen 
en az dört hafta süreyle durmuşsa işverenin talebi 
halinde işveren; İşçileri çalıştırmadığı süre boyunca 
ücret ödemez, gelir vergisi yatırmaz, SGK ve işsizlik 
sigortası primi kesilmez. 

Sermaye şimdi de “kriz” var diyemiyor ancak 
“darboğaz” var, batıyoruz çığlıkları altında, ücretler-
imizi, çalışma hakkımızı, vergilerimizi gasp ederek, 
yani sömürü çarkını güçlendirerek işçi sınıfının 
yenilgisi üzerinden krizi yine hasarsız bir biçimde 
aşmaya hevesinde. Sonuçta esneklik uygulamaları 
kriz dönemlerinde şirketlerin direncini ve aynı 

zamanda hareket (küçülebilme) kabiliyetlerini 
artırırken, işçiler açısından daha fazla kırılganlığa 
neden oluyor.

Dolayısıyla mesele krizin var olup olmaması 
meselesi değildir. Mesele sermayenin varolan krizin 
bedelini işçilerin üzerine yıkma, siyasal iktidarınsa 
buna ortak olma hevesidir. Bugün de işsizlik fo-
nundaki kaynaklar yoğun bir biçimde işverenlere 
aktarılmaktadır. Bugün de işçilerin üzerinden krizi 
hasarsız atlama hevesi içinde olanlar bulunmaktadır. 

İşçiler çoğunlukla sendikaların sadece kendi 
işyerlerindeki sorunlarla ilgilenmesini, siyasetten 
uzak durmasını istiyor. Hâlbuki esneklik başlığı 
altında siyasetin gündemimize soktuğu süreçlere 
zamanında müdahale edememenin maliyeti işçilere, 
işsizlik ve gelirsizlik olarak yansıyor. 

Bu nedenle kriz süreci aynı zamanda bir mü-
cadele süreci. Sadece işyeri ölçeğinde değil, sek-
törel ve ülkesel ölçekte, siyasete doğrudan müdahale 
ederek, krizin bedelini işçilere yıkmaya çalışanlara 
karşı ses çıkarma dönemi.

Enflasyon karşısında alım gücümüz hızla eri-
yor. İşyerlerinde üretim azalırken, pazardaki fi-
yat artışları, bizler için krizin etkisini iki katına 
çıkartıyor. Kriz göstere göstere üzerimize geliyor. 
İşimize, ekmeğimize sahip çıkmak için, bu krizin 
bedelini ödememek için mücadele etmek gerekiyor.

Bu anlamda sendikamızın seçim döneminde 
açıkladığı talepler son derece günceldir. Krizin mali-
yetinin kamuya yıkılmasının önüne geçilmelidir. 

Kamu kaynaklarının, şirketlerin borçlarının 
üstlenmesinin önüne geçilmelidir. 

Ekonomik çalkantının maliyeti ve şirketlerin 
risklerinin toplumsallaştırılması uygulamasına son 
verilmelidir. 

Karlar sermayeye zararlar kamuya” zihniyetinin 
bu süreçte bir kez daha hortlamasına izin verilmeme-
lidir, krizin faturası emekçilerin sırtına yüklenmeme-
lidir 

Nasıl sermaye için kredi garanti fonu gibi pro-
gramlar söz konusuysa kriz sürecinde ihtiyaç kre-
dilerini ve kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük 
çeken halka da borçların yeniden takvimlendirilm-
esi borç yüklerinin azaltılması sağlanmalıdır. Sa-
dece kredisini ödediği konuta sahip olanların borç 
yükünde belli bir limite kadar kolaylık sağlanmalıdır. 

Şirketlerin iflası halinde, üretim ve istihdamın 
devam etmesinin koşulları aranmalı ve farklı kolektif 
mülkiyet biçimleri altında emekçilerin yönetim ve 
denetimde etkin kılınması sağlanmalıdır. 

Bunun koşulları olmadığı durumlarda işçilere 
hem istihdam olanakları konusunda hem de mali 
hakları konusunda öncelik verilmelidir.

Bu taleplerin arkasında durmalıyız.

Türkiye ekonomisinin krize girdiği artık herkesin malu-
mu. Bu hafta açıklanan veriler de bunu teyit etmektedir.

TCMB tarafından açıklanan Reel Kesim Güven Endek-
si Ağustos ayında 6,3 puan azalarak 96,4 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu endeksi oluşturan kalemlere baktığımızda 
reel kesimde faaliyet gösteren firmaların gelecek üç aylık 
döneme ilişkin beklentilerinin iyice bozulmuş olduğunu ve 
ekonominin durgunluğa doğru hızla ilerlediğini görebili-
riz. Şirketlerin gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, 
üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam 
sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut to-
plam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku olmak üzere 
tüm alt endekslerin azaldığı görülmektedir “Reel kesim” 
dediğimiz sadece bir tanımlama değildir. Fabrikada, organize 
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, mahallenizdeki manav, 
bakkal gibi istihdam yaratan, vergi ödeyen, banka kredisi kul-
lanan, iş yaptığı paydaşlarına çek ya da senet vererek ticari 
borcu olanlardan bahsediyoruz. Yani doğrudan ekonomik ak-
tivenin içinde yer alanlardan bahsediyoruz. Ve bu reel kesim 
tünelin ucunun karanlık olduğunu, bir ışık göremediklerini ve 
bu kötü gidişatın devam edeceğini düşünüyor.

Finans sektöründe de işler ve beklentiler bundan pek farklı 
değil. Özellikle bankacılık sektöründe 2,4 trilyon liranın üz-
erine yükselmiş olan kredilerin, yukarıda bahsettiğimiz kredi 
kullanıcıları tarafından nasıl ödeneceği de ciddi bir tartışma 
konusu olmaktadır.

Ağustos ayı Tüketici Fiyat Enflasyonu(TÜFE) %17,9 
olarak açıklandı ama hiç kimse tarafından inandırıcı 
bulunmadı. Sokakta yaşanan enflasyonun bunun çok üzerinde 
olduğunu biliyoruz. Ancak bu yüksek enflasyonun ekonomik 
koşulların bir sonucu değil, “fırsatçıların” mevcut durumdan 
yararlanmalarının bir sonucu olduğu algısı da oluşturuluyor. 
Bunun örneğini Ticaret Bakanlığının “normalin üstünde zam 
yapanların ihbar edilmesi” açıklamasında görüyoruz. “Nor-
malin üstünde” zammın ne olduğu, “normal” zammın nasıl 
hesaplandığı bu açıklamayı yapan bakanlığın dahi bilmediği 
şeylerdir. Hükümete yakın medya kuruluşlarının (ki medyanın 
belki %80’ni bu gruba giriyor) bu yöndeki yayınlarının 
vatandaş algısı üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum.

Ancak yaratılan algı ile gerçeklik örtüşmüyor.
Vatandaşın satın alma gücünün hızla azaldığı, temel 

ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıkları haberlerini 
sıkça okuyoruz. Dün gazetemizde manşet olan haberde de 
okuduğunuz gibi, belediyelerin dağıttığı bedava ekmek 
ve yemeği alabilmek için Başkent Ankara’da kadınların 
sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluşturduğunu görüy-
oruz. Gıda yardımı almak için sırada bekleyenlerin yaptıkları 
açıklamalardan anlıyoruz ki, asgari ücret ya da emekli maaşı 
alanların gelirleri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değil. 
Bu nedenle yapılan sınırlı yardımlardan yararlanabilmek için 
büyük bir mahcubiyetle kuyruk oluşturuyorlar.

Millet kendi evinde sofraya koyacağı yemeği yardımlarla 
temin etmeye çalışırken, “Milletin Evi” olarak tanımladıkları 
Saray’ın vermiş olduğu 30 Ağustos resepsiyonunda “ikram” 
edilen yiyeceklerin adını duymadığımız gibi telaffuz 
dahi edemiyoruz: Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu 
eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex 
meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Pataşur içer-
isinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi vs.

Sahi, bu yaşadığımız kimin krizi?

Kimin Krizi?
Yalçın Karatepe, 07.09.2018 Birgün
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Sabahat Türkler

Kemal Türkler Eğitim ve Kültür 
Vakfı (KETEV) tarafından düzenlenen 
“Türkiye’de Demokrasi Mücadelesinde 
Sendikaların Yeri ve Önemi” konulu 
makale yarışması sonuçlandı.

Sendikaların toplumsal önemine dikkat 
çekmek, sendikal mücadeleye yeni katkılar 
sunulması ve mücadelenin fikri anlamda 
yükselmesi, Kemal Türkler Vakfı’nın 
yaygın biçimde tanıtılması amacıyla düzen-
lenen yarışmaya, çok sayıda eser katıldı. 

Vakıf 
yönetimi 
tarafından 
oluşturulan 
jüri, eserler 
arasından 4 makaleyi seçerek yönetime 
bildirdi. 

KETEV yönetimi bu 4 esere, Özge 
Fırat, Naim Göktaş, Melih Çelik ve 
Mustaf'a Öktem'e ödül verilmesi kararı 
aldı. 

Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler'i genç işçilere de tanıtabilmek için, yaşamını 
özetleyen bir broşür, sendikamız ve KETEV tarafından hazırlanarak üyelerimize dağıtımı 
yapıldı.

Gönen Kemal Tükler Te-
sisleri personelimiz de bir tö-
ren düzenledi:“Yüreğimizde 
yaşattığımız ve Sendikamız 
Gönen Tesislerimizde adıy-
la yaşayan Onursal Genel 
Başkanımız Kemal Türkler, 
katledilişinin 38. Yılında bir 
kez daha sevgi ve saygıyla 
anıyoruz.”

Onursal Genel Başkanımız Ke-
mal Türkler'in mezarı başında dü-
zenlenen anma töreni DİSK Genel 
Sekreteri Cafer Konca'nın açılış 
konuşmasıyla başladı. Türkler ailesi 
adına Kemal Türkler'in kızı Nilgün 
Türkler Soydan bir konuşma yaptı. 

Genel Başkanımız Adnan Ser-
daroğlu: "Biz burada matem tutmu-
yoruz, Kemal Türkler'in mirasını 
onurlu bir şekilde aktarmaya çalı-
şıyoruz. Biz mücadelemizi Kemal 
Türkler'in izinde sürdürüyoruz ve 
mücadelemizi hiçbir yanlış yola 
sapmadan sürdüreceğimize burada 
herkesin önünde söz veriyorum"

Anma töreni, DİSK Genel Baş-
kanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuş-
ması ile tamamlandı.

Mücadelemizde yaşıyor

İşçiler, Kemal TÜRKLER gibi, seni de 
unutmayacak "işçi sınıfının ablası" Sabahat 
Türkler...

Makale Yarışması Sonuçlandı

SİSTEMİ COMANDİ MEC. OTO. SAN. 
VE TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Abdulensar Kaya
 Temsilci: Mehmet Aydemir

ZF SACHS SÜSP. SİST. SAN. VE TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Faruk Kaya
 Temsilci: Rıza Kahraman
 Temsilci: Ersoy Kaçakcı
 Temsilci: Serkan Coşkun
 Temsilci: Fethi Arı

ACEL ELEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Baştemsilci: Esra Demirdaş
 Temsilci: Gül Hasret Irmak
 Temsilci: Meltem Yıldız

TABO OTO. MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Ali Kaba
 Temsilci: Harun Yeter
 Temsilci: Kezban Özen

ÇOKYAŞAR HALAT MAK. TEL. VE 
GALV. SAN. A.Ş.
 Baştemsilci: Serdar Göz
 Temsilci: Kenan Delice
 Temsilci: Salim Yüksel

BAYSAN TRAFO KAZANLARI SAN. VE 
TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Günay Atmaca
 Temsilci: Müjdat Aydoğdu
 Temsilci: Süleyman Özaydın

MATA AHŞAP VE OTO. SAN. TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Gülhanım Gürbüz
 Temsilci: Yunus Kurtoğlu
 Temsilci: Alican Tay
 Temsilci: Sunay Taşkıran

ABB ELEKT. SAN. A.Ş. (ELBİ)
Baştemsilci: Ömer Faruk Koldan
Temsilci: İsa Ovaz
Temsilci: Sevda Yürekli

RENTA ELEK. EV ALET. SAN. DIŞ. TİC. 
LTD. ŞTİ. 
 Baştemsilci: Çağrı Ulutürk
 Temsilci: Muammer Yıldız
 Temsilci: Musa Ertop

STANDARD DEPO VE RAF SİST. A.Ş.
 Baştemsilci: Murat Özaydın
 Temsilci: Bahtiyar Aydın
 Temsilci: Selim Zengin

YÜCEL BORU VE PROFİL END. A.Ş. 
(HATAY-DÖRTYOL)
 Baştemsilci: İbrahim Buluç
 Temsilci: Ayhan Alkan
 Temsilci: Deniz Kurt

WORTHİNGTON ARITAŞ BASINÇLI 
KAPLAR. SAN. A.Ş.
 Baştemsilci: Hüsamettin Demirel
 Temsilci: Ali Torun
 Temsilci: Hakan Kulakcı

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

HAPALKİ SANAYİ ÜRÜNLERİ ÜRETİM 
PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Ergün Oktay
 Temsilci: Muhammet Erten

COFLE TK OTOMOTİV KONTROL 
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Mustafa Er
 Temsilci: Zübeyde Şeker

GÖKSAN POMPA SAN. TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Mahmut Keskin

VOESTALPİNE HIGH PERF. METAL 
A.Ş. 
 Baştemsilci: Abdullah Aydemir

KÜRÜM DEMİR SAN VE DIŞ TİC A.Ş.
 Baştemsilci: İbrahim Şahin
 Temsilci: Fikri Akcan

VALFSAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
 Baştemsilci: Ali Aslanoğlu
 Temsilci: Berrin Topal

ZF LEMFÖRDER AKS MOD. SAN. VE 
TİC. A.Ş.
 Baştemsilci: Ogün Koçluoğlu
 Temsilci: Recep Gökay
 Temsilci: Kamil Efecan

ARMETAL MONTAJ ELEK. ĞAÇ TAAH. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Baştemsilci: Tuncay İnan
 Temsilci: Ahmet Cumhuriyet
 Temsilci: Ayhan Güler

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Kemal Türkler sayısız mücadele, direniş, grev ve eyleme 
öncülük etmiş defalarca kolluk güçlerinin şiddetine maruz 
kalmış, gözaltına alınmış ve yargılanmış olmasına rağmen 
duruşundan ve tavrından asla ödün vermeyen Türkiye sendi-
kal hareketine ve işçi sınıfı mücadelesine damgasını vurmuş 
bir işçi lideridir. 

Denizli’de 1926 yılında yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya geldiğinde işçi sınıfı mücadelesine damga vuracak 
tarihi olayların en önemli liderlerinden biri olacağını elbette 
kimse bilemezdi.

Kemal Türkler mücadele dolu yaşamında lise tahsilini, 
gömlek ustalığı, ayakkabı işçiliği gibi çeşitli işlerde çalışa-
rak tamamlayabildi. Bu azmi O’nun İ.Ü Hukuk Fakültesine 
yazılması ile devam etti. Ancak 1947 yılında Hukuk Fakül-
tesini babasının sağlık sorunları nedeniyle yarıda bırakmak 
zorunda kaldı.

Aynı zamanda Sıtkı Bütün Emaye (Emayetaş) Fabrika-
sında çalışıyordu. 1947 yılında kurulan ve adı daha sonra 
Maden-İş olarak değişecek olan Demir-İş Sendikasına 1951 
yılında üye oldu.

1952 yılında aynı sendikanın Bakırköy Şubesinde şube 
sekreteri olarak görev aldı. Daha sonra çalıştığı işyerinde işçi 
mümesilliği görevini de üstlenen Türkler, her iki görevini de 
çeşitli engellere rağmen başarıyla ve kararlılıkla sürdürdü.

Kemal Türler 1954 yılında Demir-İş Sendikasının Genel 
Sekreterliğine seçilse de aynı yıl Yusuf Sıdal’ın istifasının 
ardından Genel Başkanlık görevini devralmıştır

Genel Başkan olmasının ardından sendika hızla büyüdü 
ve işkolunun en güçlü ve en saygın sendikası haline geldi.

Genel Başkanlığı sırasında Maden-İş Sendikası Ulusla-
rarası Metal İşçileri Federasyonu İMF’ye üye oldu.

Kemal Türkler 1961 yılında sosyalist bir program içeri-
ğine sahip olan Türkiye İşçi Partisinin kurucuları arasında 
yer aldı. 

Kemal Türkler 1963 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk 
grevi olan Kavel Kablo fabrikasındaki grevin örgütlenme-
sinde çok önemli bir rol üstlendi ve bu grevin başarıyla ta-
mamlanmasını sağladı. Kavel greviyle Türkiye işçi sınıfı 
tarihi yeniden yazılmaya başlanmış, işçi sınıfının hak alma 
yolundaki en önemli araçlarından biri olan grev hakkına ka-
vuşmasına yol açmıştır.

Gerçekten de Kavel grevi sayesinde 274 sayılı Sendika-
lar Kanunu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo-
kavt Kanunları çıkartılarak Türkiye’de grevli, toplu sözleş-
meli sendikalaşma dönemi resmen başlamış oldu.

1960 yılların ikinci yarısından itibaren işçi sınıfının eği-
timine özel bir önem veren Maden-İş Sendikası Kemal Türk-
ler öncülüğünde, İşçi Üniversitesi olarak bilinen Maden-İş 
Eğitim Tesislerinin (MİTES) kısıtlı maddi imkanlara rağmen 
temelini atmıştır. Kemal Türkler bu tesislerin inşaatında biz-
zat çalışarak katkı sunmuştur. Tesis yenilenmiş haliyle bugün 
de Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi olarak faaliyetlerini 
sürdürmekte, işçi sınıfına ve dostlarına hizmet etmektedir.

Kemal Türkler Maden-İş Sendikasının Genel Başka-
nı olarak 13 Şubat 1967 yılında kurulan DİSK’in Genel 
Başkanlığı’na seçilmiştir.

Hızla büyüyen ve işçi sınıfı için büyük bir umut haline 
gelen DİSK, sermaye ve hükümet için büyük bir tehdit ol-
maya başlayınca, önünü kesmek için Sendikalar Yasasında 
değişiklikler içeren yeni bir yasa tasarısı hazırlanmış, bunun 
üzerine Kemal Türkler 14 Haziran 1970 günü tarihi konuş-
malarından birini yaparak, kamuoyuna 15 Haziran’da şalter 
indireceklerini belirterek tüm işçilere “Genel Grev” çağrısı 
yapmıştır. 

Bu konuşmanın ardından yüz binlerce işçinin üretimi 
durdurarak meydanlara inmesiyle Türkiye işçi sınıfı tarihinin 
en önemli olayları yaşanmış ve tarihe 15-16 Haziran direnişi 
olarak geçmiştir.

Genel Başkanlığı döneminde işçi sınıfı tarihi açısından 
birçok ilk yaşanmıştır; ekonomik talep içermeyen ilk ve en 
büyük işçi eylemleri olarak tarihteki yerini alan 15-16 Hazi-
ran eylemlerinin yanı sıra, Devlet Güvenlik Mahkemeleri di-
renişleri, Faşizme İhtar eylemleri gibi tarihe geçen eylemlere 
önderlik yapmıştır.

Yine Türkiye’de ilk defa, işçi sınıfının Birlik Mücadele 
ve Dayanışma günü olan 1 Mayısların kitlesel olarak Taksim 
Meydanında kutlanmasına da öncülük etmiş, 1 Mayıs 1977 
Mitinginde yüzbinlerce işçiyle birlikte Taksim’i işçi sınıfı 
adına 1 Mayıs Meydanı olarak ilan etmiştir.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin öncülü olan 24 Ocak 
ekonomik kararlarının ilan edilmesiyle beraber işçi sınıfı 
üzerindeki baskıların artacağını öngörmüş ve “Bu kararları 
bizi yok etmeden uygulayamazlar” diyerek tavrını net olarak 
ortaya koymuştur.

Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü sabahında evin-
den sendikasına gitmek üzere arabasına bindiği anda çok ya-
kından açılan çapraz ateş sonucu katledilmiştir. 

Kemal Türkler 1954 yılında seçildiği Maden-İş Sendi-
kası Genel Başkanlık görevini katledildiği 22 Temmuz 1980 
tarihine kadar, kurucusu olduğu DİSK’in genel başkanlık 
görevini ise 1967 yılından 1977 yılına dek işçi sınıf tarihi-
ne damga vuran başarıların öncülüğünü yaparak sürdürmüş, 
Türkiye işçi sınıf tarihinin gördüğü en büyük işçi lideri ola-
rak yaşamını tamamlamıştır. 

“İşçilere benden selam söyleyin” diyen bu büyük işçi ön-
derinin yolundan yürüyenlere bizden de selam olsun.

KETEV, Kemal Türkler’in işçi sınıfına adanmış hayatının anlaşılabilmesi 
amacıyla 1996 yılında Kemal Türkler’in saygıdeğer eşi, işçi sınıfının Sabahat 
ablası olarak anılan Hatice Sabahat Türkler’in öncülüğünde, Kemal Türkler’in 
mücadelesine inanan işçi ve aydınlar tarafından kurulmuştur.

KETEV, Kemal Türkler’in yaşamı boyunca temsilcisi olduğu sınıf ve kitle 
sendikacılığı anlayışını, toplumsal eşitliğe dayalı sömürüsüz ve savaşsız dünya 
idealini benimsetmek ve bu doğrultuda düşüncelerini yaşatmak, yaymak, yeni 
kuşaklara doğru biçimde aktarmak için çalışmalar yapmaktadır.

KETEV, Kemal Türkler’in işçi sınıfına öncülük ederken geliştirmeye çalış-
tığı anlayışı toplum içinde daha etkin hale getirmek adına eylem ve etkinlikle-
re katılmak, yayınlar, kültürel ve eğitim amaçlı yarışmalar düzenlemek, çeşitli 
toplantılar yapmak, burs vermek suretiyle ihtiyaç sahibi işçi çocuklarının eğitim 
hayatlarına bir nebze de olsa katkı sunmak için kurulmuş bir vakıf olarak faali-
yetlerini sürdürmektedir.

38. Yıldönümünde Onursal Genel Başkanımız KEMAL TÜRKLER’i Özlem ve saygıyla anıyoruz

Kemal Türkler’in yaşamından...

Ölümünün 3. 
yılında, mezarı 
başında sevgi ve 
saygıyla andık... 
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Genel Başkanımız, Bilim Kurulu 
toplantısında yaptığı konuşmada, bu 
oluşumun önemi üzerinde durarak, 
emek veren hocalarımıza teşekkür 
etti. 

“... Türkiye çetin bir süreçten 
geçiyor. Özellikle emeğin kazanıl-
mış haklarını budayarak, sendikaları 
etkisiz örgütlere çevirerek, işçilere 
gözdağı vererek, halkı borç girda-
bının içine sokarak, geniş halk ke-
simlerini yedek işgücü ordusunun 
parçası kılarak, kamu kaynaklarını 
yağmalatarak, patronların keyfiliği-
ni esnek ve güvencesizlik temelinde 
genişleterek oluşturulan, yolsuzluk-
larla beslenen baskıcı bir tek adam 
rejimle karşı karşıyayız. 

Açık olan odur ki, olağanüstü hal 
rejimi, cumhurbaşkanlığı sistemi adı 
verilen saltanat rejimi ile kalıcılaştı-
rılmak ve süreğen hale getirilmek is-
tenmektedir. Biz metal işçileri olarak 
olağanüstü koşulları, sıkı yönetimle-
ri, yani karanlığın ne demek oldu-
ğunu biliyoruz. Ancak karanlığın ne 
olduğunu bildiğimiz gibi, karanlığa 
teslim olmamanın, yani umudun, 
mücadelenin ne demek olduğunu da 
biliyoruz. Grev hakkını Kavel’de fi-
ili ve meşru bir mücadele temelinde 
ilmek ilmek örerek alan metal işçi-
leridir. 

15-16 Haziran’da on binlerle 
işyerlerinden çıkıp Sendikal hakları 
için yürüyenlerin arasında metal iş-
çileri en ön saflardadır, DGM dire-
nişlerinde Metal işçilerinin örgütlü 
iradesi ve kararlılığı unutulamaz. 
12 Eylül askeri darbesi sonrasında, 
karanlığın içinde Netaş işyerinde ilk 
grev ışığını yakan yine metal işçileri 
olmuştur. Bu günlerde de 35 yıldır 
sürdürülen MESS; sarı sendika ve 
hükümet arasında kurulan işbirlikçi 
ser ittifakı da yine metal işçilerinin 
kararlı duruşuyla dağıtılmıştır. Hü-
kümetin grev yasağı ilk kez bizim 
sendikamız ve metal işçileri tara-
fından tanınmamıştır. Sonuç olarak 
metal işçileri, tıpkı diğer sektörler-
deki sınıf kardeşleri gibi hiçbir dö-
nem olağan günler yaşamamıştır. O 
yüzden OHAL koşullarında Grev 
yasaklarını tanımıyoruz Deme cesa-
reti gösterebiliyoruz, o yüzden bize 
dayatılan yasal sınırlara sığmıyoruz. 
Çünkü mirasımız güçlü. Bu vesile 
ile hala kararlığı ve duruşuyla bize 
yol gösteren 22 Temmuz 1980’de fa-
şist katillerce katledilen kurucu ge-
nel başkanımız Kemal Türker’i bir 
kez daha saygı ve minnetle anmak 
isterim. 

Değerli hocalarımız, Sendikalar, 
birlik ve dayanışma örgütleridir. Bir-
leşik Metal-İş Sendikası da bu açı-
dan tam anlamıyla bir işçi örgütüdür. 
Sendikal mücadeleyi bir Profesyonel 
sendikacılar hareketi olarak görmez. 
Bir hizmet-müşteri meselesi olarak 
değerlendirmez. İşverenlerin ve dev-
letin Güdümünde bir sendikacılığı 

Sınıfa ihanet olarak görür. Bizim 
için örgütlendiğimiz her işyeri, baş-
ka bir dünya umudunu yeşertmeye 
çalıştığımız, filizlerdir. Komiteleşe-
rek, örgütlülüğü işyerlerinin en ücra 
köşelerine kadar yayarak faaliyetle-
rimizi yürütüyoruz. Ancak biliyoruz 
ki sendikal mücadele işçi sınıfının 
başka bir dünya umudunun yeşerme-
si için yeterli değildir. Aynı zamanda 
işçi sınıfının siyasallaşması da bir o 
kadar önemlidir. İşçi sınıfının, siya-
sal bir aktör olarak tarih sahnesinden 
dipçikle, sivil darbelerle zorla atıl-
dığı ve bunun üzerine sömürünün 
katmerlendiği bir dönemde, işçi sı-
nıfının tarihsel rolüne yeniden sahip 
çıkması için siyasal olarak da kendi-
sini örgütlemesi gerekiyor.

Türkiye’nin tartışmasız en 
çok eylem yapan Birleşik Metal İş 
Sendikası’nın üyeleri bu toplumun 
bir aynasıdır. Sol gelenekten bir 
sendika olarak üyelerinin önemli 
kesimi kendini milliyetçi bir zemin-
de tanımlamaktadır. Dini, öncelikli 
kimliği olarak görenlerin oranı % 
45’ler düzeyindedir. İşçilerin eko-
nomik açıdan ciddi sıkıntıları söz 
konusudur. Ev sahipliği oranı azal-
mış, borçlanma artmıştır. Kredi kartı 
borç döngüsüne giren İşçilerin oranı 
% 20’ler civarındadır. Sadece yüzde 
14’lük bir kesim tasarruf yapabil-
mektedir. İşçilerin yarısı borçlarını 
ödemekte çok zorlanmaktadır. Borcu 
olmayan işçi oranı % 14’te kalmak-
tadır. İşçiler en çok zaman baskısına 
maruz kalmakta ve en çok eklem ve 
kas sorunları yaşamaktadır. % 48 iş-
yerinde iş kazası geçirmiştir. İşte tam 
da bu nedenle işçi sınıfının aydınları 
olarak gördüğümüz sizlerin katkıları 
bizler için son derece önemli ola-
caktır. Sizinle birlikte işçilerin kendi 
meseleleri etrafında siyasallaşması 
için ne yapılması gerektiğini, sen-
dikal mücadeleye nasıl daha fazla 
dahil olabileceklerini, ekonomik 
kriz ve borçlar karşısında alınması 
gereken tutumu, kimlik taleplerinin 
sınıfsal mücadeleye nasıl tercüme 
edileceğini, sağlıklı ve güvenceli bir 
çalışma hayatına dair hangi talepleri 
gündeme getirmemiz gerektiğini ko-
nuşmak istiyoruz. Sizin önerileriniz 
bizler için yol gösterici olacaktır. 

Bilim ve Danışma Kurulumuza 
katıldığınız için ve işçilerin yolunu 
aydınlatmada gösterdiğiniz özveri 
için tekrar teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

Bilim ve Danışma Kurulumuz...

Sendikamız Bilim ve Danışma Kurulu’muzun 
(BDK) ikincisi 21 Mayıs 2018 Cumartesi günü 
Sendikamız Sapanca tesislerinde toplandı. Top-
lantıya 15 akademisyen, sendikamızın merkez 
yönetim kurulu üyeleri, şube yöneticileri ve uz-
manlarımız katıldı. 

Kurul toplantısı Genel Başkanımızın Adnan 
Serdaroğlu’nun açılış konuşması başladı. Genel 
başkanımız yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zorlu 
bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “özellikle 
emeğin kazanılmış haklarını budayarak, sendika-
ları karikatür örgütlere çevirerek, işçilere gözdağı 
vererek, halkı borç girdabının içine sokarak, geniş 
halk kesimlerini yedek işgücü ordusunun parçası 
kılarak, kamu kaynaklarını yağmalatarak, patron-
ların keyfiliğini esnek ve güvencesizlik temelinde 
genişleterek oluşturulan, yolsuzluklarla beslenen 
baskıcı bir rejimle” karşı karşıya olduğumuzu 
vurguladı.  

Metal işçilerinin olağanüstü koşulların, sıkı-
yönetimlerin, yani karanlığın ne demek olduğunu 
bildiği kadar, karanlığa teslim olmamanın, yani 
umudun, mücadelenin ne demek olduğunu da 
bildiğini ifade eden ve kimi somut verileri kurul 
ile paylaşan Genel Başkanımız konuşmasını “İşçi 
sınıfının aydınları olarak gördüğümüz sizlerin 
katkıları bizler için son derece önemli olacaktır. 
Sizinle birlikte işçilerin kendi meseleleri etrafın-
da siyasallaşması için ne yapılması gerektiğini, 
sendikal mücadeleye nasıl daha fazla dahil ola-
bileceklerini, ekonomik kriz ve borçlar karşısında 
alınması gereken tutumu, kimlik taleplerinin sı-
nıfsal mücadeleye nasıl tercüme edileceğini, sağ-
lıklı ve güvenceli bir çalışma hayatına dair hangi 
talepleri gündeme getirmemiz gerektiği-
ni konuşmak istiyoruz. Sizin önerileriniz 
bizler için yol gösterici olacaktır” diye-
rek tamamladı. 

Açılış sonrasında gündemde belir-
lenen konu başlıklarında grup çalışma-
larının yapılması için çalışma grupları 
oluşturuldu. Toplantının gerçekleştiği 
dönemde TL’deki değer kaybı hızlanma-
ya başlamış, kriz meselesi kamuoyunda 
giderek daha fazla tartışılan bir konu 

haline gelmişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 
yaklaşıyor olması gündemin kriz ve seçimde iş-
çilerin talepleri konusunda odaklanmasına neden 
oldu. İlk olarak ekonomik gelişmeler ele alındı. 
Daha sonra ise çalışma grupları oluşturuldu.

Bu kapsamda “İşçi sınıfını yakın dönemde 
hangi riskler bekliyor?”, “Türkiye ekonomisinin 
durumu”, “Kriz riski” , “Bütçe süreçleri”, “Bölü-
şüm politikaları” ve “Çok Uluslu Şirketlerin poli-
tikaları” konularına odaklanan Ekonomik Süreç-
ler-Sektörel Yapı Çalışma Grubu, “Sınıf siyaseti”, 
“Eğitim stratejileri”, “Örgütlenme stratejileri”, 
“Sendikal stratejiler”, “Kadın işçiler”, “Engelli-
ler”, “Göçmen işçiler” konularına odaklanan Üye 
Bağına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu, Sen-
dikal örgütlenmeye sosyal politikanın nasıl uyar-
lanacağı konusuna odaklanan Ailelere ve Fabrika 
Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar Çalış-
ma Grubu ve  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu üyeleri biraraya geldi. Ailelere ve Fabrika 
Dışı Yaşam Alanlarına Yönelik Politikalar Çalış-
ma Grubu ile Üye Bağına Yönelik Politikalar Ça-
lışma Grubu çalışmalarını ortak olarak yürüttüler. 

Toplantının son bölümünde şube başkanla-
rımız, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, aka-
demisyenlerimiz ve uzmanlarımızla çalışma 
gruplarının hazırladığı raporlar üzerine tartışma 
yürütüldü. Söz konusu çalışmalardan çıkan so-
nuçların bir kısmı , sendikamızın 24 Haziran 
seçimlerine giderken açıkladığı seçim manifesto-
sunda da yer aldı.  
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çekleştirecek.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜİK’in 17 Eylül 2018 günü açıkladığı Haziran 2018 dö-
nemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan 
Ağustos 2018 dönemi verilerini değerlendirdi.

• Mayıs 2018 döneminde yüzde 9,7 olan dar tanımlı 
standart işsizlik 0,5 puan artarak yüzde 10,2 olarak 
gerçekleşti. Dar tanımlı işsizlik bir önceki yılın aynı 
döneminde de yüzde 10,2 olmasına rağmen, işsiz sayısı 
bir önceki yıla göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 
bine ulaştı.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise bir önceki 
aya göre 0,3 puan artarak 10,9 olarak gerçekleşti.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin son bir 
yıldır düzenli olarak arttığı görülüyor.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik 
yüzde 12,8 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden 
arındırılmış genç işsizliği 19’a yükseldi.
• Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 950 bini aştı. Geniş 
tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,1 olarak hesaplandı.
•  İşsizlikteki artış eğilimi İŞKUR verileri tarafından da 
teyit ediliyor. Ağustos 2017 döneminde 2 milyon 560 
bin olan kayıtlı işsiz sayısı Ağustos 2018’de 192 bin 
artarak 2 milyon 752 bine yükseldi.
• Kadın işsizliği yüzde 13,2, genç kadın işsizlik oranı ise 
yüzde 24,6 olarak gerçekleşti.
• 930 üniversite mezunu işsiz durumda.
• Her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda Diğer 
bir ifadeyle dört gençten biri boşta gezer durumunda.
İşsiz sayısı artıyor
TÜİK, Haziran 2018 işgücü istatistiklerine göre standart 

işsizlik oranı yüzde 10,2, mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik ise 10,9 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arın-
dırılmış işsizlik geçen bir önceki aya göre arttı. TÜİK’e göre 
mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki yıla 
göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bine ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan 
artarak yüzde 10,9’a yükseldi.

İşsizlikteki artış eğilimi İŞKUR verileri tarafından da te-
yit ediliyor. Temmuz 2017 döneminde 2 milyon 560 bin olan 
kayıtlı işsiz sayısı Ağustos 2018’de 192 bin kişi artarak 2 
milyon 752 bine yükseldi.

TÜİK’in mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verileri 
ile İŞKUR verileri işsizlikteki artış eğilimini teyit etmektedir. 
TÜİK verilerinin haziran ayını yansıtması nedeniyle henüz 
ekonomik krizin (yükselen enflasyonun, faizin ve dövizin) 
açık etkilerini şimdilik görmüyoruz. Ancak hem TÜİK hem 
de İŞKUR verileri işsizliğin artmakta olduğunu gösteriyor. 
Önümüzdeki aylarda krizin etkisiyle işsizlikte yoğun bir artış 
olacağını söylemek mümkündür.

Gerçek isşizlik sayısı 6 milyona yaklaştı
Standart işsizlik hesaplaması dışında alternatif ve gerçek 

bir işsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen geniş ta-
nımlı işsiz sayısı DİSK-AR tarafından Eylül 2018 itibariyle 
5 milyon 952 bin olarak hesaplanmıştır (Tablo 1).

Çalışmayan nüfusun 1 milyon 659 binini iş aramayıp ça-
lışmaya hazır olanlar oluşturdu.

484 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumdadır. 
DİSK-AR Haziran 2018 için geniş tanımlı işsizlik oranının 
yüzde 17,1 olarak hesapladı.

Bütün işsizlik türlerinde yükselme var, ka-
dın işsizliği başı çekiyor

Tüm işsizlik türlerinin giderek arttığı görülmektedir. 
Standart işsizlik yüzde 10,2 iken kentsel genç kadın işsizliği 
yüzde 30’a yaklaşmaktadır. Özellikle genç ve kadın işsizliği 
ile ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan gençlerin oranı 
yüksekliğini korumaktadır.

Veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve kadın-
ların bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz 
kaldıklarını göstermektedir. Haziran 2018 TÜİK verilerine 
göre kadın işsizliği yüzde 13,2 olarak açıklanırken, kentsel 
kadın işsizliği ve genç kadın işsizliği yüksek oranda seyret-
mektedir.

Grafik 1: Türlerine Göre İşsizlik Oranları (Eylül 2018)
Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 12,3 olarak açıklanırken, 

genç kadın işsizliği yüzde 24,6, kentsel kadın işsizliği ise 
yüzde 29,9 olarak hesaplanmıştır (Grafik 1).

Her dört gençten biri ne eğitimde ne de istihdamdadır. 15-
24 yaş arası gençlerin yüzde 24,3’ü boşta gezer durumundadır.

Yüksek öğrenin işsizliği yüzde 12,7 olarak gerçekleşir-
ken, 930 bin üniversite mezununun işsiz olduğu görülmek-
tedir. Tüm işsizlerin yüzde 28’i üniversite mezunlarından 
oluşmaktadır.

İşkur verileri işsizlikte ciddi yükselişin ha-
bercisi

İŞKUR Türkiye’de işsizlik ve istihdam alanında en 
önemli kurumlardan biri. Bir yandan işsizlik sigortası uygu-
laması, öte yandan teşvikler ve işe yerleştirmeler İŞKUR’u 
işgücü piyasasının önemli aktörlerinden biri yapıyor.

İŞKUR verileri TÜİK’e göre daha güncel eğilimleri gös-
teriyor. İŞKUR  Ağustos 2018 verileri işsizlikteki yükselişin 
habercisi olarak görülebilir. İŞKUR’a göre son bir yılda ka-
yıtlı işsiz sayısı 192 bin arttı.

Tablo 2: İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayıları (201 17 7- - 2018)
Öte yandan İŞKUR’a yapılan işsizlik sigortası başvu-

ruları giderek artıyor. Ağustos 2017’de 89 bin olan işsizlik 
sigortası başvuru sayısı Ağustos 2018 tarihinde 106 bini aştı.

İŞKUR verileri işsizlikte 
artış eğiliminin önümüzdeki 
aylarda süreceğine işaret edi-
yor.

Ekonomik krizin de etki-
siyle önümüzdeki aylarda iş-
sizlikte tırmanma kaçınılmaz 
görünüyor.

Değerlendirme ve 
Öneriler

TÜİK ve İŞKUR verileri 
ile ekonomide derinleşen kriz 
işsizliğin önümüzdeki dönem-
de tekrar tırmanışa geçeceğini 
gösteriyor. İşsizliğin yarataca-
ğı toplumsal tahribatı önlemek 

için güçlü sosyal politikalara ihtiyaç var.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli 
artış sağlanması için önerilerimiz:

• Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından 
korunması için toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını 
ve yargı iznine bırakılmasını ı istiyoruz.

• İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. 
Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güven-
cesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli is-
tihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu 
girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde 
yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal 
kapatılmalıdır.

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

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

• Uluslararası çalışma normları doğrultusunda h h erkese 
en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

• Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır 
iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli iş-
ler sağlanmalıdır.

• Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına 
alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika 
hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzen-
lemeler yapılmalıdır.

• Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalış-
tırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

•  İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son 
verilmeli ve yararlanma koşulları özellikle kriz dönemle-
rinde kolaylaştırılmalıdır.

• Ücret Garanti Fonu kapsamı genişletilmesi işçilerin 6 
aylık her türlü işçilik alacağı garanti kapsamına alınma-
lıdır.

• Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltıl-
ması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara 
son verilmeli, ev içi bakım emeği devletin gereken nite-
likli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile 
kadının üzerinden alınmalıdır.

İşsizliğe karşı güçlü sosyal politikalara ihtiyaç var

İşsizlik ve İstihdam Raporu- - Eylül 2018

İşsizlik Tırmanıyor...

• Gerçek İşsiz Sayısı 6 6 Milyon
• Gerçek İşsizlik Oranı yüzde 17,1
• İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı
• 930 Bin Üniversite Mezunu İşsiz
• Kayıtlı İşsiz Sayısı 2 Milyon 750 Bini Aştı
• Her Dört Gençten Biri Boşta Gezer
• Her Dört Genç Kadından Biri İşsiz
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8 Eylül1999 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
İşsizlik Sigortası Kanunu, sigortalılara işsiz kalmaları 
halinde, Kanunda öngörülen ödeme ve hizmetlerin yerine 
getirilmesini sağlamak amacıyla yola çıkmış, fondan yarar-
lanma şartlarının zorluğu (Fondan yararlanmak için işçinin 
kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, sigortalı olması, 
işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek 
sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün 
süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmasıdır), işsizlerin 
fona erişimini sınırlandırmış, fonda biriken tutar zamanla 
siyasal iktidarın ve işverenlerin iştahını kabartmıştır. 

2008 yılında başlayan ve 2009 yılına yayılan ekonomik 
kriz dönemi ve sonrasında fonun giderleri çeşitlendirilmiş, 
fon işsizlik ödeneğinden daha çok, hazineye, Aktif İşgücü 
Programlarına, işverenlere yönelik teşvik ve destek 
uygulamalarına yönlendirilmiştir. Bugüne kadar fondan 
yapılan giderlerin sadece üçte biri işsizlik ödeneği olarak 
işsizlere ödenmiştir. Kalan üçte ikilik kısım, vergi, teşvik, 
destek, hazineye gelir olarak kullanılmıştır. Mart 2002 tari-
hinden 31.08.2018 tarihine kadar 10.104.299 kişi işsizlik 
ödeneğine başvurmuş olup, 6.306.296 kişi ödenek almaya 
hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 
21.034.043.594.-TL ödeme yapılmıştır. 

Bu rapor işsizlik fonunun işlev ve amacındaki 
dönüşümü ve etkilerini dokuz başlıkta ortaya koymayı 
amaçlamaktadır.

1-Amaç değiştirildi
Eylül 1999 tarihinde kabul edilen İşsizlik Sigortası 

Kanunu’nun 46. Maddesinde “işsizlik sigortasına 
ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve 
sigortalılara işsiz kalmaları halinde, Kanunda öngörülen 
ödeme ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır” 
şeklinde belirlenmişti. 

2008 yılında işsizlik sigortasının amacı yapılan 
değişiklikle, “işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygu-
lama esaslarını düzenlemek ve bu kanunda öngörülen 
hizmetlerin verilmesini sağlamaktır” şeklinde değiştirildi. 
Böylelikle “sigortalılara işsiz kalmaları halinde” ibaresi 
yasadan çıkartıldı. İşsizler, işsizler için kurulan fonun 
amacından çıkartıldı. Böylece fonun kuruluş amacı dışında 
kullanımının yolu açıldı.

2-Fonun prim gelirleri Türkiye İş Kurumu’na 
aktarılmaya başlandı, kurum personel maaş-
larını bile işsizlik fonundan ödedi

İşsizlik Sigortası Fonu Kanunun Eylül 1999 tarihinde 
yasalaşan ilk halinin 46. maddesinde “Kurum işsizlik 
ödeneği alan sigortalı işsizlere mesleklerine uygun ve 
son yaptıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir 
iş bulunması hususunda çalışmalar yapar. Kendilerine bu 
şekilde bir iş bulunamayanlara verilecek meslek geliştirme, 
edindirme ve yetiştirme eğitiminin esas ve usulleri yönet-
melikle belirlenir.” denilirken, 13/2/2011 tarihindeki yasal 
değişiklikle (6111/69 md.), Fonun bir önceki yıl prim ge-
lirlerini % 30’unun işsizlikle ilgili danışmalık, araştırma, 
planlama, personel istihdamı gibi alanlarda kullanılmak 
üzere kamu kurumlarına aktarmanın önü açıldı. 

Prim gelirlerinden aktarılan oranı %50’ye kadar 
çıkarmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. 21 Nisan 2017 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile bu oran 2017 ve 2018 yılları için % 50’ye 
çıkartıldı.

Konuya ilişkin olarak “Türkiye İş Kurumu Tarafından 
Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak 
Aktarımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yürürlüktedir. Ayrıca aktif işgücü hizmetleri kapsamında 
kurs ve programlar, işbaşı eğitimleri, Toplum Yararına 
çalışma da İşsizlik Fonundan karşılanmaktadır.

3-Fonun Gelirleri Azaltıldı, Teşvik Konusu 
Haline Geldi

4447 sayılı Kanun gereğince fonun gelirleri; sigortalının 
prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan %3 
işveren, % 2 sigortalı kesintileri ve %2 Devlet payı ile prim-
lerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, 
işverenlerden alınan ceza, gecikme zammı ve faizlerden 
oluşmaktadır. İşsizlik sigortası prim oranları, 2002 ve 
2003 yıllarında işveren payı %2, sigortalı payı %1 ve Dev-
let payı %1 olarak uygulanmış olup, 2004 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu’nun 49/e maddesine göre 2004 yılında da aynı 
oranların uygulanmasına devam edilmiştir. Ancak, işsizlik 
sigortası prim oranları, 4447 sayılı Kanunun 49’uncu mad-
desinin birinci fıkrası 21 Eylül 2004 tarih ve 25590 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun” un 19’uncu maddesi ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere “...506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-
nun 77. ve 78. maddesinde belirtilen prime esas aylık brüt 
kazançlardan, %1 sigortalı, %2 işveren, ve %1 Devlet payı 
olarak alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.

2015 yılında Ek Madde 4 ile çok tehlikeli sınıfta yer 
alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü 
veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 
gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren 
payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak 
üzere ve üç yıl süreyle %1’e düşürüldü.

4-Fonun giderleri çeşitlendi. Fon işsize de-
ğil, siyasal iktidara ve sermayeye can simidi 
oldu

Soma’da kaybedilen 301 can için ödemeler, ekonomik 
kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlar, doğum 
ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği, stajyerl-
erin masrafları, işverenin sigorta primi, sınav parası, kamu 
kurumlarında çalıştırılan “işsizin” parası, krizde üretimi du-
ran işyerinde işçinin maaşı, işsizin fonundan ödendi

Yasa çıktığında fonun giderleri: a) Sigortalı işsizlere ver-
ilen ödenekler, b) Hastalık ve analık sigortası primleri, c) 
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri, 
d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 
Fon Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından 
yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet 
satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı 
alınması, Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yolluk ödeme-
leri ile sınırlandırılmıştır.

Gelinen noktada fonun giderleri:
a) İşsizlik ödeneği, 
b) Genel sağlık sigortası prim ödemeleri, 
c) Sigortalı işsizler ile Kuruma kayıtlı diğer işsizlere; 

a. iş bulma, 
b. danışmanlık hizmetleri, 
c. mesleki eğitim, 
d. işgücü uyum ve toplum yararına çalışma hizmetleri 
e. işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarına 

ait giderlerinden 
f. 4447 sayılı Kanunun 50. maddesinin 5. fıkrası 

kapsamında işsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten 
önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait işçi ve işveren 
payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi giderleri, 

d) 4447 sayılı Kanunun; 
a. Ek 1. maddesi gereğince Ücret Garanti Fonundan 

yapılan ödemeler 
b. Ek 2. Maddesi gereğince kısa çalışma ödemelerinden, 
c. Ek 3. 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yet-

erlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav 
ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda 
başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge 
masrafı ile sınav ücreti (…) (1) Fondan karşılanır. 

d. Geçici 6. maddesi gereğince, Güneydoğu An-
adolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek 
kaydıyla ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik 
yatırımlarda kullanılmak üzere aktarılan tutarlardan, 

e. Geçici 7., 9., 10., 15. ve 17. maddeleri gereği ilave 
istihdam olarak işe alınanların işveren sigorta prim giderl-
erinden, 

f. Geçici 12. Madde gereği, Manisa’nın Soma ilçes-
inde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Eynez Maden 
Ocağı işletmesinde çalışanlara ve hayatını kaybedenlerin 
hak sahiplerine yapılan ödemelerinden,

g. Manisa’nın Soma ilçesinde, 301 madencinin 
hayatını kaybettiği madeni de işleten Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş.’ye ait Atabacası ve Işıklar maden ocağı 
işletmelerinde kapsamdaki sigortalılara işveren tarafından 
ödenmeyen ücretlerinden,

e) Geçici 13. Maddesi gereğince, Karaman ili Ermenek 
ilçesinde yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 18 
işçi ile ilgili olarak sigortalılara ve hak sahiplerine yapılan 
ödemelerden, 

f) İşbaşı Eğitim ve zorunlu staj giderlerinden, 
g) Ek 5. Maddesi gereğince yarım çalışma ödemelerin-

den 
h) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi 

için Yönetim Kurulunun onayı üzerine İŞKUR tarafından 
yapılan giderlerden oluşmaktadır.

(http://media.iskur.gov.tr/15588/03_mart.pdf)

5-İşverenlere teşvik amaçlı kullanılması 
sağlandı

8 ayda işverenlere yapılan teşvik 16 yılda işsizlere 
yapılan ödemenin yaklaşık üçte biri

İşbaşı eğitimi adı altında işsizler, “bir işçi sizden bir işçi 
bizden” denilerek, işverenlere ödemeleri işsizlik fonundan 
ödenmek üzere” haftalık 45 saatlik çalışma karşılığında 
sunuldu. Bu kapsamda 16-18 yaş arası çocuklar da 
çalıştırıldı. Kısa çalışma ödeneği ile kriz durumlarında 
işverenlerin ödemesi gereken maaşlar, işçilerin işsizlik fo-
nundaki haklarından ödendi.

Kurumlarda çalıştırılan stajyerlerin ücretlerini 
işverenler değil, fon ödedi.

Teşvik sistemi ile sermayenin ödemesi gereken milyar-
larca liralık sigorta primi fon tarafından ödendi. Bu kap-
samda;

26 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanan 5763 sayılı kanu-
nun 20. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7. 
madde eklenerek yeni istihdam edilen genç ve kadınların 
primleri belirli şartlar ve oranlarla fonun bütçesinden 
karşılandı.

13 Şubat 2011 tarihli 6111 sayılı kanunun 74. Maddesi 
ile ilave olarak işe alınanlar için 2015 yılının sonuna kadar 
hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, 
işe alındıkları tarihten itibaren belirli süreler, oranlar ve 
kriterlerle fon tarafından karşılandı. Kapsam genişletildi.

4 Nisan 2015 tarihli 6645 sayılı kanunun 28. Maddesi 
ile işbaşı eğitimine katılan gençlerin ilave olarak istihdam 
edilmeleri halinde 42 aya kadar primlerinin bir bölümü 
işsizlik sigortası fonundan karşılanır hale gelmiştir.

Bu prim teşviklerinin tutarı (asgari ücret desteği ile bir-
likte) 2017 yılı sonu itibari le 5 Milyar 214 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. 2018 yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos 2018) 
teşvik ve destek miktarı 5 milyar 942 milyona ulaşmıştır. 
Bu göre toplam teşvik ve destek miktarı işsizlik fonun 
başlangıcından bugüne 11 milyar 156 milyon TL’ye ulaştı.

İşbaşı eğitimi adı altında giderleri işsizlik fonundan 
karşılanmak üzere işverenlere çalıştırılmak üzere gönder-
ilen İŞKUR işçileri olarak anılan işsizler için fondan yapılan 
ödemelerin toplamı yaklaşık 5 milyar TL’yi bulmaktadır.

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

Eylül 2018 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %   6,30 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %  19,37 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 24.52 
Oniki aylık ortalamalara göre:  % 13,75

Eylül 2018 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %  10,88 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   38,96 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 46,15 
Oniki aylık ortalamalara göre: % 21.36

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Eylül 2018 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          1.857 TL
Yoksulluk Sınırı:   6.424 TL

Dokuz Başlıkta 
İşsizlik Sigortası Fonu Nasıl Talan Edildi?

6-Fon gelirleri vergi kapsamına alındı
Devletin fondan aldığı vergi 3 yılda 2 milyon işsize 

ödenen ödenek kadar
4447 sayılı Kanun 53. Maddesi fonun damga vergisi 

hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftı. Bu durum son 
derece açık olmasına rağmen Gelir Vergisi Kanunundaki bir 
hükme dayandırılarak 23.07.2006 tarihinden itibaren fondan 
stopaj vergisi alındı. Bu kapsamda açılan davalar fon lehine 
haklı bulundu. Ancak 31/5/2012 tarihinde 6322 sayılı ka-
nununun /27 maddesi ile yasaya ek bir hüküm ilave edildi. 
Ve vergi muafiyetinin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurum-
lar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini 
kapsamadığı konusu yasalaştı.

Yasanın ilk halinde “Bu fon bütçe kapsamı dışında olup, 
gelirlerinden hiç bir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel 
Bütçeye gelir kaydedilemez.” denilirken, 31/5/2012 tari-
hli ve 6322 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle bu fıkrada 
yer alan “gelirlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“vergi kesintileri hariç” ibaresi eklenmiştir. Böylece “Bu 
fon bütçe kapsamı dışında olup, gelirlerinden vergi kesin-
tileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamaz ve Genel Bütç-
eye gelir kaydedilemez.” denilerek vergi kesintisine olanak 
sağlanmıştır.

Fondan alınan stopaj vergilerinin miktarı 6 milyar 247 
milyona ulaştı. Stopaj iadesi 976 milyonda kaldı. Alınan 
net stopaj vergisi 5 milyar 766 milyon oldu. Aynı dönemde 
işsizlik ödeneği olarak işsizlere ödenen tutar 19 milyar 178 
milyondur.

Son 2,5 yılda yanlış yatırım kararlarıyla reel olarak 
yüzde 20 eriyen fondan 2016-2017 yılı için alınan vergi 2 
milyarı geçti.

7-Fonun kaynakları hazineye aktarıldı
Devletin hazineye aktardığı tutar işsize ödenenin 

yaklaşık yarısı

5763 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 4447 sayılı Ka-
nuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir. Madde fo-
nun nema gelirlerinin hazine hesabına aktarılmasına olanak 
sağlanmıştır. 2008 yılında, Fonun mevcut nema gelirlerin-
den 1.300.000.000 YTL'lik kısım Fon tarafından Hazine İç 
Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarıldı. “2009-
2012 yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirl-
erinin dörtte biri, ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli ce-
tvelinde bütçe gelir tahmini olarak yer alır” fondan kaynak 
aktarımına devam kararı alındı.

18 Ağustos 2009 tarihli 5921 sayılı kanunun 2. Maddesi 
ile fondan hazineye kaynak aktarımı sürdürüldü,

Söz konusu madde şöyle: “4447 sayılı Kanunun geçici 6 
ncı maddesinin (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, (b) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. “2009 yılına münhasır olmak 
üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, Fon tarafından 
Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılır 
ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. 
Kaydedilen bu tutarları, Yüksek Planlama Kurulu kararına 
istinaden Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki 
yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve 
sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanmak 
üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. Bu ödenekler, 2009 yılı yatırım programı 
ile ilişkilendirilir.” “b) Fon tarafından tahsil edilecek nema 
gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011-2012 yıllarında 
dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinin (B) işaretli cetve-
linde bütçe gelir tahmini olarak yer alır. İlgili yıl bütçeleri 
hazırlanırken Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki 
yatırımlara öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve 

sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı 
için ilgili idare bütçelerine bu gelir tahmini karşılığı kadar 
ödenek öngörülür. Bu gelirler, Fon tarafından tahsil edilen 
ayı izleyen ayın 15’ine kadar Hazine İç Ödemeler Muhasebe 
Birimi hesaplarına aktarılır ve yılı genel bütçesinin (B) 
işaretli cetveline gelir kaydedilir.”

Buna göre işsizlik fonundan hazineye gelir olarak 
kaydedilen tutar 11 milyar 444 milyon TL’yi buldu.

 8-İşçi sendikalarının ağırlığı azaltıldı, ini-
siyatif Cumhurbaşkanına bırakıldı

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Fon, “Bakanın ve Haz-
ine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine 
müşterek kararname ile atanan birer temsilci ile en fazla işçi 
ve işvereni temsil eden işçi ve işveren konfederasyonları 
tarafından seçilen birer üyeden oluşan dört kişilik Fon 
Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Kurum 
tarafından işletilir ve yönetilir” denilirken,

25 Haziran 2003 yılında çıkartılan 4904 sayılı Türkiye 
İş Kurumu Kanunu’nun 6. Maddesi ile fonun idaresi “Genel 
Müdürün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanının ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
önerisi üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile 
en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfed-
erasyonu ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca 
belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden” oluşan 
Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu’na bırakıldı. Kamuyu 
temsilen 3, işçileri temsilen 1, işverenleri temsilen 1, esnaf 
ve sanatkarları temsilen 1 kişi yönetimi oluşturur oldu. Za-
ten en çok üyeye sahip olan işçi konfederasyonu denilerek, 
fonun gerçek sahibi olan işçilerin temsili sınırlandırılmıştı. 
Yeni durumda işçilerin temsili 1/6’ya geriledi.

Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri, Anayasaya 
uyum kararnamesi olan 703 Nolu Kararname ile 2 Temmuz 
2018 tarihinde Türkiye İş Kurumu Kanunu’ndan çıkartıldı. 
Artık yönetim kurulu Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile be-
lirleniyor. Nitekim Türkiye İş Kurumu Teşkilat Kararname-
si (4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) ile Yönetim 
Kurulu’nun bileşenleri değişmese de yasa kapsamında 
değil. İşçi temsilcisinin uyumsuzluk göstermesi kararname 
ile dışlanmasına neden olabilir. Çünkü yasal güvence yok.

9-Fon yanlış yatırım tercihleri ile zarara 
uğratıldı

Fon 2015 yılından Ağustos 2018’e Yurt İçi ÜFE 
karşısında reel olarak yüzde 21 değer kaybetti. Yanlış 
yatırım tercihlerinin faturası işsizlik fonuna çıktı.

 

Sonuç
İşsizlik fonu, aktif işgücü, teşvik ve destek fonu haline 

getirilmektedir. 2018 yılının ilk 8 ayında işsizlik fonu gider-
lerinin yüzde 43’ünü işverenlere yapılan teşvik ve destekler, 
yüzde 28’ini aktif işgücü programları oluşturmaktadır. 
İşsizlerin, ödenek olarak aldığı miktar ise yüzde 27 sevi-
yesinde kalmıştır. Aynı dönemde işsizlik ödeneğine hak 
kazandığını düşünen iki işçiden biri Türkiye İş Kurumu 
kapısından büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılmıştır.

Kriz dönemlerinde işsizlik hızlı bir artış kaydet-
mektedir. Bu fon işsiz kalan işçilerin zor günlerinde 
gelirsiz kalmamaları için oluşturulmuş bir fondur.  

Fonun bu biçimde kullanımı kabul edilemez. Bu nedenle;
İşsizlik sigortasının amacı dışında kullanılmasına derhal 

son verilmelidir.
Aktif işgücü programları fondan değil Türkiye İş Ku-

rumu bütçesinden karşılanmalıdır.
İşsizlik ödeneğinden faydalanma koşulları 

kolaylaştırılmalı, ödeme süreleri ve miktarları artırılmalı, 
fondan yararlanan kişi sayısının ilk etapta en az 4 kata yük-
seltilmesi hedeflenmelidir

İşsizlik fonu gelirlerinden vergi alınması uygulamasına 
son verilmelidir.

Kurumun yanlış yatırım tercihleri nedeniyle uğradığı za-
rar hazine tarafından karşılanmalıdır.

Fon bütçesinden işverenlere yapılan teşvik ve desteklere 
son verilmelidir.

Fonun yönetimi işçilerin doğrudan seçtiği temsilcilere 
bırakılmalıdır.

 Fonun Kuruluşundan Ağustos 2018 Ayının Sonuna Kadar 
Çeşitli Başlıklarda Yapılan Harcamaların ve Giderlerin Tutarı

Rakamlar İşsizlik Fonu Bültenleri ve denetim 
raporlarından derlenmiştir.
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Belarus’da 2 sendika yöneticisi delil olmaksı-
zın tutuklandı

2 hafta süren bir 
yargılamanın ardından 24 
Ağustos tarihinde, Minsk şehri 
mahkemesi Belarus Radyo ve 
Elektronik Sendikasının iki 
yöneticisi, Gennady Fedynich 
ve Ihar Komlik hakkında zor-
lama delillerle, 23000 ABd 
doları tutarında para cezası ile 
ertelenmiş 4 yıl hapis cezası ve 
5 yıl süre ile sendikada herhangi bir resmi pozisyonda görev alamama cezası verildi.

 

Avustralya’da 1600 Alcoa işçisi grevde
Alcoa şirketinin Avustralya’da bu-

lunan 5 ayrı tesisinde çalışan işçiler, 
20 aydır şirket ile süren görüşmelerde 
işten çıkarma olmaması talebinde 
anlaşılamaması üzerine oybirliğiyle 
grev kararı aldı.  

Dünya Alüminyum üretiminin 
yüzde 8’ini elinden bulunduran 
şirketin işçilere geleceğe yönelik iş 
garantisi vermemesi üzerine işçiler 
grev kararı aldı. Aynı şirketin ABD’de 
bulunan tesisinde ise, 1000’den fazla 

USW sendikası üyesi bu yılın Ocak ayından beri, şirketin lokavt kararı sonucunda 
çalışmıyorlar. 

Pakistan’da 19 kömür madeni işçisi göçük al-
tında yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Baluchistan 
bölgesinde bir kömür 
madeninde meydana ge-
len kazada aralarında 6 
kurtarma görevlisi ve 13 
maden işçisinin bulunduğu 
19 kişi yaşamını yitirdi. 
Pakistan’da gazete haberler-
inden yola çıkılarak yapılan 
bir araştırmaya göre, 2010 
yılından Ağustos 2018’e ka-
dar, 357 işçi madenlerde yaşamını yitirdi. Sırf Ocak 2018’den bu yana ise 74 maden 
işçisi iş cinayetine kurban gitti.

G20 ülkelerinden sendikaların 
bir araya geldiği L20 Arjantin’de 
yapıldı

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya geldiği L20 
(Emek 20) toplantısı Arjantin’de toplandı. Toplantı ile 
ilgili bir açıklama yapan ITUC (Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu) , istihdam yaratmadan ve insan onuruna 
yakışır ücretler olmadan büyümenin devam etmesi halinde 
eşitsizliğin daha da artacağı konusunda uyardı. ITUC 
açıklamasında: “Dünyadaki tedarik zincirindeki işçilerin 
yüzde doksan dördü düşük ücret ile güvencesiz ve çoğu 
zaman iş güvenliği olmayan şartlarda çalışmaktadır. En 
az 21 trilyon ABD doları vergi cennetlerinde saklanırken 
dünyanın yüzde yetmişi ya yetersiz sosyal güvenliğe sa-
hiptir ya da hiç sosyal güvenlikleri yoktur.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, “Ücretlerin 
yükseltilmesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi, to-
plu pazarlığın genişletilmesi ve eşitsizliğin azaltılması 
istihdamı artırabilir, kayıt dışılığı azaltabilir, toplam talebi 
güçlendirebilir ve genel ekonomik kalkınma ve büyümeyi 
destekleyebilir.” dedi.

Ancak, ITUC Küresel Haklar Endeksi’nden beş yıllık 
verileri, 2014 ve 2018 yılları arasında toplu pazarlık ve 
işçi haklarının azaldığını göstermektedir:

Örgütlenme özgürlüğünden mahrum bırakma % 15 
arttı (80 ülkeden 92 ülkeye yükseldi),

Toplu pazarlık hakkı ihlalleri % 32 arttı (87 ülkeden 
115 ülkeye yükseldi),

Grev hakkı ihlalleri % 41 arttı (87 ülkeden 123 ülkeye 
yükseldi).

Sendikalar, G20 Çalışma Bakanlarına, geçmişteki 
taahhütlerin ötesine geçen ve derinleşen dokuz maddelik 
bir plana uyma çağrısında bulunuyorlar:

Asgari ücretlerin hayat pahalılığa göre belirlenmesi 
ve düzenlenmesi;

Örgütlenmenin ve özellikle ücretler konusunda toplu 
pazarlık özgürlüğünün desteklenmesi;

Evrensel sosyal koruma sistemlerine takviye ve 
yatırım yapmak;

Güvencesizlik, kayıt dışılık, kölelik ve çocuk 
işçiliğinin küresel destekçilerini tasfiye etmek ve 
şirketlerin operasyonları boyunca insan hakları durum 
tespiti dâhil olmak üzere işçilere karşı yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini sağlamak;

İklim değişikliği ile mücadele etmek ve düşük kar-
bon ekonomisine Adil Geçiş için stratejiler geliştirerek 
ve uygulayarak Paris İklim Anlaşmasının amaçlarının 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak;

Çalışma hayatının dijital geleceğine “Adil Geçiş” için 
işgücünü hazırlama;

İşgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğini ve 
ayrımcılığı önlemek; bakım ekonomisine büyük 
yatırımlar yapmak ve yeni işler oluşturmak ve milyonlar-
ca kişiyi kayıt dışılıktan kurtarmak için eğitmek; ayrıca, 
işyerinde şiddet, aile içi şiddet ile ilgili mevzuat da dâhil 
olmak üzere ele almak

Aktif işgücü piyasası 
politikaları ve eğitime 
yapılacak yatırımlar da 
dâhil olmak üzere, genç 
işsizliğindeki yüksekliğe 
çözüm bulmak

Mültecilerin ve göçmenlerin entegrasyonunun ve 
sosyal hayata dahil olmalarının önündeki engellerin 
kaldırılmasının planlanması

G20, işgücünün gelirden aldığı pay, adil ücret 
politikası ilkeleri, küresel tedarik zincirleri içinde ve 
arasında işçi hakları, istihdam ve ücretlerde kadın ve 
erkeğin eşit katılımı, gençlerin katılımı, iş sağlığı ve 
güvenliği ve beceri geliştirme ile ilgili taahhütlerini 
unutmamalıdır” denildi. 

Avusturya’da Metal İşkolu 
Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Avusturya’da GPA-dip ve PRO-GE sendikaları, ücret 
zammı ve çalışma sürelerinin kısaltılması talebi ile ül-
kedeki tüm metal işkolunu kapsayan toplu sözleşme 
görüşmelerine başladı. Sektörde halihazırda metal 
işkolunun tamamında geçerli asgari ücret 1848 Euro 
düzeyinde.

Bulgaristan’da yıllık ücret ar-
tışı yüzde 8,2 oldu

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsünün raporuna 
göre, brüt aylık ücretler Bulgaristan’da % 8,2, artarak 
575,2 Euro seviyesine ulaştı. Raporda en yüksek ücretler-
in, bilgi ve iletişim sektöründe , ardından ise bankacılık 
ve sigorta sektörlerinin geldiği belirtilirken, en düşük 
ücrete sahip sektörün ise konaklama ve gıda hizmetleri 
olduğu belirtildi. 

Çek Cumhuriyetinde Sendika-
lardan Çalışma Sürelerinin Kı-
saltılması Kampanyası

Çek Cumhuriyetinde tarihsel olarak çalışma süresi, 
haftalık 40 saat iken sendikalar şimdi bu sürenin ücretler 
değişmeden 37,5 saate düşürülmesi için bir kampanya 
yürütüyorlar. “Uzun Çalışma Haftasına Son” başlığıyla 
sürdürülen kampanya dahilinde işçilerle yapılan bir 
araştırmaya göre ise, araştırmaya katılanların yüzde 45’i 
günlük çalışma süresinin 5 saate düşürülmesini talep edi-
yor. Araştırma aynı zamanda, kısa çalışma sürelerinin, 
stresi azaltacağını, iş kazalarının sayısının azalmasına 
neden olacağını ve işsizliği azaltacağına değiniyor. 

OECD Çelik Komitesi: Kapasite 
fazlası, Ticaret Savaşları İşçileri 
Tehdit ediyor

17-18 Eylül tarihlerinde yapılan OECD Çelik Komi-
tesi toplantısının sonucunda, dünya genelinde 540 milyon 
tonluk bir çelik kapasite fazlası olduğu ve bu durumun da, 
çelik işçilerinin işlerini tehlikeye attığı açıklandı. 

Küresel çelik sektörünün kapasitesinin 2018 yılında 
daha da artmasının beklendiğinin ve bu kapasite artışının 
Orta Doğu ve Hindistan’dan kaynaklanacağı belirtildi. 
Çin’in çelik üretiminin, devlet desteği ile son 20 yılda 
5 kat arttığı ve bu üretimin önemli miktarının ise piyasa 
fiyatlarının altında bir fiyat ile yurtdışına gönderildiği 

belirtildi. Toplantıya katılan Çin yetkilileri ise, Çin’de 
herhangi bir kapasite fazlası olduğunu reddederek, Çin’in 
kapasitesini 120 milyon ton azalttığını ve Çin’de artık 
eşdeğer miktarda kapasite azaltılmadığı sürece yeni çe-
lik üretim kapasitesinin eklenemeyeceğine dair bir kural 
olduğunu belirttiler. Şu anda Çin Dünya Çelik üretiminin 
yarısını yapmaktadır.  

Toplantı sırasında benzer şekilde, ABD’nin tek taraflı 
çelik gümrük vergisi uygulaması da eleştirilirken, toplantı 
katılımcıları dünya genelinde çelik sektöründe yaşanan 
sorunların, sektörde çalışan işçilerin sorumluluğu 
olmadığını ve bu nedenle hiçbir ülkede sektörde çalışan 
işçilerin bu olumsuzluklardan etkilenmemesi gerektiğini 
belirtti. Toplantıya İngiltere’den katılan Unite Sendikası 
temsilcisi, çelik sektöründe yaşanan işten çıkarmalar 
nedeniyle intiharlar olduğunu, bunun engellenmesi için 
işçilere psiko-sosyal destek verilmesi gerektiğine değindi.

 

Kenya Sendikaları Otomotiv 
Sektöründe İnsan Onuruna Yakı-
şır bir Ücret mücadelesi veriyor

ISUZU, Nissan, Scania, Tata, Toyota ve Volkswagen 
gibi firmaların yatırımlarıyla, Kenya otomotiv sektörü 
hızla büyüyor ancak bu fabrikalarda çalışan işçilerin çoğu 
güvencesiz koşullarda çalışıyor. Sahra-altı Afrika bölges-
indeki diğer sendikaların da ortak çalışması ile Kenya’da 
hızla büyümekte olan bu otomotiv fabrikalarında, AUK-
MW (Kenya Birleşik Metal İşçileri Sendikası) bir sek-
törel toplu sözleşme için çalışmalara başladı. 

Şili’de Bakır İşçilerine Tehdit 
Şili’de kamuya ait Codelco bakır şirketinde işçileri 

temsil eden sendika yöneticilerine, sendikal faaliyetleri 
nedeniyle tehdit mesajları gönderildi. 22 Ağustos’da 
sendika başkanı Miguel Veliz’in aracına bir taş atılarak 
bir tehdit notu bırakıldı. Sendika tarafından yapılan 
açıklamada, daha önce kendilerini tehdit eden kişilerin 
isim listesi ile birlikte bu notun da savcılığa iletilidiği 
ve devlet yetkililerinden konunun hızla soruşturulmasını 
beklediklerini belirttiler. 

IndustriALL Küre-
sel Sendikasına yakın 
zamanda üye olan  Iran 
Metal ve Mekanik İşçileri 
Sendikası, UMMI tem-
silcileri, IndustriALL'un 
davetiyle, sendikamızın 
Sapanca Eğitim tesisler-
inde misafirimiz oldu. 

İran'da Hüküme-
tin işçi haklarına yöne-
lik saldırılarını bizimle 
paylaşan misafirlerimizle, ileride 
işbirliğimizin devam etmesi konusun-
da hemfikir olduk. UMMI sendikası 
temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 
İran'da bağımsız bir sendika örgütle-
mek, Hükümetin çok ağır baskılarıyla 
karşılaşmanıza neden oluyor. Daha 
önce kendilerinin de çok defa 
tutuklanıp serbest bırakıldıklarını ak-
taran UMMI yetkilileri, İran'da şu 
anda asgari ücretin yaklaşık 100 ABD 
Doları civarında olduğunu ve bir çok 

fabrikada işçilerin ücretlerinin 5-6 ay 
geriden gelerek ödendiğini belirttiler. 

ABD'nin İran'a yönelik başlattığı 
yeni yaptırımların ve ambargonun 
da, yine en çok İran işçi sınıfını 
etkileyeceğini, işçilerin gıda ve ilaç 
gibi temel ihtiyaçlara erişiminin 
bu ambargolar neticesinde daha da 
zorlaşacağını belirterek, uluslararası 
sendikal hareketin bu tarz ambar-
go ve yaptırımlara karşı dayanışma 
göstermesini istediler.

İran UMMI Sendikası ile  
Ortak Toplantı

IG Metall Sendikası
Ziyareti

Almanya’da IG 
Metall Sendikasının 
daveti üzerine, Genel 
Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu ve Genel 
Sekreterimiz Özkan 
Atar, sendikanın genel merkezinin 
bulunduğu Frankfurt’da IG Metall 
sendikasının başkanı ve yönetim ku-
rulu üyeleriyle bir araya geldiler. 

Görüşmelerde, Türkiye ve 
Almanya’daki sendikal faaliyetler, üst 
federasyonumuz IndustriALL içer-
isindeki ortak faaliyetlerimiz konusun-
da görüş alışverişinde bulundu. 

Euro bölgesinde İşgücü Maliyeti Arttı
Avrupa resmi istatistik ajansı Eurostat’ın yaptığı açıklamaya göre, Euro bölges-

inde (AB-19, Euro’yu para birimi olarak kullanana 19 AB üyesi ülke)  işgücü mali-
yetleri yüzde 2,2 ve AB-28 (AB’nin tüm üyelerini oluşturan 28 ülke) bölgesinde ise 
yüzde 2,6 arttı. 

2018’in ikinci çeyreğinde, saatlik işgücü maliyetleri, aynı yılın ikinci çeyreğine 
oranla, Euro bölgesinde (Euro’yu parabirimi olarak kullanan ülkelerde), sanayi 
işkolunda % 2,2, inşaatta %2,7, hizmetlerde % 2,5 oranında arttı. Avrupa Birliği’ne 
üye tüm ülkeleri kapsayan 28 ülke için ise, bu oran sanayide yüzde 2,2, inşaatta % 2,7 
ve hizmetlerde yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

2018’in ikinci çeyreğinde, saatlik işgücü maliyetinin en fazla arttığı ülkeler, Rom-
anya yüzde 15,6, Letonya yüzde 11,7 ve Macaristan yüzde 10,2; en düşük artışın 
olduğu ülkeler ise Lüksemburg yüzde 0,6, İspanya yüzde 0,7 ve Hollanda yüzde 0,9 
olarak gerçekleşti. 

“Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel ölçütlerle yayın yapan, emek 
ve çalışma sorunlarını irdeleyen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalışan 
önemli bir yayın. 

Dergi çok sayıda aka-
demisyen, hukukçu, uz-
man ve uygulayıcıya basılı 
olarak ulaştırılıyor. 

Çalışma ve Toplum 
aynı zamanda online bir 
dergi www.calismatoplum.
org adresinden yeni sayı-
sına ve tüm dergi arşivine 
ücretsiz olarak ulaşılabi-
lir.”

Çalışma ve Toplum Dergisi
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AKP dönemi emek rejiminin, taşeron düzeninin, kar ve 
rant hırsı ile büyüyen inşaat rejiminin en görünen yüzü olması 
itibari ile simgesel olan 3.Havalimanı, Türkiye’nin en çok 
işçi çalışan şantiyesi. 76,5 milyon metrekarelik bir alana ku-
rulu havalimanında bulunan taşeron şirketlerin sayısı dahi tam 
olarak bilinmiyor; 350 ila 700 arası taşeron şirket olduğu tah-
min ediliyor. Havalimanı inşaatında, üretimin en fazla olduğu 
dönemde 40 bin kadar işçi çalıştı ve hala 20 bin işçi çalışmakta. 
Havalimanı inşaatında şimdiye kadar tespit edebildiğimiz 
kadarıyla 2014’ten bu yana en az 37 iş cinayeti yaşandı.

Havalimanı inşaatının başladığı ilk dönemlerde daha çok 
hafriyat kamyonu şoförleri ve iş makinesi operatörleri yaşamını 
yitirirken, şantiye içinde üretimin artması sonrası ölümler 
daha çok şantiye içindeki inşaat sahalarında yoğunlaştı.

Havalimanı inşaatında yaşanan iş cinayetlerinin en önemli 
nedeni yüksekten düşme. Bu iş cinayetleri inşaatlardaki uygun 
korkuluklu iskele olmaması, asansör ve döşeme boşluklarının 
kapatılmaması, döşeme kenarlarına korkuluk konmaması 
gibi temel önlemlerin alınmamasından kaynaklanan iş ci-
nayetleri. Çelik paletin işçinin üzerine düşmesi, halatın 
kopması, işçinin devrilen makinanın altında kalması gibi 
uygun malzeme kullanılmaması sonucu, planlı ve denetimli 
gerçekleştirilmeyen operasyonların sonucu da iş cinayetlerine 
tanık oluyoruz.

3.Havalimanında yaşanan iş cinayeti ve çalışma koşulları 
inşaat sektörünün “büyüme” rejiminin geldiği aşamanın bir 
tablosu. Rakamlar, inşaat sektörü ve patronlar büyüdükçe 
iş cinayetlerinin arttığını ve kötü çalışma koşullarının 
yaygınlaştığını gösteriyor.

Eylül ayı iş cinayetleri raporu / satırbaşları

Yüzde 71’ini ulusal ve yerel basından; yüzde 29’unu ise 
işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, 
işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere 
dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Eylül ayında en az 157 
işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi... Raporumuzda meslek 
hastalığı nedeniyle gerçekleşen sadece bir iş cinayeti var (si-
likozisten ölen kot kumlama işçisi Ramazan Aydar). Oysa ILO 
ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında 
yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır...

• Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 
144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 130, Nisan 
ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında 
en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 201, Ağustos ayında en 
az 181 ve Eylül ayında en az 157 olmak üzere; Türkiye’de 
2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1450 işçi iş cinayetlerinde 
yaşamını yitirdi…

• 157 emekçinin 143’ü ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi 
nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• 4’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 8 çocuk işçi can 
verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya, metal ve inşaat 
işkollarında gerçekleşti...

• Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, madencilik, 
ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve enerji işkollarında 
gerçekleşti. 

• En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, 
yüksekten düşme ve elektrik çarpması. 

• Ölenlerin 4’ü (yüzde 2,54) sendikalı işçi, 153 işçi ise 
(yüzde 97,46) sendikasız. .

2018/ Eylül ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 157 
işçiyi saygıyla anıyoruz 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Ölüm fabrika kapılarındayken

Susulmaz...
Bu ülkenin çalışanlarının en iyi bildiği 

şey ölmek. Yine yüz seksen çalışanı toprağa 
verdik. Tahammülümüz kalmadı ölümlere, iş 
cinayetlerine.

Yanıyor yürekler, durmuyor gözyaşları.
Bir yanda yetim, öksüz kalmış çocuklar
Diğer yanda dul kalmış kadınlar
Acılar aynı, yaralar aynı
Ölümler aynı, gözyaşları aynı
Ölüm fabrika kapılarında,
Şantiyeler cinayet mahalli.
Biz uzmanlar hala susuyoruz
Ve biz sustukça emeklerinden, canların-

dan başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan 
çalışanlar iş cinayetlerine kurban gidiyor.

Evlerine ekmek götürebilmek için, ço-
cuklarını okutabilmek için, gelecekleri için 
canlarını yitiriyorlar.

Peki ya biz, iş güvenliği uzmanları; iş 
yeri hekimleri…

Biz çalışanlar ölmesin diye ne yaptık.
Bizleri sahaya bile sokmayan, önlem 

almayan, çalışanlarına kişisel koruyucu do-
nanımları çok gören, çocuk işçi çalıştıran 
patronlara ve onların yalakası müdür ve yö-
neticilere, SUSTUK…

Görmezden geldik, sustuk…
Biz sustuk, mezar taşları çoğaldı.
Uzman arkadaşlar, iş yeri hekimlerimiz; 

maden işçisinin, inşaat işçisinin, tekstil, ter-
sane işçilerinin ölmemesinin tek bir koşul 
var o da çalışanlarının emeğini sömüren, 
güvenlik önlemleri almayan patron ve saz 
arkadaşlarına karşı susmamamız, gerekirse 
şikayet etmemiz. 

İşçiler bizim annemiz, babamız, abi-
miz…

Ve onlar ölmesin diye toplumsal bilinci 
artırmak, çalışanlarda farkındalık yaratmak 
için mücadele etmeliyiz.

Ahmet Özdemir

17 Ağustos 1999
19.yılında, yaşanan acıları unutmadık...
Unutmayacağız...

Basın Açıklamalarımızdan

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 
Mücadelemizi Yükseltelim
Barışa en susadığımız, barışı en çok özlediğimiz, ür-

kerek barıştan söz ettiğimiz dönemler şüphesiz savaşın 
giderek artan yakıcılığını, yıkıcılığını ensemizde hissettiği-
miz zamanlardır. İşçi sınıfı ve dünya halkları hiçbir zaman 
savaşı arzulamazlar. İşinde gücünde, ekmek mücadelesi 
veren sade insanların savaştan bir çıkarı olamaz. Çünkü 
savaş binlerce ton bombadır, on binlerce kurşundur. Çün-
kü savaş evlerin, köylerin, şehirlerin enkaza dönmesidir; 
binler, on binler, milyonlarca insanın ölmesi, yurdundan 
edilmesi, evsiz, işsiz kalmasıdır.

Peki, bu kadar kan, yıkım, gözyaşı neden ve ne uğru-
na olabilir? Emperyalistlerin, sermayenin hiçbir değer ta-
nımaz, insafsız kar hırsından başka ne olabilir... Sermaye 
daha çok pazar, daha çok hammadde, daha ucuz işgücü, 
serbest dolaşım, daha derin sömürü için emrine amade 
olmayan bütün ulusları, halkları, işçileri acımasızca ceza-
landırır. Yine bu emellerle, bundan tam 79 sene önce,  1 
Eylül 1939'da Hitler faşizmi,  Polonya'ya saldırarak İkinci 
Dünya Savaşını başlatmıştı. Bu dehşetten ders alınması 
için 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. 

Günümüzde Amerikan emperyalizmi bir taraftan 
Ortadoğu’da savaşı sürdürmeye çalışırken, diğer tarafta 
dünyanın muhtelif yerlerinde savaş kışkırtıcılığı yapmayı 
sürdürüyor. Venezüella, Türkiye gibi ülkelerde darbeler, 
siyasi cinayetler tezgâhlıyor. Rusya, Çin, İran, Türkiye, 
Venezüella başta olmak üzere daha birçok ülkeye eko-
nomik savaş açıyor. Hatta kolektif sömürüyle, dünya pas-
tası bölüştükleri Batı Avrupa kapitalist devletlerine dahi 
parmak sallıyor, mafyatik yöntemlerle Amerikan emper-
yalizminin giderek gerileyen tek kutuplu dünya iktidarını 
sürdürebilmek için yeni yollar deniyor.   

Bütün bunlar olurken açlık, yoksulluk, işsizlik, evsizlik, 
sağlıksızlık, eğitimsizlik giderek artıyor. Ülkemizde, zaten 
düşük ücretlerle yaşamak zorunda olan emekçiler, Türk 
Lirasının hızla değer kaybetmesiyle iyiden iyiye yoksul-
laşıyor. AKP’nin sermaye dostu, emekçi düşmanı yasal 
düzenlemeleri, uygulamaları çemberi daraltıyor, emeğiyle 
sade bir yaşam sürmek isteyen insanları derin bir çıkma-
za sürüklüyor. 

Oysa barış; ekonomik, siyasal, sosyal ve askeri olarak 
emperyalizmden bağımsız olmakla gelir. Barış çiftçinin, 
yerli üreticinin emperyalizme karşı desteklenmesi, korun-
masıyla, sömürgecilerin ekonomik kurumlarından kurtul-
mayla gelir. Barış Amerikan askeri üstlerinin toprakları-
mızdan sökülüp atılmasıyla gelir. Barış, dünyanın hemen 
her köşesinde savaş tamtamları çalan NATO gibi işgalci 
birliklere karşı olmakla gelir. Emperyalizmin ülkemizde, 
Ortadoğu’da ve dünyadaki savaş politikalarına ortak ol-
makla değil, karşı olmakla barış elde edilebilir. “Savaşa 
karşı barış, emperyalizme karşı savaş” şiarını yükselt-
mekle barışa yürüyebiliriz. Sözde emperyalizm karşıtlığıy-
la ne antiemperyalist ne de barış yanlısı olunabilir.

Bütün işsizler ve emekçiler güvenli, sendikalı işte, 
insanca yaşayacak ücret alarak yaşayabilmelidir. Bütün 
yurttaşlar sosyal güvenlik hakkından yararlanabilmeli, 
erişilebilir ve kamusal sağlık, eğitim hakkı tüm yurttaşla-
rımıza sunulmalıdır. Emeğin azgın şekilde ezildiği, sömü-
rüldüğü bir ülkede barıştan söz edilemez. Toplumsal barış 
ancak emeğin, sermayenin boyunduruğundan kurtulma-
sıyla, emekçilerin refahıyla, mutluluğuyla mümkündür. 

Türkiye işçi sınıfının dişiyle tırnağıyla çabalayarak, 
onlarca yıllık emek mücadelesi ve deneyimlerinden do-
ğan, büyüyen Birleşik Metal-İş Sendikası olarak biliyoruz 
ki; barış ancak umutla, mücadeleyle kazanılır.  Hem ülke-
mizde hem bölgemizde ve dünyada barış için soluksuz 
çalışmaya devam etmeliyiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü-
müz Kutlu olsun.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

12 Eylül faşist askeri darbesinin üzerinden 38 yıl geç-
ti. Darbeyle sendikamız başta olmak üzere DİSK ve bağlı 
tüm sendikalar kapatıldı.

Devam eden grevler yasaklandı ve işçiler zorla işbaşı 
yaptırıldı. Sendikacılar tutuklandı işkencelere tabi tutul-
du. Yıllar süren yargılamalarla hak ve özgürlüklerinden 
yoksun bırakıldı.

İşçilerin hakları ellerinden alındı. Sendikalar Yasası 
ile Toplu İş Sözleşmesi ve Grev yasaları tamamen de-
ğiştirilerek sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev 
hakkının kullanılmasını engelleyen yeni yasalar çıkarıldı. 
Özgürlükçü ve demokratik 1961 anayasası kaldırılarak 
grev ertelemeyi de içeren yeni bir anayasa yapıldı.

Bütün bunlar ne yazık ki çeşitli yönlendirmeler ve 
baskı altında yapılan referandumlarla halka onaylatılarak 
uygulamaya kondu. Bu demokrasi karşıtı uygulamalar 
bilinmesin, duyulmasın diye gazeteler kapatıldı, kitaplar 
toplatıldı, gazeteciler, yazarlar tutuklandı. İşçiden, emek-
çiden yana, demokrasiye sahip çıkan ve baskıcı faşist 
iktidarı eleştiren ne kadar gazeteci, yazar varsa çeşitli 
bahanelerle bölücü, terörist veya vatan haini yaftalarıyla 
tutuklandı ve yıllar süren yargılamalarla mağdur edildi.

Cuntanın çıkardığı 1402 sayılı kanunla yine muhalif 
ve işçi haklarına sahip çıkan akademisyenler görevlerin-
den alındı ve yargılandı.

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu darbenin 
bedelini en ağır şekilde ödeyen kurumların başında geli-
yoruz ve 38. yılında bu darbeyi ve darbeyi yapanları bir 
kez daha şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.

12 Eylül darbesinin korkunç bilançosu

* Göz altına alınanlar: 650.000       
* Fişlenenler: 1.683.000    
* Açılan dava sayısı: 210.000        
* Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılananlar: 230.000     
* Bunlardan 141-142-163. Maddeler den yargılananlar: 
71.500
* Sivil mahkemelerde açılan davalar (1980-88 yıllar 
arası): 9,508 
* Yargılanan ‘örgüt üyesi’: 98.404
* Hüküm giyen ‘örgüt üyesi’: 21.764        
* Vatandaşlıktan çıkarılanlar: 14.000        
* Pasaport verilmeyenler: 388.000
* Faaliyetten men edilen dernek: 23.700
* Toplam 644 cezaevindeki hükümlü-tutuklu : 52.000 
(1990’da kalanlar)   
* Açlık grevinde ölenler: 14
* Kaçarken vurulanlar: 16   
* ‘Çatışma’da öldürülenler: 74      
* Doğal ölüm raporu verilenler: 73
* ‘İntihar’ ettiği bildirilenler: 43      
* İşkence sonucu öldürülenler: 171
* Açılan işkence soruşturma veya davası: 9.962 (1982-
1988 arası)   
* İşkence yaptıkları suçlamasıyla yargılanan güvenlik 
görevlisi : 544   
* 1402 Sıkıyönetim yasasına göre yapılan işlem : 
18.525
* Hakkında işlem yapılan memur: 7.245  
* Hakkında işlem yapılan öğretmen: 3.854
* Hakkında işlem yapılan güvenlik görevlisi: 988
* Hakkında işlem yapılan din görevlisi: 266
* Hakkında işlem yapılan öğretim görevlisi: 120
* Hakkında işlem yapılan mülki amir: 35

* Hakkında işlem yapılan hakim-savcı: 47
* Bölge dışına sürülenler: 7.233
* Görevlerine son verilenler: 4.891
* Cezaevlerindeki gazetecilerin aldığı ceza toplamı: 
3.315 yıl 3 ay
* İstanbul gazetelerinin yayın yapamadığı gün: 300 gün
* Gazetecilere istenilen hapis cezası: 4.000 yıl
* Cezaevlerindeki gazeteciler: 31
* Polisçe aranan gıyabi tutuklu gazeteciler: 13
* Silahlı saldırıda öldürülen gazeteciler: 3
* Yalnızca 1989’da 16 günlük gazeteye açılan dava: 
394
* Tazminat davalarının sayısı:211
* İstenilen tazminat miktarı: 12 milyar 848 milyon
* Yakılarak yok edilen gazete, dergi, kitap: 39 ton
* Yok edilmek üzere depolarda bekleyen yayın: 40 ton
* Basın özgürlüğünü kısıtlayan yasa sayısı: 151
* Yasaklanan yayın sayısı: 927
* Yasaklanan film sayısı: 927
* Haklarında idam cezası istenenler: 7.000
* Ölüm cezası verilenler: 517
* Askeri Yargıtay’ın onayladığı idam cezası: 124
* Dosyası Meclis’te bulunan idam hükümlüsü: 259
* İnfaz edilen idam cezası: 50
* İnfaz edilen sol görüşlü idam mahkumu: 18
* İnfaz edilen sağ görüşlü idam mahkumu: 8
1980 – 1985 yılları arasında... 
* 22.912 kişiye 0-1 yıl ceza verildi
* 10.784 kişiye 1-5 yıl ceza verildi
* 6.186 kişiye 5-10 yıl ceza verildi
* 2.396 kişiye 10-20 yıl ceza verildi
* 939 kişiye 20 yılın üzerinde ceza verildi
* 630 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
* 420 kişiye ölüm cezası verildi

12 Eylül Faşist Askeri Darbesini ve takipçilerini 

Bugün bir kez daha lanetliyoruz!
Eylül ayında en az 
157 işçi 
yaşamını yitirdi

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan evlatlarını 
bir daha göremeyen annelerin 1995’te başlattığı eylem 700. 
haftasına ulaştı. Cumartesi Anneleri’nin eylemi, Plazo de Mayo 
Anneleri’nin ardından dünyanın en uzun soluklu sivil itaatsizlik 
hareketi sayılıyor.

1980 askeri darbesiyle sistemli hale gelen gözaltında kaybet-
meler özellikle 90’lı yıllarda devlet politikasına dönüştü. Cumar-
tesi Anneleri 23 yıldır “Kayıplar belli, failler nerede” pankartının 
altında adalet taleplerini yineliyor.

Cumartesi Anneleri 700. haftada haykırı-
yor:  Bitmeyen bekleyiş



Birleşik Metal-İş
Ekim 2018 3130 Birleşik Metal-İş

Ekim 2018

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin durumu ve 
mevcut sorunlara işaret eden DİSK’e bağlı Genel-İş 
Sendikası, nüfusun yüzde 15’inin, çalışanların ise 
üçte birinin sosyal güvenceden yoksun olduğunu bil-
dirdi.

Sendika 
tarafından 
hazırlanan 
raporda dik-
kat çeken 
başlıklar 
şöyle:

• Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 
45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yok.

• Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının gay-
risafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 13,5 iken OECD 
üye ülke ortalaması yüzde 21.

• 2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yar-
dımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 mil-
yon 154 bin 69 aileye çıktı.

• Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı 
görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda 
Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altında.

• Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen 
her 10 kişiden 6’sı sistemden çıktı.

• İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsiz-
lik sigortasından faydalanma oranları düşük.  
İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 
10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından fayda-
lanabiliyor.

ÇİZGİLERLE SINIFLAR TARİHİ
20 x 20 cm ebadında ve 88 sayfa.

Çizen: Canol KOCAGÖZ

Karikatür camiamızda yürüdüğü yoldan hiç sapma-
yan, doğru bildiklerini çizen bu uğurda bedel ödemeyi 
göze alan nadir karikatürcülerimizdendir. Karikatürcüler 
Derneğine üye kabul edilmem de onun Başkanlık döne-
mine rastlar.

Kitap 39 yıl önce yazılmış, çizilmiş, hazırlanmış ve 
fakat 2018 yılında basılabilmiştir.

Neden? Bunu sayfaları karıştırırken anlayabiliyoruz 
ancak en iyi 12 Eylül 1980 darbesini yaşayanlar anlaya-
caktır.

Sayfaları çevirirken kendimi " Zaman Makinesi" nde 
hissettim. İLKEL KOMÜNER TOPLUMDAN, SINIF-
SIZ TOPLUMA ışık hızıyla geçtim.

Anlatılanlar, çizilenler her kesin anlayabileceği şekil-
de basit, net, çarpıcı hiç dolanmadan dosdoğru okuyucu-
ya sunulmuş.

54'üncü sayfaya gelince kitapta kendimi gördüm, bu-
rada benim yaşadıklarım başlıyor.

67'nci sayfadan sonra yazılıp, çizilenler çok güzel. 
Okudukça " Ah keşke" dedim.

Ancak bu sayfaya kadar cesurca yazılanlar, bu say-
fada üstü kapalı yazılmış. Bütün Dünya ne olduğunu 
biliyor, aslında adı da belli. Ancak nedense " SINIFSIZ 
TOPLUM" denmiş.

Adı hariç bundan sonra yazılanlara itirazım yok, ola-
mazda. Ben " Sınıfsız Toplum" iddiasında olan bir ülkede 
doğdum, 17 yaşıma kadar da orada yaşadım. Evet orada 
bilinen Sınıf Ayrımı yok, ancak yine de toplum sınıflan-
dırılmıştı. En üstte Siyasetçiler- Askerler Ortada Sanatçı-
lar- Sporcular ve en altta İşçiler ve Çiftçiler bulunuyordu.

Gecikmiş olsa da bu kitap çok özel. Emekleri için ya-
zana çizene teşekkürler.

Not: paylaştığım fotoğraflarda genellikle çay kahve 
görüyorsunuz. Bu çorba da ne?

İzah edeyim. Biz tekstil işçileri 1980 yılında 7 ay 
grevde kaldık

Dönüşümlü olarak fabrika önünde grev çadırlarında, 
grev gözcüsü olarak nöbet tutardık. 

Her akşam işçi ablalarımız bize " Arpa şehriyeli do-
mates çorbası yapardı. 11 Eylül 1980 akşamı son olarak 
yine o çorbadan içmiştik. 

Biz bu çorbaya" Grev Çorbası" adını takmıştık.

İşte o çorba bu çorba.

Bilindiği üzere, iki tür enflasyon var: Tüketici 
enflasyonu ve üretici enflasyonu. İlki TÜFE’ye, 
ikincisi ÜFE’ye bağlı. TÜFE, tüketicinin eline 
geçen malları fiyatını, ÜFE ise hammadde ve yarı 
mamullerin fiyatını ölçüyor. Endeks kapsamına 
giren maddelerin neler olduğu ve bunların to-
plam harcamada ne kadar ağırlık tuttuğu ankete 
dayalı olarak belirlenen sepetle ortaya çıkıyor. 
TÜFE enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz 
içecekler, giyim ve ayakkabı ve benzeri ana 
harcama grupları ağırlıklarıyla yer alırken ÜFE 
enflasyon sepetinde bu büyüklükler tarım ve 
ormancılık ürünleri, madencilik ve taş ocakçılığı 
ürünleri, imalat sanayii ve benzeri ana sektörler 
ağırlığına dönüşüyor. Burada aslolan hem resmi 
enflasyonun göstergesi olması hem de geniş halk 
yığınlarının ilgisi nedeniyle TÜFE enflasyonu 
olduğu için TÜFE sepeti daha çok öne çıkıyor.

Enflasyon göstergesinin doğruluğu ve 
sağlıklılığı büyük ölçüde sepetin doğru 
saptanmasına bağlıdır. Sepetin ağırlıklarının 
tespit edildiği temel yılda önemli olan bazı mal-
lar zaman içinde önemini yitirmesine rağmen 
sepette varlığını aynı ağırlıkta koruyorsa ya da 
temel yılda tüketimi söz konusu olmayan yeni 
mallar tüketilmeye başlanıyorsa ve bu mallar 
sepette yer almıyorsa o sepetle ilgili ciddi sorun-
lar var demektir. Bu sorunlar olmasın ya da az 
düzeyde olsun isteniyorsa mutlaka sepetin geçer-
lilik süresi makul bir süreye getirilmeli ve revize 
edilmelidir.

TÜİK Ne Yapıyor?

TÜİK, iyi kötü eksiklikleri olmasına rağmen 
geçmişte bu sorunları asgari düzeyde tutma-
ya gayret ediyordu. Ancak 2005 yılında eski 
yöntemin terk edilerek Zincirleme Fiyat Endeksi 
denilen yeni bir yönteme geçilmesiyle birlikte 
sepet çok tartışılır bir noktaya geldi. Yeni sis-
tem gereği maddelerin ve maddelerin sepette-
ki ağırlık yapısının her yılın Aralık ayında o 
yılın Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine dayalı 
olarak yeniden belirlendi. Bu yeniden belirleme 
sırasında tüketimde önem kazanan mal ve 
hizmetler sepete dâhil edilirken önem yitiren 
ürünler sepetten çıkarıldı. Sepetin bu şekilde 
her yıl revize edilmesi, sözünü ettiğimiz makul 
sürenin bir yıla indirilmesi (ülkelere göre bu 
süre 3-5 yıl arasında değişiyor) anlamına geli-
yor. Sürenin bu kadar kısaltılmış olması, sepeti 
her türlü subjektif müdahaleye açık hale getiri-
yor. Örneğin düşük gelirli kesimlerin yakından 
izlediği gıda ve alkolsüz içeceklerin endeksteki 
ağırlığı 2010, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yılları 
için sırasıyla şöyle olmuştur: Yüzde 27,6, 24,45, 
23,68, 21, 77 ve 23,03. Gelir dağılımının bo-
zuk olduğu ve bunun giderek kötüleştiği bir 
ülkede (2018 yılını dışarıda bırakırsak) gıdanın 
endeksteki ağırlığının giderek düşmesi oldukça 
manidardır. Son yıllarda gıdanın enflasyona 
katkı yapan en büyük kalem olması nedeniyle 
ağırlık azaltmasının sistematik hale getirildiği 
iddiaları haklılık kazanmaktadır. Bu eleştirilerin 
yoğunlaştığı bir ortamda gıdanın payının 2018 
yılında yüzde 21,77’den 23,03’e yükseltilmesi 
bir başka manidar durum yaratmıştır. Bu ma-
nidar durum örneklerine madde bazında ise daha 
sık karşılaşılıyor. Örneğin 2011 Mayısında en-
flasyona yüzde 2,42 ile artış rekoru kırdırmasına 
katkıda bulunan kiraz, 2012 Mayısında sepetten 
çıkarılmıştır. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Her toplumsal kesimin enflasyonu kendisine

Sepetin bir diğer önemi, farklı gelir 
gruplarına (yüzde 20’lik gelir grupları), temel 

gelir kaynağına (ücret ve yevmiye ,müteşebbis 
geliri, emekli aylığı vb.) işteki durumuna (düzen-
li ücretli çalışanlar, işverenler, kendi hesabına 
çalışanalar vb.) ve mesleğe (büro hizmetlerinde 
çalışan elemanalar, hizmet ve satış elemanları 
vb.) göre de saptanabilmesi. Böylece enflasyon 
toplumun her kesimine sahip olduğu sepetin 
farklılaşması nedeniyle farklı olarak yansıyor. 
Bir nevi her toplumsal kesimin enflasyonu kend-
isine.

TÜİK ne yazık ki, toplumsal kesimler-
in enflasyonunu yukarıda sözünü ettiğimiz 
ayrımlarda yayınlamıyor. Oysa bu hesaplama-
lara temel olacak veri seti TÜİK’de mevcut. Bu 
konuda TÜİK’e büyük bir görev ve sorumluluk 
düşmesine rağmen TÜİK bunun gereğini yıllardır 
yerine getirmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam TÜİK 
(daha önceki adı DİE)’i göreve çağıranlardan 
ilki bu satırların yazarıdır(bk. 20.08.2005 tarihli 
ve “Enflasyon Tartışması” başlıklı BirGün’deki 
yazımız) .TÜİK’in yapmadığı bu görevi BET-
AM (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve To-
plumsal Araştırmalar Merkezi) kısmen BİSAM 
(Disk /Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma 
Merkezi) tümüyle yerine getiriyor. BETAM, 
2008 Nisan’ından bu yana yayımladığı araştırma 
notlarıyla (ilk not 14.04.2008 tarihli ve 2 No-
ludur) yüzde 20’lik gelir grupları itibarıyla en-
flasyon oranları hesaplanıyor ve en yoksulla (ilk 
yüzde 20’lik gelir dilimdekiler) en zenginin (son 
yüzde 20’lik gelir dilimindekiler) enflasyonu öne 
çıkarılıyor. BİSAM çalışması ise her ay itibarıyla, 
“Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Rapo-
ru” başlığıyla yayımlanıyor. Çalışmada tanımı 
yapılan bütün toplumsal kesimler (yüzde 20’lik 
gelir grupları dâhil) için enflasyon hesaplanıyor. 
İlgili çalışmalara söz konusu kurumların web 
sayfasından ulaşılabiliyor.

Ancak ilginçtir, her iki kuruluşun toplumsal 
kesimler için tespit ettiği enflasyon rakamları 
(ilki yüzde 20’lik gelir dilimlerine göre en-
flasyon tespit ederken ikincisi tüm toplumsal 
kesimler için hesaplama yapıyor) TÜİK’in ka-
muoyuna açıklanan genel enflasyon oranıyla 
beklentilerin tersine çok az farklılaşıyor. Bu tür 
bir karşılaştırma BİSAM çalışmasında yapıldığı 
için örneğimizi bu kuruluşun son tarihli (2018 
Haziran) raporundan verelim. 2018 Haziranı’nda 
TÜFE enflasyonu yüzde 15,39 iken en yoksulun 
enflasyonu 14,63, en zenginin ise 15,83; düzenli 
ücretli çalışanların 15,38 işverenlerin 15,75, ken-
di hesabına çalışanların 16,04; büro hizmetler-
inde çalışan elemanların 14,88, hizmet ve satış 
elemanlarının 15,49; ücret ve yevmiyelilerin 
15,30, emekli aylığı alanların 15,23, müteşebbis 
geliri olanların ise 16,9. Çok ilginçtir, farklı kat-
egorilerdeki varlıklı sayılabileceklerin enflasyon 
oranı TÜFE oranının üzerinde çıkıyor. Yani bu 
kesimler diğer kesimlere göre göreli olarak daha 
fazla mağdur edilmiş görünüyor.

TÜİK’e ve örgütlü kesimlere çağrı

Bu sonuçlar bu çalışmaların değil bu 
çalışmaların dayandığı TÜİK veri setinin sorun-
lu ve gerçekçi olmadığını gösteriyor. Bu sorunun 
çözülmesi için BİSAM’ın son raporunda çok 
önemli ,dikkat çekici öneriler yapılmaktadır(bk. 
BİSAM’ın Haziran 2018 tarihli raporu). TÜİK 
bu önerilere kulak vermeli ve tüm örgütlü kes-
imler başta kamu çalışanları ve işçi sendikaları 
olmak üzere bu önerileri sahiplenmeli ve yerine 
getirilmesi için TÜİK üzerinde baskı kurmalı.

Büyümenin yavaşladığı ülke için Prof. Dr. Korkut Boratav’dan 
ekonomi yönetimine eleştiri geldi. İktidarın ekonomi propagandasının 
duvara tosladığını belirten Boratav, gelecek yılın zor geçeceğinin altını 
çizdi.

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav , ekonomide “durma ve küçülme” 
döneminin geldiğine dikkat çekerek, “Önce sıfır büyümeye sonra da 
küçülmeye geceçek ekonomi. Şu anda sıfır büyüme içindeyiz zaten” 
dedi.

Seçim ekonomisinin krize sürüklediğine işaret eden Boratav, 
dış kırılganlığı son derece artmış bir ekonomide talep genişleyici 
politikaların “duvara toslamasının” kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bo-
ratav, iktidarın büyük progapanda kampanyalarına vesile olan büyüme 
tempolarının da artık tarihe gömüldüğünü belirtti. Boratav, emekçilerin 
de haklarını savunmak zorunda olduklarını anlatarak gündemi ilişkin 
değeğerlendirmeler yaptı.

İkinci çeyrek büyümesi 5.2 oldu bu ne anlama geliyor?
- Genel bir sorun var. Genel problemler arızalı olarak sisteme 

yerleşti. Şimdi bu yeni yöntemde yapılan hesaplama aslında diğer be-
lirtilerle tutarlı. Sadece sanayide küçülme sinyalleri henüz istatistiklere 
yansımadı. Diğer sektörlerde de küçülme sinyalleri kuvvetle belirdi ama 
hepsi hazirandan sonra yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu 5.2’lik büyüme 
oranı eski ivmenin devamıdır. Yani önce parasal yani kredi, sonra da 
kamu maliyesinin pompalaması ekonomiyi hazirana kadar güçlükler 
içinde ileriye sürükledi. Şimdi artık durma ve küçülme dönemi geldi. 
Önce sıfır büyümeye sonra da küçülmeye geceçek ekonomi.

Duvara tosladı
Artan işsizlik , yüksek enflasyon , cari açık ve döviz kuru. Ekonomi 

bu noktaya nasıl geldi?
- AKP hükümetinin birikmiş neoliberal politikalarının nihai 

yansıması olarak ekonomi aşırı kırılgan hale geldi. Seçim ekono-
misi koşulları da kriz ortamına sürükledi. Yani dış kırılganlığı son 
derece artmış bir ekonomide, talep genişleyici politikaların bir duvara 
toslaması kaçınılmazdır. İşte bu toslamayı yaşıyoruz şimdi. Dışarıdan 
gelen sermaye akımları geriye döndü veya çok yavaşladı. Ekonomiyi 
küçülten ana çerçeve bunlar.

Yukarıda belirsizlik ve kararsızlık var
Ekonomideki kriz daha ne kadar devam eder ? Kolay çıkılabilir mi?
- Genellikle 12 ay filan küçülme normaldir. Böyle ortamlarda 

geçmişte 12 ay civarında küçüldü Türkiye ekonomisi bu tür dönem-
lerde... Ondan sonra da durgunluk. Yani ekonomide iktidarın büyük 
propaganda kampanyalarına vesile olan büyüme tempoları artık tarihe 
gömüldü.

Ekonomide 2019 nasıl geçecek? 
- 2019’un kötü geçeceği aşağı yukarı belli oldu.
 Gelecek hafta işsizlik rakamları açıklanacak. Beklentiniz nedir?
- Artacak tabii, artacak. Biraz gecikmeyle oluyor bunlar. Artık 

yayınlanacak istihdam istatistikleri de istihdamın yavaşladığını ve 
işsizliğin arttığını gösterecek.

Daha önceki açıklamalarınızda ‘IMF programı da gündeme gele-
bilir’ demiştiniz. Hâlâ aynı fikirde misiniz?

- IMF programı IMF ile anlaşma yapılarak da olur yapılmayarak da 
olur. O programın ana unsurları parasal ve mali daralma ve dış borçların 
güvenceye alınması. Bu çerçevede hükümet bu baskının cenderesi 
içindedir. Alternatif dış kaynaklara ulaşacağı da çok şüphelidir. Hiçbir 
şey yapmaz ise küçülme sertleşecek. Yukarıda belirsizlik, kararsızlık ve 
tereddüt hali var.

Emekçiler haklarını savunmalı
Ekonomideki krizden en fazla etkilenenlerin başında emekçiler 

geliyor. Emekçiler ne yapacak? 
- Emekçiler kendilerini savunmak zorunda örgütlü olarak... Sendi-

kalara, meslek odalarına, sol partilere ve çevrelere; emekçilerin kendi 
haklarını korumak için örgütlenme çabası gündemdedir. Bunların göre-
vi, yaptıkları da budur zaten.

Türkiye’de işçilerde sendikalaşma oranı çok düşük bu konuda ne 
diyorsunuz?

- Olsun. Olduğu kadar yapacaklar. Veyahut örgütsüz emekçilerin 
örgütlenmesi öncelik taşıyacak. Yani savunmak zorunda kendisini.

Ekonomi politikaları 
duvara tosladı

Prof. Dr. Boratav, Cumhuriyet, 11.09.2018

Enflasyon sepetinin önemi
Aziz Konukman, Birgün, 16.07.2018

Esnek Üretim Derin Sömürü
İlker Belek 

NK Yayınları

Her şeyin esnediğinden söz ediliyor. Teknoloji, fabri-
kalar, istihdam biçimleri, yönetim anlayışı… Esnemenin, 
üretkenliği artırmanın yanı sıra, işçilerin becerilileşme-
sine, entelektüel yeteneklerinin gelişmesine de yaradığı, 
bütün bunların da sınıfsal çatışmaları ortadan kaldırdığı, 
uyuma dayalı yeni tür toplumsal ilişkilerin zeminini ha-
zırladığı ileri sürülüyor.

Oysa esnemenin temel amacı kâr oranlarını artırmak, 
sömürüyü derinleştirmektir. Kapitalizm aslına dönüyor, 
vahşileşiyor, toplumsal yüklerinden arınıyor. Esnek istih-
dam ve yönetim biçimlerinin ise bununla ilişkili, ama bu-
nun dışında bir amacı daha bulunuyor: İşçileri, kapitalist 
işletmelerin hedefleriyle, burjuvazinin sınıf çıkarlarıyla 
uyumlu hale getirmek. Toplam kalite yönetimi, insan 

kaynakları yönetimi, 
kalite çemberleri gibi 
stratejiler bunu amaçlı-
yor. 

“Postkapitalist Pa-
radigmalar” adlı kitabın 
da yazarı olan İlker Be-
lek, yeni çalışmasında, 
esnek üretim, esnek 
teknoloji, esnek yöne-
tim ve esnek istihdam 
biçimlerini, farklı ülke-
lerin somut deneyimle-
rini de değerlendirerek 
inceliyor. Toplam Kali-
te Yönetimi ve Kalite Çemberleri gibi kavramlar üzerinde 
de duran ve esnek üretimin işçi sınıfı üzerindeki etkilerini 
tartışmaya açan Belek’in çalışması, konuyla ilgilenenler 
için önemli bir başvuru kaynağı olacak...

Feryal Saygılıgil

Güldünya Yayınları 

Novamed'li kadınların direnişi kitap oldu

Novamed’li kadınların bir yılı aşkın süren hak arama 
mücadelesi kitap oldu. Düşük ücret verilmesi, hamileliğin 
takvime bağlanarak sıraya konulması, tuvalete git-
menin önce yasaklanması, sonra dakikalara bağlanması, 
kadınların aybaşı dönemlerinin sorun olması gibi ned-
enlerle 83 kadının başlattığı direniş, 448 gün sürmüş ve 
üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalanarak sonlanmıştı. 
FMC’ye bağlı olarak 2000 yılından beri Antalya Serbest 
Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Novamed’te, Petrol-
İş Sendikası’na üye 83 kadın işçi, maruz kaldıkları 
saldırıları bertaraf etmek, sendikalaşma haklarını savun-
mak için 26 Eylül 2006’da greve çıktı.

Bir yılı aşkın süren grev kadınların direniş ve 
örgütlenme deneyimlerini, hak arama mücadelelerini 

gelecek kuşaklara ak-
tarmak açısından old-
ukça önemli bir grevdi. 

Sosyolog Feryal 
Saygılıgil bu direnişi, 
“Bir Kadın Grevi Ser-
best Bölge’de Kadın 
Olmak” ismiyle 
kitaplaştırdı. “Patriyar-
kaya Yaklaşım”, “Sınıf 
Analizinin ve Deneyi-
minin Önemi”, “Emek, 
Görünmeyen Emek”, 
“Sermaye ile Patriyarka Birlikteliği”, “Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Kadın İşçilerin Durumu”, “Türkiye’de 
Kadının İşgücü Piyasasındaki Durumu”, “Kadın İşçi 
Sendika İlişkisi” gibi konuların ele alındığı kitapta, ser-
best bölgelerde çalışan kadınların örgütlenme deneyim-
leri, direniş stratejileri de aktarılıyor.

Bu güzel tanıtım için çok 
teşekkürler Mehmet Kahraman Bir Kadın Grevi

Serbest Bölge’de Kadın Olmak

Genel-İş’ten önemli bir çalışma:

Üçte birimiz güvencesiz...
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Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları 
Merkezi (BİSAM), Eylül 2018 dönemi için açlık ve 
yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. 

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağ-
lıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 61.9 
TL, aylık 1.857 TL’lik harcama yapması gerekiyor. 

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslen-
mesi için yapması gereken harcama tutarı 15.81, 
yetişkin bir erkeğin 16.32, 10-18 yaş arası bir çocu-
ğun 17.56, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.22 TL. 

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı bes-
lenmesi için alması gereken gıdaların maliyeti yaşa 
ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük 
harcamalarda Eylül 2018’de en yüksek maliyet 
grubunu 17,37 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler 
oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve balık 10.92 
TL ile takip ediyor. 

Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama 
tutarı 8.27, ekmek için yapılması gereken harcama 
tutarı ise günlük 3.90 TL. Katı yağ 2.66 TL’lik, sıvı 
yağ ise 1.37 TL’lik masraf yapılması gereken ürün 
grupları. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir 
ailenin sebze ve meyve için ayırması gereken bütçe 
ise 7.88 TL. Yumurtaya 1.20, Şeker, bal, reçel ve 
pekmez için ise 2.81 TL harcama yapılması gere-
kiyor. 

4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için 
yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplan-
dırma içinde ele alırsak, süt ve süt ürünlerinin har-
camalar içindeki payının yüzde 41 ile son derece 
yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açlık sını-
rının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına hassasi-
yetinin son derece fazladır. İkinci önemli harcama 
grubu ise yüzde 26.3 ile et, yumurta ve kurubakla-
gil grubudur.  

Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı bes-
lenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken 
aylık harcama tutarı 474 TL olurken, bu rakam ye-
tişkin bir erkek için 490 TL, 10-18 yaş bir çocuk 
için 526,8 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 367 TL oldu. 
Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi 
için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.857 
TL’dir. Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin 
sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için 
yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 
bin 424 TL’dir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise 
yoksulluk sınırı 1181 TL, açlık sınırı 341 TL arttı. 
Aylık artış açlık sınırında 108, yoksulluk sınırında 
374 TL oldu. 

Asgari ücret 2017 Aralık ayında 2018 yılı için 
199 TL artış ile 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna 
göre yoksulluk sınırındaki artış asgari ücret artış 
miktarının yaklaşık 6 katı oldu.

Açlık sınırı 2003 yılı Eylül ayında 414 TL idi. 
Buna göre 15 yılda açlık sınırındaki artış 4.5 kat 
oldu.

Güven Gürkan Öztan, Birgün, 13.08.2018
Türkiye dünden bugüne çok eko-

nomik kriz yaşadı, çok tökezledi ama 
hiçbirinde kriz bu kadar “ben geliyorum” 
demedi. İktidar kapıya dayanan fela-
ketin boyutundan elbette haberdardı. 
Baskın seçim kararının arkasında da 
bu ‘haberdar olma’ durumu yatıyordu. 
TL’nin eridiği, işletmelerin iflas noktası-
na geldiği bir dönemde tek adam reji-
minin ülkeyi kurtaracağına halkı kimse 
ikna edemezdi. Ne yaptılar ne ettiler, 
henüz bıçak kemiğe dayanmamışken 
seçimi yapıp rejimi değiştirdiler.

Bazıları seçim öncesinde gelecek 
krize işaret edip “bırakıp kaçacaklar” 
diye yazıyordu. O gün de söyledik ik-
tidarda kalmak Erdoğan için bir varlık-
yokluk meselesidir, bırakmaz dedik. 24 
Haziran gecesi “adam kazandı” açıkla-
masına feveran etmemizin nedeni bu 
kabullenmenin yol açacağı sonuçları 
tahmin etmemizdi. Rejim bir kez değişip 
Saray oligarşisi sisteme çökünce ege-
men güçlerin yaşanan krizi şirket-devlet 
inşası için yeni bir fırsata çevirecekleri 
aşikârdı.

Yıllardır “Türkiye yönetilemiyor” 
ezberinden bir adım öteye geçemeyen 
muhalefet iç sorunlarıyla uğraşırken 
Trump’ın tetiklemesiyle kriz erken pat-
ladı. Ve bir kez daha CHP’si, HDP’si, İyi 
Parti’si sanki kriz beklenmiyormuşça-
sına ofsaytta yakalandı. Yurttaşlar pa-
nik halindeyken, muhalefet Erdoğan’a 
ve sermayeye hitap etmekten yüzünü 
emekçilere dönemiyor. Hala “ama ya-
bancı yatırımcı demokrasi ister, hukuk 
ister” seviyesinde gezinip parti içinde 
köşe kapmaca oynuyorlar. Ortalama 
kişi başına gelir Kazakistan seviyesine 
inmiş, TL yılın en çok değer kaybeden 
parası olmuş, nitelikli iş gücünün geli-
ri Avrupa’da asgari ücretin seviyesine 
inmiş; hal böyleyken kimin umurunda 
sizin MYK değişikliğiniz, yerel seçim 
planınız? İktidar medyasının ağzına sa-
kız olmaktan başka ne yapıyorsunuz?

... Ekonomide izlenen yanlış poli-
tikalar, kamu kaynaklarının tasfiyesi, 
yandaşları iflastan kurtarma operas-
yonları, 15 Temmuz sonrasında ‘aman 
iktidar çökmesin’ diye piyasaya akıtılan 

paralar ve daha nicesi ekonomik iflasın 
gerçek sebepleri. Krizin elbette siyasi 
nedenleri de var ama onlar da iktida-
rın başımıza açtığı dertlerden kaynak-
lanıyor. Emperyalizmiyle kurulan inişli 
çıkışlı ilişki, alt-emperyal güç olma sev-
dasına Ortadoğu’daki savaşa müdahil 
olma, egemen güçler arasında taviz 
üzerine kurulan pazarlıklar... Şimdi kim 
bunları unutun, rehin krizine bakın di-
yorsa alenen yalan söylüyor, muhalifim 
adına iktidar borazanlığı yapıyor.

Krize karşı “milli mutabakat” diyen-
ler, hükümete güven açıklayanlar, kri-
zin asıl vurduğu geniş halk kitlelerine 
karşı iktidar-sermaye koalisyonundan 
yana taraf tutanlar. Seçim öncesinden 
bu yana yapısal reform diyen sermaye 
krizden nemalanmayı iyi biliyor. Da-
madın son gece hazırlanmış ödev su-
numunu andıran performansına övgü 
düzen TÜSİAD öyle zannedildiği gibi 
bunu teslimiyetten değil çıkarına uygun 
gördüğünden yapıyor. AKP ile servetine 
servet katan sermayenin, hukuk devleti 
ve demokrasi çıkışlarının makyajdan 
başka bir şey ifade etmediğini muha-
lefet anlayana kadar iş işten geçecek. 

...Krizin emekçilere fatura edilmesi-
ni önlemek muhalefetin boynunun bor-
cu. Yoksa o krizin altında iktidar değil 
AKP’lisi, CHP’lisi, beyaz-mavi yakalısı 
tüm ücretli çalışanlar kalacak. Bu ha-
liyle CHP’nin, HDP’nin ekonomik bir 
direniş hattı oluşturamayacağı ortada 
olduğuna göre öncü rol parlamento dışı 
muhalefete düşüyor. Merkez Bankası 
bağımsız olsun, damat istifa etsin gibi 
içi boş öneriler yerine sorunun kaynağı-
na işaret eden talepleri kitleselleştirmek 
sol/sosyalist muhalefetin sorumluluğu. 
Kem küm etmeden bu rant rejimi yıkıl-
malı diyerek adını koymakla işe başla-
malı, iktidarın hamaset perdesini yırtıp 
ekonomik krize karşı çözüm önerilerinin 
doğrudan emekçiyle, gençlerle, emekli-
lerle tartışılması sürecinin örgütlenmesi 
için adım atılmalı. En acil gündem kit-
lesel işten çıkarmalara ve kriz bahane-
siyle artacak uzun çalışma koşullarına 
karşı bariyer kurmak... Çözüm Meclis’te 
değil fabrikada, atölyede, mahallede!

Mehmet Akkaya, Aydınlık, 26.9.2018

Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Bekleyin, büyük adımlar atıyoruz” 
dediği program açıklandı. Beklenti kuvvetlensin diye, adı da değişti-
rilmiş. Orta Vadeli Program, “Yeni Ekonomik Program” oluvermiş. 16 
yıldır size de ait olan “Orta Vadeli Program”ın suyu mu çıktı? Çıkmış 
demek ki.

Krizin sebebi, gezi olayları ve 15 temmuz’muş
Her şey yolunda giderken aniden ekonomiyi bozan, Gezi eylemi 

ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüymüş meğer. Program diyor ki, “Gezi 
olayları ile başlayan, 17-25 Aralık 2013 yargı darbesi ve 15 Temmuz 
2016 menfur darbe girişimleri ile devam eden dönemde... bu sürecin 
ülke ekonomisine olumsuz etkileri olmuştur.”

Emperyalist programı adeta emir komuta ilişkisiyle uygulamak, 
Cumhuriyet ekonomisini yıkmak değilmiş sebep. Oysa “Ulusal İstih-
dam Stratejisi” Gezi’den üç yıl önceydi. “Ekonomide Milli Seferberli-
ğe” ya da kalan bütün kurumları bir çuvala doldurmaya ne demeli? Se-
ferberlik savaşta olur. Gezi’nin ve 15 Temmuz seferberlik ilan etmenizi 
gerektirdiyse, ne kadar narin bir ekonomidir bu? Teşhis yanlışsa, ilaç 
da yanlış olur. Virüsü bulamayan doktor, hastayı döverek iyileştirmeye 
kalkıyor.

Krizden çıkışın yolu, işçiyi köleleştirmek mi?
24 Haziran seçimlerinden üç gün sonra 27 Haziran’da, kesinleşmiş 

sonuçlar bile açıklanmamışken, TİSK, Cumhurbaşkanını kutlamış, iki 
istekte bulunmuştu: Çalışma hayatını esnekleştirin, asgari ücreti düşü-
rün.

Programın yaptığı da bu! Hatta daha da ötesi... Saldırıyor işçiye: 
Esnek çalışma, performans köleliği, kıdem tazminatına göz dikme ve 
BES için işçiden zorla kesinti. “Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar 
yeniden yapılandırılacak, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı 
yönetimi... benimsenecek.”

Program, esnek çalışmada sınır tanımıyor. Her türlü esnekliye yol 
veriyor: “Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma model-
leri ile...” Esnek çalışma köleliğinin o kadar sevmiş ki program, bir 
kez daha bastırarak yazıyor: “Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş 
tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacaktır.”

AKP ve işverenler esnek çalışmayı niye bu kadar seviyor? Örgüt-
lenme, sendikalaşma, hatta toplusözleşme yok bu sistemde. Bazı ça-
lışma biçimlerinde kıdem tazminatını ve emekli olabilmeyi rüyanda 
görüyorsun. Sebep bu!

Kıdem tazminatı konusu hortluyor mu?
Meşhur “FON” konusu, işçinin kıdem tazminatını tasfiye etme ni-

yeti, yeniden hortlamış açıklanan programda: “Sosyal tarafların muta-
bakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.”

22 Eylül 2018 tarihli Aydınlık’ın, “Ekonomi Programı Kıdem Taz-
minatını Vuracak mı?” başlıklı haberi okuyalım: “Zamanın Çalışma 
Bakanı Süleyman Soylu..., ‘bireysel kıdem tazminatı hesabı’ açılarak 
işverenin bu konudaki yükünün hafifleyeceğini söylemişti. Soylu, kı-
dem tazminatı ile ilgili yüzde 8.33 olan rakamın, kademeli olarak yüz-
de 3.75’e indirilmesi için çalışma içinde olduklarını itiraf etmişti. Bu 
bir işçinin en az yüzde 55 hak kaybı yaşayacağı anlamına geliyor. Fon 
sisteminde 30 güne dokunulmadığı takdirde bile.”

İşsizlik fonu yetmedi, bes fonu
Program diyor ki, “Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygu-

lanması sağlanacaktır.” Diğer yarısı İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.
Sanayici, tarım, batan şirket, işsiz, teşvikteki işçinin sigorta primi... 

İşsizlik Fonu bitmez kuyu değil ki! Başka kaynak lazım... Akıllarına 
yine işçi geliyor. “Çalışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emekli-
lik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandı-
rılarak daha sürdürülebilir hale getirilecektir.”

Otomatik katılma! Zorla yani. Çalışanları nereye zorla katıyorlar? 
Sigortalı olmaya. E zaten hepsi SGK’lı, sigortalı. O halde bu ne? Çoğu 
yabancı olan bu şirketleri niye besliyor AKP?

Önce emperyalistlerin isteği içindi. Şimdi de Åyama kapatmak için.
BES’lerin danışmanlığını da yapan Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın 

24 Eylül 2018 tarihli yazısından alıyoruz ki, hükümetin gerçek niyeti 
üç yıl boyunca bütün çalışanları zorla üye olarak tutmak ve zorla kesin-
ti yapmak. Bütçenin diğer delikleri -giderek büyüyen deliklere yeterse- 
buradan yamanacak.

Görünen o ki, AKP krizi de anlamamış, çıkılacak yolu da. İşçiye 
saldırmak, hem çare değil, hem akıl işi değil. Sendikacılar, Türk-İş, 
Hak-İş ve DİSK yöneticileri, programı incelemiştir umarım.

15 Temmuz 2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Dev-
let Denetleme Kurulu’na işçi ve işveren 
örgütlerini, dernekleri, vakıfları ve her 
türlü meslek kuruluşunu denetleme yetkisi 
verildi. 

5 numaralı Kararnameye göre 
Cumhurbaşkanının emri ile çalışan Dev-
let Denetleme Kurulu sendika, meslek 
örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari 
soruşturma, inceleme, araştırma ve dene-
tleme yapma yetkisine sahiptir. 

Kararnamede Devlet Denetleme Kuru-
lu  her kademe görevliyi, seçilmiş sendika 
yöneticileri dahil görevden uzaklaştırma 
tedbiri uygulayabilecektir. Meslek örgütü 
ve sendikaların her türlü belge ve bilgileri 
hiçbir sınırlama denetleyebilecektir. 

Devlet Denetleme Kurulu’na ver-
ilen bu geniş yetkiler Anayasaya, ILO 
sözleşmelerine ve 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na 
aykırıdır.  Anayasa’nın 104. maddesine 

göre kanunların açıkça düzenlediği konu-
larda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
çıkarılamaz. Bu yolla Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri ile TBMM’nin yetkisi 
yani kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılmaktadır. 

6356 sayılı Yasa’nın 29. Maddes-
inde sendikaların denetimi, kanun ve 
kuruluşun tüzük hükümlerine göre dene-
tleme kurulları ve yeminli mali müşavirler 
tarafından yapılır. 

87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Sözleşmesinde idari makamların 
sendikaların işleyiş ve kararlarına müda-
hale etmesini açıkça sendika özgürlüğünün 
ihlali olarak değerlendirilmektedir.

Sendikalar yapıları itibarıyla ve ulusal 
– uluslararası mevzuat gereğince bağımsız 
ve özerk olmaları zorunlu kuruluşlardır. 
Sendikaların Devlet Denetleme Kurulu 
aracılığı ile denetim altına hatta zaptur-
apt altına alınmaya çalışılması en başta 
demokrasinin tesis edilmesine darbe 
vuracaktır.

Yeni Ekonomik Program açıklandı ve başımıza ilk taş düştü; çalışanlar Zorunlu Bireysel 
Emeklilik uygulamasından üç yıl boyunca çıkamayacaklar.

Zorunlu Bireysel Emeklilik 
Mahkumiyete dönüştürülmek isteniyor

Programdan anlaşıldığı kadarıyla dev-
letin ve sermayenin eli yine halkın cebine 
uzanacak. Detaylara girmeden ana fikri öze-
tlemek gerekirse, enflasyonu kontrol altına 
almak için bir yandan maliyetleri kısmak 
diğer taraftan da yerli ve yabancı sermayenin 
önünü alabildiğine açmak hedefleniyor.

Bu sistemde maliyetleri kısmanın ve ser-
mayeye kaynak aktarmanın biricik yolu da 
ücretleri baskılamak ve vatandaşın en çok 
da çalışanların cebindeki paraya göz dikmek 
oluyor.

İşte bunun ilk sinyalleri de 2017 yılında 
başımıza örülen Zorunlu Bireysel Emeklilik 
uygulamasının daha da zorunlu hale getirilm-
esi ile ilgili hazırlıklarda görülüyor.

Bilindiği gibi şu andaki uygulamaya 
göre zorunlu bireysel emeklilik kapsamına 
giren çalışanlar iki ay içinde bu uygulamaya 
son verebiliyorlar. Yani kısacası 45 yaşın 
altındaki çalışanlar şu anda Devlet zoruyla 
girdikleri bu sistemden özgür iradeleriyle iki 
ay içinde çıkabiliyorlar.

Bugüne kadar çalışanların yaklaşık yüzde 
60’ı kendileri için bir yararı olmadığını 
gördüklerinden bu zoraki sistemden 
çıkmışlardır. Böylece AKP Hükümetinin 
vatandaştan sigorta şirketlerine kaynak aktar-
ma operasyonu beklenen sonucu vermemiştir.

Ancak ekonomik program 
doğrultusundaki yapılan açıklamalara 
bakılırsa bundan böyle zorunlu emeklilik 
kapsamına girenlerin aylık brüt kazançları 
üzerinden yüzde üç kesilecek ve üç yıl bo-

yunca bu kesintiye dur diyemeyeceklerdir.

Enflasyonun beklentilerin çok üzerinde 
seyrettiği, dolayısıyla hayat pahalığının 
dayanılmaz hale geldiği böyle bir ortamda, 
üç yıl boyunca aylık ortalama 150 TL’yi bu-
lan kesintilerin çalışanlar için çok can yakıcı 
olacağını tüm kamuoyu takdir edecektir. 
Bu uygulama ile sabit gelirli emekçilerin 
elinin kolunun bağlanarak paralarına zorla 
el konulmasının yasal bir gaspa dönüşeceği 
açıktır.

Biz 2017 yılında başlayan bu uygulamanın 
yaratacağı sakıncaları, daha başlamadan 
önce defalarca belirttik. Emeklilik yaşı 65’e 
çıkartıldığında bunun Türkiye koşullarında 
emeklilik hakkını neredeyse imkansız hale 
getirdiğini ve bireysel emeklilik sistemine 
yönlendirmek için bir zorlama olduğunu da 
tüm gerekçeleriyle ortaya koyduk.

Ancak emeklilik sitemini tamamen 
özel sigorta şirketlerine aktarmayı kafasına 
koymuş olan iktidar daha da cüretkar 
davranarak önce zorunlu bireysel emeklilik 
sistemini getirmiş, istediği sonucu elde ede-
meyince de gemi azıya alarak sistemden üç 
yıl çıkma yasağı ile işi giderek mahkumiyete 
dönüştürmüştür.

Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası 
olarak emeklilik yaşının düşürülmesini 
dolayısıyla çalışanların yaşarken eme-
kli olabilme haklarının iadesini istiyor ve 
halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ka-
bul görmeyen zorunlu bireysel emeklilik 
uygulamasına derhal son verilmesini tüm ka-
muoyu nezdinde bir kez daha duyuruyoruz.

Sendikalar Devlet Denetleme Kurulu ara-
cılığı ile zapturapt altına alınmak isteniyor

YEP 2019-2021’in hedefi: 
İşçiye kölelik!

Sermayenin kahkahası, 
milli mutabakatın cilası

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık 
yapması gereken harcama bin 857 TL’dir.

Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 41.4 
ile en yüksek paya sahiptir. 

2003 yılında 4 kişilik bir aile günlük 13.8 TL’ye sağ-
lıklı beslenebilirken bugün ancak 61.9 TL’ye sağlıklı bes-
lenebilmektedir.

Yoksulluk Sınırındaki Artış Asgari Ücretteki 
Artışın Yaklaşık 6 Katı 

Açlık Sınırı Bir Ayda 108 Tl, Yoksulluk Sınırı 
374 Tl Arttı

Yıllık Artış İse Açlık Sınırında 341 Yoksulluk 
Sınırında 1181tl Oldu

Açlık Sınırı 15 Yılda 4.5 Kat Artmıştır

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada, BİSAM beslenme kalıbı, her ay açık-

lanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin 
ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tu-
tarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori 
miktarları şunlardır:

4-6 yaş çocuk için 1963 kalori
15-18 yaş çocuk  için3244 kalori
Yetişkin bir erkek için 2953 kalori
Yetişkin bir kadın için 2658 kalori   
4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması 

gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI 
olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim 
harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize 
YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama 
Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda 
harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir. 

 Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı 
Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı 
sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları 
dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim grubu Türkiye’de 
nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir.

Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-
18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştı.
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Gazetemizde yer alan haber, eylem ve etkinlik-
lere ilişkin daha fazla fotoğrafı, internet  
sitemizde ve sosyal medya sayfalarımızd bula-
bilirsiniz. 
İşyerinizdeki ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza 
da duyurunuz...

www.birlesikmetal.org

facebook.com/BirlesikMetalSendikamızı internetten 
ve sosyal medyadan da
takip ediyor musunuz? twitter.com/BirlesikMetal

İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Anadolu 
Isuzu’dan, Bünyamin Bişi, Murat Çal, Şahin Uçar, 
Yavuz Kaya, Menekşe Bulut, Gökhan Batı evlendi. 
Onur Özçelik, Mustafa Öztürk, Soner Ülker, Özkan 
Kara, Ersin Çulha, Serkan Şirin, Mustafa Türkmen, 
Hasan Onur Yılmaz, Yasin Kayrak, Mete Şahin, 
Samet Cemek, Suat Yalçın, Yusuf Öztürk, Selçuk 
Küçükeruğurlu, Ramazan Silici, Soner Ertunç’un 
çocukları dünyaya geldi. Mata Otomotiv’den Yadigar 
Çağlar ve Tarkan Çoğallı’nın kız çocukları dünyaya 
geldi. Remas’tan, Serkan Özveren’in Zeynep Duru 
adında kızı dünyaya geldi. Tabo Otomotiv’den Ab-
dulkadir Şalcı’nın Yunus Emre adında oğlu dünyaya 
geldi.

Anadolu şubemize bağlı Başöz Enerji’den Ha-
run Tuna ve Zafer Lapacı’nın erkek çocukları doğdu. 
Çemaş Döküm’de Murat Kolak, Ahmet Battal’ın er-
kek çocukları doğdu. Lütfü Beytar’ın kızı doğdu. Bü-
lent Kaya, Yasin Akdeniz, Gökhan Deniz düğünleri 
oldu. Yücel Boru (Osmaniye)’de Temsilcimiz Sadık 
Yıldız ve Bahtiyar Tüzün’ün çocukları doğdu.

Gebze Şubemize bağlı Yücel Boru’dan Erkan 
Türkcan, Semih Polat, Onur Meral, Mehmet Özden, 
Selçuk Karahan, Veli Yıldırım, Fatih Dağaşan, Mefa 
Ulug, Burhanettin Suluca, Ufuk Talan, Muhammet 
Aksoy, Ali Ünsal, Bahadır Kurt, Ender Karagöz, Yu-
nus Nişancı’nın çocukları oldu. Yücel Çalışkan, Nec-
mi Nahit Oksay, Fatih Kaya, Burhanettin Ekmekçi, 
Özgür Hotalak, Erdem Cıbırlı evlendi. Legrand’dan 
Havva Güler, Hazal Gocel, Ferhat Çolak evlendi. 
Önder Çıray, Bekir Eröz, Tülay Demir’in çocukları 
dünyaya geldi. Makina Takım’dan Erman Çığrıkcı, 
Sadık Cavut, Yaşar Yaman, Uğur Tüysüz evlendi. 
Tarık Şenyer, Ahmet Esmer, Bilal Özgan’ın çocukları 
oldu. Dostel Makine’dan Engin Asan, Halis Güzel’in 
çocukları oldu. Cengiz Makine’dan İbrahim kangal, 
Yavuz Kaya, Emre Koca, Orhan Sayıcı, Muhammet 
Mete, Ferhat Eyüpoğlu, Mustafa Ören, Mehmet Er-
doğan, Mert Akyol, Muhammet Alpat, İsmail Ersoy, 
Fatih Demir, Ahmet Akın, İbrahim Horoz, Ramazan 
Yımaz, Hasan Aydın’ın çocukları oldu. Arfesan’dan 
Oğuz Kıraç, Orçun Sancarbarlaz, Hüseyin Kara, 
Furkan Yıldırım, Muhammet Alçan evlendi. Cenk 
Aktaş, Mehmet Kılınarslan, İsmail Uzuntaş, Tan-
su Kılıç, Selçuk Demirkaya, Birol Ünal, Numan 
Harputoğlu’nun çocuğu oldu.

İzmir Şubemize bağlı Delphı’Abdullah Ebü’nün 
oğlu, Sinan Biner’in oğlu, Mustafa Dönertaş’ı 
kızı, Uğur Uludağ’ın çocuğu, Ferruh Çolak’ın kız, 

Uğur Özçelik’in kızı, 
Hakan Yağız’ın kızı, Ali 
Çamlılar’ın oğlu, Berkan 
Kordağ’ın kızı, Mustafa 
Küçük’ün oğlu dünyaya 
geldi. Totomak’dan Meh-
met Ali Turp’un oğlu, Za-
fer Esen’in oğlu, Mehmet 
Sözen’in oğlu dünyaya geldi. Semih Gençay, Adem 
Bağıran evlendi. İmpo Motor’dan Seher Yılmaz, 
Rabia Torun, Sina Doğan, Barış Bigalı evlendi. Hü-
seyin Göksel ve İlker Güdücü’nün çocukları sünnet 
oldu. LİSİ-FTB’dan Sinan Yaçan, Veli Karakaya, Ab-
durrahman Dere’nin çocukları sünnet oldu. Hasan 
Özlü, Aykut Şınığ, Veysel Ayhan, İbrahim Volkan 
Akıcı evlendi.  Mahle’den Celal Duru, Ercan Çelik, 
Halis Güzel, İbrahim Çakmak, İsmail Sever’in ço-
cukları dünyaya geldi. Yasin Büyükiskilip, Kemal 
Kantarcı, Gökhan Akgül, Emre Aydın evlendi. Er-
gun Hidromak’tan Tülin Taşçeken’ın oğlu, Nazan 
Çiçek’in kızı, İsmail Cengez’in oğlu dünyaya geldi. 
Ali Gençtürk evlendi.  HMS Makine’dan Yaşar şa-
hin evlendi, Niyazi Kır’ın çocuğu sünnet oldu. Titan 
Asia’dan Ahmet Akı, Ali Balcı’nın çocukları sünnet 
oldu.  Mehmet Aydoğdu, Engin Aksoy, Abdülkadir 
Çakmak evlendi.  Jantsa’dan Hilmi Ballı, Murat Si-
reklioğlu, Ferdi Tayfun, Fatih Bayır, Bayram Kurban, 
Özay Doyaç, Ergin Acar, Mustafa Vatandaş, Cemil 
Çalışkan, İsmail Sağlam’ın çocukları dünyaya geldi. 
Ali Ertan, Mustafa Selbes, Serkan Çinelioğlu, Gök-
han Çeliktaş, Soner Orhan, Mehmet Yıldırım, Akif 
Balcı, Durul Yılmam evlendi. Schneider/Manisa’dan 
Emre Erter, Orhan Şerderbent, Muhterem Can, 
Hasan Çelik, Erol Balkay’ın çocukları dünyaya gel-
di.  Kadir Zümbüllü, Binnur Kütükçüoğlu, Ramazan 
Çelik, Hasan Sönmez evlendi. Schneider/Çiğli’den 
Uğur Yıldırım, Gökhan Tiken’in çocukları dünyaya 
geldi. Eren Balata’dan Mustafa Koçak evlendi. LİSİ-
FTB’dan Adem Eren, Ekrem Seylan, Eray Akay, Fer-
hat Karademir, Hüdai Özdoğan’ın çocukları dünya-
ya geldi. Kartesis’dan Yahya Er’in çocuğu dünyaya 
geldi.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı 
Anadolu Isuzu’dan Aydın Karaoğlan’ın 
kardeşi, Sadık Yeniçeri’nin eşi, Hüse-
yin Kılıçaslan’ın annesi, Fırat Uçar’ın 
kardeşi vefat etti. Mata Otomotiv’den 
Zekeriya Çağlıyan vefat etti, Suna 
Özmen iş kazası geçirdi. Sanel’den 
Neslihan Emir’in oğlu oldu.

Anadolu şubemize bağlı 
ÇİMSATAŞ’ta Kenan Öçmaz, Cem 
Doğan, Hakan Öz’ün babaları vefat 
etti. Petrotek’ten Zeynep Can, Fik-
ret Şener ameliyat oldular. Başöz 
Enerji’den Erdinç Aydoğan’ın kayın-
babası vefat etti. Çemaş Döküm’de 
Deniz Koçak’ın oğlu vefat etti. Yücel 
Boru (Osmaniye)’de Uğur Palta, Tay-
fur Özer, Mustafa Karatosun iş kazası 
geçirdiler. 

Gebze Şubemize bağlı Yücel 
Boru’dan Eşref Erdal’ın annesi, Mü-
nip Kuştaşı’nın ağabeyi, Bünyamin 
Asan’ın babası, Fatih Keskin’in ba-
bası, Cihan Göksu’nun babası vefat 
etti Ali Ünlü, Fatih Kurt, Mustafa Kula 
iş kazası geçirdi. Dostel Makine’dan 

Yunus Baştepe’nin annesi vefat etti. 
Cengiz Makine’dan Nuri Avcıoğlu’nun 
kardeşi, Fatih Bozer’in babası, Tan-
yeri Kuş’un babası, Aliasker Alica’nın 
kardeşi vefat etti. Arfesan İbrahim 
Dil’in kayınpederi vefat etti.

İzmir Şubemize bağlı Delphı’den 
Yiğit Bozdağ’ın babası, İbrahim Ser-
kan Gözütok’un babası vefat etti. 
Ergun Hidromak’tan Ümit Sait’in 
babaannesi vefat etti. Totomak’dan 
Ferhat Baştuğ’un babası, Hüse-
yin Yamaçtepe’nin kardeşi, Coşkun 
Bügütay’ın annesi vefat etti. LİSİ-
FTB’dan Ayhan Savaş’ın babası, 
Gökhan Karakaş’ın babası vefat etti. 
Mahle’den Mevlüt Kalafat’ın anne-
si, Rıza Çevik’ın kayınbiraderi vefat 
etti. İmpo Motor’dan Can Ataş’ın 
babası vefat etti. Jantsa’dan Özkan 
Devecioğlu’nun babası, Süleyman 
Yay’ın annesi, Efkan Gökmen’in ba-
bası vefat etti. Tordemir’den Halil İb-
rahim Şen’in annesi vefat etti. Mümin 
Ali Çalışkan geçirdiği trafik kazası so-
nucu hayatını kaybetti.

SOLDAN SAĞA: 
1) 1928-2017 yılları arasında yaşayan ve 12 Mart 1971’de kurulan Nihat Erim kabinesinde görev alan ilk 

kadın bakanımız./Bir yapım eki. 2) Aldırış etme, önem verme./Mimaride tahta perde, tahta bölme. 3) Tüylü toplarla 
oynanan tenise benzer bir oyun./Açık, kesin ve tartışmasız benimsenmesi istenen yargı. 4) Bir şeyi tutturmaya, as-
maya yarayan çember biçimindeki nesne./Ayakta duran, vor olan./Arazi ölçümlerinde kullanılan tassimatlı çetvel. 
5) Tanrı tanımaz./Eski Mısır inanışında güneş tanrısı./Batı Afrika’nın zenci halkı. 6) Niyobyum’un simgesi./Uzaklık 
işareti./Taştan yapılmış kemerli büyük köprü. 7) Evlere su taşıyan kişi./Namus./”Öküzgözü2 de denilen, papatyayı 
andıran bir çiçek. 8) Tıp dilinde derinin kanlanmasına verilen ad./Hristiyanlarca “Selam” anlamında kullanılan sözcük. 
Bulgaristan’ın eski para birimi. 9) Seksen milyon yıl önce nesli tükendiği sanılan, ancak 1938 yılında Mozambik 
Boğazı’nda canlı olarak bulunan balık./Isıyı ve elektriği çok iyi ileten, kendine özgü parlaklığı olan madde, maden. 
10) Az tavlı toprak./Tavlada üç sayısı./Tavır, davranış. 11) Eski dilde kapsül./Yemek, içmek, geçinmek için gerekli 
olan şeylerin tümü./Heykel, abide, anıt. 12) Ukranya’nın başkenti./Eskiden bön, ahmak, budala anlamında kullanılan 
sözcük./Avrupa’da bir başkent. 13) Beyaz./Deriden yapılmış kalkan./İsim. 14) “Akaju” da denilen bir ağaç./Afrika 
kökenli bir kahve cinsi. 15) 25.4 mm’lik İngiliz ölçü birimi./Kinaye, anıştırma, dokundurma./Resim gibi güzel sevgili.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) 1922-2010 yılları arasında yaşamış birçok dergi ve günlük gazetede karikatürleri yayınlanmış, köşeli çözgi-

leri ve “Abdülcanbaz” tiplemesiyle anımsadığımız çizerimiz./Bir soru eki. 2) Anne./Etyopya ve Sudan’dan geçerek 
Nil’e ulaşan zaman zaman taşmasına neden olan ırmak./Gemi barınağı. 3) Rusya’nın para birimi./Yazıt./Sınır boyu. 
4) Bir işletmenin ani batışı./Dinlence./Bir ilimiz. 5) Malatya’nın Darende ilçesinin antik dönemlerdeki adı./Can ve 
mal güvenliği olduğu hakkında düşmana verilen söz. 6) Şan, şöhret, ad, ün./Metal olmayan./Bir bağlaç. 7) Akdeniz 
bögelinde bir göl ve ovanın ortak adı./Kripton’un simgesi./Alakok. 8) Ağzı geniş tek kulplu su kabı./Civanperçemi” de 
denilen ve çiçekleri halk hekimliğinde kullanılan otsu bir bitki. 9) Romanya’da bir ırmak./Derin daravana. 10) Araba 
ile kat edilen mesafeyi ölçen alet, yolölçer./Suudi Arabistan’ın plaka imi./Bağışlama. 11) İsveç’te yönetimsel bölüm./
Yunan mitolojisinde doğa ya da çoban tanrı./Kuzu sesi./Bazı böceklerin petek göz şekli. 12) Ahşap bir teknede açılan 
delikleri geçici olarak tıkamada kullanılan ağaç takoz./GO oyununda bir taşın ya da taş öbeğinin etrafının sarılarak 
zaptedilmesine verilen ad. 13) “Abaka” da denilen bir bitki ve bu bitkinin halat yapımında kullanılan lifleri./Gümüş’ün 
simgesi. 14) Saban demirinin tarla sürülürken açtığı çizgi./Hint inanışında, insanların öldükten sonra iyi davranışla-
rından ötürü nasıl armağan göreceklerini anlatan Buda öykülerini anlatan kitap. 15) Gemilerde baş, kıç ya da ortadaki 
yarım güverteler./İlgili.

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, 
arkadaşlarına,  üyelerimize ve çalışanlara başsağlığı ve sabırlar diliyoruz

İşçi sınıfının mücadelesinde yaşıyorlar 

Özcan Kesgeç

Kemal 
Nebioğlu

Kenan Budak

Mahmut Seren

Schneider Elektrik 
işyerinden üyemiz 
MURAT ÖZTÜRK 
yakalanmış olduğu 
amansız hastalıktan 
dolayı vefat etmiştir.

DİSK üyesi İlerici Deri-İş sen-
dikası Genel Başkanı KENAN BU-
DAK, katledilişinin 37. yılında 25 
Temmuz'da Silivrikapı’daki mezarı 
başında düzenlenen bir törenle anıl-
dı. Sendikamız yöneticileri de anma 
törenindeydi.

İsmail Hakkı 
Önal

Konfederasyonumuz DİSK’e 
bağlı Genel-İş Sendikası’nın Genel 
Başkanlarından ve DİSK Genel Baş-
kan Vekili İSMAİL HAKKI ÖNAL’ı 
ölüm yıldönümünde Ankara Karşı-
yaka Mezarlığı’nda törenle anıldı. 
24 Temmuz’daki törene, sendikamız 
Anadolu Şube yöneticileri de katıl-
dılar.

Konfederasyonumuz DİSK’e 
bağlı Sosyal İş Sendikası’nın unutul-
maz Genel Başkanı ÖZCAN KES-
KEÇ, vefatının 11. Yılında anıldı. 

Anmaya sendikamız Anadolu 
Şube yöneticilerimizde katıldılar…

Sevgili Dr.Köksal Aydın’ı, geçirdiği kalp 
krizi sonucunda kaybettik... 

Kamu emekçileri mücadelesinde önemli 
sorumluluklar üstlenen, SES (sağlık emekçi-
leri sendikası) Başkanlığı görevini de üstle-
nen dostumuzun Emek mücadelesine büyük 
katkıları oldu.

Görevi başında vefat eden 
DİSK Genel Başkan Yardımcı ve 
Genel İş Sendikası Genel Başkanı 
Mahmut Seren’i yöneticilerimiz ve 
sevenleriyle birlikte 28 Temmuz’da 
mezarı başında saygıyla andık. 

Sendikamız avukatlarından sınıf 
mücadelesi ve sendikal hareketin hu-
kuk savaşcısı Av. SEMRA ŞIVGIN’ı 
(Semra ablamızı) ölüm yıldönümünde 
özlem ve sevgiyle anıyoruz.

Kemal Türkler Eğitim ve Tatil Sitesi tesis sorumlumuz, Çimsataş işyeri 
baştemsilcimiz ve eski Anadolu Şube başkanlarımızdan Uğur TOZLU vefat 
etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz. 

DİSK’in kurucularından, Gıda-İş 
Sendikası’nın ve DİSK’in eski genel 
başkanlarından Kemal Nebioğlu, 
ölümünün 12. yıldönümünde, 10 
Ağustos’ta mezarı başında anıldı.

Uğur 
Tozlu’yu 
yitirdik

Köksal Aydın’ı 
kaybettik

Av. Semra Şıvgın

11 Eylül 2010 tarihinde aramızdan 
ayrılan eski Genel Başkanımız, mü-
cadele arkadaşımız Kamil Kinkır'ı 
bugün mezarı başında andık.. Anısı, 
işçi sınıfının mücadelesinde yaşıyor.

Kamil Kinkır

11 Eylül 2013'te aramızdan ayrılan, 
yaşamını işçi sınıfı mücadelesine 
adamış, avukatımız, hocamız, ablamız  
Av. ŞEYMA TÜMER'i özlüyoruz... 
Unutmayacağız...

Av. Şeyma Tümer

Gönlümüzdesiniz

Düzce M&T Reklam 
çalışanlarından  üyemiz  

HASAN SAĞLAM  
yakalandığı amansız 

hastalığa yenik düşerek 
vefat etmiştir.

İzmir Tordemir’den 
MÜMİN ALİ  
ÇALIŞKAN  

geçirdiği trafik kaza-
sı sonucu hayatını 

kaybetti.




