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Yurdumun mutlu günleri, 
Mutlak gelen gündedir
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Biz severiz Haziran’ları ve “Haziran direniştir” 
biliriz. Aynı 1970 yılı 15-16 Haziranı’nda ve 2013 
Haziranı’nda olduğu gibi... Ve ne mutlu bize ki çoğa-
lıyoruz, gelişiyoruz zincirleri kıra kıra, karanlığı yara 
yara,  zorbaların kafasına vura vura, zalimlerin salta-
natını yıka yıka kararlı adımlarla ilerliyoruz. 

İsyana, ZULME karşı DURUŞA, mücadeleye, 
metal işçileri olarak katkılarımızı cömertçe ve alınte-
rimizin son damlasına kadar korkusuzca sunuyoruz, 
sunmaya devam edeceğiz.

Adı konmayan ekonomik kriz nedeniyle küçülen 
fabrikalara, kapanan işyerlerine, işinden ayrılan üye-
lerimize karşın yeni örgütlediğimiz fabrikalarla birlik-
te böylesine kritik bir dönemde üye sayımızı arttırma 
gayreti içindeyiz. 

Örgütlenme hedefimizden asla vazgeçmiyoruz. 
Örgütlenecek daha çok işyeri, hakları savunulup ge-
liştirilecek daha çok işçi var. 

Unutmayalım ki bu ülkede toplu sözleşmeli işçile-
rin oranı yüzde 10’un altındadır. Bu durum örgütsüz 
bir işçi sınıfımız var anlamına gelmektedir.

Gelişiyoruz dedik. Elbette gelişme, büyümeden ve 
çoğalmaktan daha geniş ve farklı bir anlam taşımakta-
dır. Gelişme büyümeyi ve çoğalmayı da içerir. Ancak 
bunlardan daha fazlasıdır. Gelişme aynı zamanda bi-
linci, farkındalığı ve planlamayı da kapsar. 

İşte biz demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı an-
layışımız doğrultusunda, izlediğimiz doğru ve aynı za-
manda kararlı politikalarla gelişmemizi sürdürüyoruz. 

Bunu nasıl gerçekleştirdiğimizin en somut göster-
gesi de sonuçlandırdığımız toplu iş sözleşmeleridir. 
İmzaladığımız sözleşmelerimizle, birbirleriyle yarışan 
ve sürekli kazanımlar çıtasını bir üste taşıyan, adeta 
bir bayrak yarışına dönen sonuçlar elde ediyoruz. 

Çok değil, bundan on yıl önce telaffuz dahi edile-
meyecek zam oranlarını ve bazı yeni hakları şimdi-
lerde, sıradan kazanımlar olarak görmeye başladıysak 
eğer, sendika olarak özellikle 2010 yılında MESS’e 
karşı gözümüzü karartıp yükselttiğimiz mücadele ve 
izlediğimiz politikaların sonucu, ortaya çıkan grevle-
rin, bu kazanımların ilk ateşleyicisi olduğunu da söy-
lememiz gerekir.

Daha sonra mücadele hattını biraz daha genişlet-
tik. 2015 grevi ve yasakları delen kararlılık, MESS’ten 
kopan işyerleri ile imzalanan sözleşmeler, kurulan 
yeni işveren sendikası EMİS ile yine yasakların daha 
kapsamlı delindiği grev süreçleri ve en son MESS 
sözleşmelerinde elde edilen büyük başarı. 

İşte bütün bu gelişmeler iftihar ettiğimiz münferit 
sözleşmelerin önünü açan büyük hamleler olmuştur. 
Bu elde edilen kazanımlar sadece metal işkolunun 
değil diğer birçok işkolundaki sendikaların da öncüsü 
olmuş, özellikle MESS ile imzalanan son sözleşme-
ler birçok işkolu sözleşmesinde bir gösterge olarak 

örnek alınmıştır. Elde ettiğimiz saygınlık da buradan 
gelmektedir. 

Sözleşmelere sadece rakam olarak değil bir hak-
lar manzumesi olarak bakıyoruz.  İmzaladığımız bazı 
sözleşmelerde kadın üyelerimiz için 8 Mart ve özel 
izin hakkı elde ederek bu alanda ilkleri gerçekleştir-
miş olduk. 

Yine kiralık işçilikle ve esnek çalışma ile ilgili en-
gelleyici maddeler bazı sözleşmelerimizde yer aldı. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği gibi hayati bir konuda top-
lu iş sözleşmelerimize yeni maddeler ekledik, işyeri 
denetimlerinin gündeme alınmasını sağladık. Tabii ki 
mutluyuz, gururluyuz. 

Ama daha iyilerini yapacak güce sahip olduğumu-
zun da farkındayız ve yapacağız. Önümüzde yine bir 
MESS sözleşmesi var ve biz buna yine bir öncekin-
den daha iyi ve güçlü olarak hazırlanmaktayız. Daha 
şimdiden ilgili dairemiz tarafından organize edilen bir 
takvim doğrultusunda tüm şubelerimize bağlı grup 
kapsamındaki işyerlerimize yönelik ilk tur toplantılar 
yapıldı ve bu toplantılara 900 civarında arkadaşımız 
katıldı.

1 Temmuz itibariyle ikinci tur toplantılara başladık 
devam ediyoruz. Biz her zaman olduğu gibi ihtiyaçlar 
doğrultusunda ve gerçekçilik ilkemiz gereği en iyisini 
ve en güzelini elde edebilmek için gereken tüm hazır-
lıkları yapacağız.

Bu mücadeleyi olabilecek en doğru biçimiyle ger-
çekleştirmek için çabamızı ortaya koyacağız. Herkes 
uzun ve zorlu bir mücadeleye hazır olsun. 

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak yaşamın tümü-
nü kucaklayan, hiç bir alanı ıskalamayan bir dinamizm 
ve üretkenlik içinde yapabileceğimizin en iyisini yap-
manın gayretindeyiz. 

Ama daha fazlasına ihtiyaç var bu çarpık sömürü 
düzeniyle mücadele etmek, ruhunu kapitalizme, bede-
nini yani vatan topraklarını ise emperyalizme teslim 
etmiş bir anlayışla mücadele etmek için Türkiye’de 
uzun vadeli sınıfsal bir karşı duruşu oluşturmaya ih-
tiyacımız var.

İş, ekmek, eşitlik ve özgürlük olmayınca geriye in-
sanlık da kalmıyor, bizler sınıfsal bilinci yüksek metal 
işçileri olarak ortaya konulan duruşumuz ile unutulan-
ları hatırlatmayı sağlamalıyız.

Kıdem tazminatlarımıza göz dikenlerin, vergileri 
adeta bir haraca döndüren yaklaşımların, yoksulluğu 
istikrarlı bir politikaya dönüştürüp halkı ezenlerin, hu-
kuku hiçe sayıp saltanat sürenlerin bu çarpık politika-
larını mahkum etmenin zamanı gelmiştir.

Biz haziranları severiz dedik, çünkü 15-16 Hazi-
ranları yaratanların devamıyız. Hakkımıza da, parkı-
mıza da sahip çıkarız. Geçmişte çıktık, bugün çıkıyo-
ruz, gelecekte de çıkacağız. Bu ülkeyi, saray, saltanat, 
şatafat düşkünlerine, sömürdükleri halkın üstünde 
tepinenlere, kaybetmeyi dahi hazmedemeyenlere bı-
rakamayız, bırakmayacağız.

Nitekim halkın özgür iradesini hiçe sayıp kaybet-
meyi hazmedemeyenler, hukuku da çiğneyerek kamu-
oyunun vicdanını sızlatan bir kararla tekrarladıkları 
seçimde halkın tercihinin bir kez daha aynı yönde tes-
cil edildiğini gördüler. 23 Haziran 2019’da halk, ken-
disine karşı yapılan ağır darbeyi kabullenmeyerek ver-
diği kararı çok daha açık ve net olarak ezici bir farkla 
ortaya koydu. Ve söz bir kez daha Haziranın oldu.

Diğer yandan konfederasyonumuz DİSK yönetimi 
ile ilişkilerimiz normalleşme içindedir. Haklı, sabırlı, 
kararlı ve bütünsellik içindeki tutumumuz sonucu, 
sendikamıza yönelik haksız söylem ve davranış ser-
gileyenler tarafından sendikamızın beklentileri yerine 
getirilmiş ve işleyiş istediğimiz şekle dönüştürülmüş-
tür.

Burada yönetim kurulu olarak yanlış yapan kim 
olursa olsun hep birlikte bunun karşısında duracağı-
mızı gösteren örgütümüzün bütünlüklü davranışları-
nın önemli etkisi olduğunu da belirtmek gerekir. 

Başta da belirttiğimiz gibi “SÖZ HAZİRANIN” 
dır. Bizim söyleyecek daha çok sözümüz, gidecek 
daha çok yolumuz, varılacak büyük hedeflerimiz var.
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Tarihimizle övünürken tarih de yazıyoruz
Genel Tem-

silciler Kuru-
lu toplantımız, 
Prof. Dr. Kuvvet 
Lordoğlu'nun su-
numu ile başladı. 
Hocamız, “Ya-
tırım Ortamını 
İyileştirme”  adı 
altında emeğe yö-
nelen yeni saldırı-
ları özetledi.

Ardından Genel Başkanımız Temsilciler Kurulumu-
zun açış konuşmasını yaptı. Konuşmasında imzalanan 
toplu sözleşmelerle elde edilen kazanımları ve MESS 
sözleşmesine yönelik yapılan çalışmaları aktardı, ülke-
mizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu de-
ğerlendirdi.

Genel Temsilciler Kurulu: 

Sendikamızın Genel Temsilciler Kurulu 21 Haziran 
2019 tarihinde Gönen Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde 
toplanarak gündemindeki konuları görüştü...

“Krizin  
sorumlusu  
biz değiliz.  

Ortaya çıkan  
maliyeti  

üstlenmeyecek, 
haklarımızı  

korumak için  
mücadeleden  

geri  
durmayacağız.”
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Sendikamızın Genel Temsilciler Ku-
rulu 21 Haziran 2019 tarihinde Gönen 
Kemal Türkler Eğitim Tesisleri’nde top-
lanarak gündemindeki konuları görüşmüş 
ve aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile 
paylaşmaya karar vermiştir:

Kıdem tazminatı tartışması bizim 
için kapanmıştır

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ar-
dından hükümetin açıkladığı ekonomi pa-
ketinde, kıdem tazminatının fon sistemi-
ne geçirilmesi konusu yer aldı. Defalarca 
gündeme getirip sonra rafa kaldırmak 
zorunda kaldıkları bu konu patronların ve 
siyasi iktidarın yeniden gündemindedir. 
Bizim için konu son derece nettir: Kıdem 
tazminatı fonu kabul edilemez!

Fon sistemi tazminat miktarının dü-
şürülmesi, patronların cebinden daha az 
para çıkması, iş güvencesinin zayıflatıl-
ması anlamına gelmektedir.

Üstelik son açıklama kurulması düşü-
nülen yeni fonunun zorunlu BES ile en-
tegre edilmesini hedeflemektedir. Örgütlü 
olduğumuz fabrikalarda işçilerin zorunlu 
BES’ten ayrıldığını, yeni zorlamalarda da 
benzer örgütlü tepkiyi vereceğimizi hatır-
latıyoruz.

Bizim talebimiz mevcut kıdem taz-
minatı hakkın daha da geliştirilmesidir. 
Kıdem tazminatında tavan uygulaması ve 
1 yıl süre şartı kaldırılmalıdır. Tazminat, 
her tür sözleşme biçimi için geçerli olma-
lıdır. Tazminat ödemeyen patronlara ağır 
yaptırım uygulanmalıdır.

Genel Temsilciler Kurulumuz, kıdem 
tazminatının tasfiyesi anlamına gelecek 
her türlü girişime karşı üretimden gelen 
gücü kullanmak dâhil kararlılıkla müca-
dele edeceğini bir kez daha kamuoyuna 
duyurmaktadır.

Kriz var ve aynı gemide değiliz
Ülkemizde ağır bir ekonomik kriz ya-

şanıyor.
İşsizlik cumhuriyet tarihinin en yük-

sek düzeylerine ulaştı.
Hayat pahalılığı arttı ve evimize gö-

türdüğümüz ekmek azaldı.

Sürekli borçlanıyoruz.
Ücretlerimiz eriyor ve hızla yoksulla-

şıyoruz.
Krizde biz işçiler kaybediyoruz ama 

patronlar kazanmayı sürdürüyor.
Hükümet işverenleri koruyacak on-

larca düzenleme yapıyor. İşsizlik sigor-
tası patronların diledikleri zaman kul-
landıkları bir bankaya döndü. Teşvikler, 
imtiyazlar, vergi indirimleri ile sermaye 
kesimi ihya ediliyor. Ülkeyi yönetenler 
de saray saltanatı sürüyor.

Tüm bunlar olurken biz işçilerden ise 
yine fedakârlık bekleniyor.

Bunun adı soygundur.
Genel Temsilciler Kurulumuz bu soy-

gunu reddetmektedir.
Patronları uyarıyoruz: Aynı gemide-

yiz masallarını kendinize saklayın.
Krizin sorumlusu biz değiliz. Ortaya 

çıkan maliyeti üstlenmeyecek, haklarımı-
zı korumak için mücadeleden geri durma-
yacağız.

MESS Sözleşmesinde dayatma ka-
bul etmeyeceğiz

2019-2021 dönemi Grup Toplu İş 
Sözleşmesi süreci başladı. MESS üyesi 
fabrikalarda hazırlıklarımızı sürdürüyo-
ruz. İşyeri komitelerimiz toplanıyor, tartı-
şıyor ve taslaklarımızı hazırlıyoruz.

Gerçekliği tartışmalı enflasyon oran-
ları artık yeterince can acıtıyor. Kayıpla-
rımız artı. Aldığımız ücret artışları hızla 
eridi.

Yaklaşan toplu iş sözleşme görüşme-
leri ve mücadele sürecini bu gerçekler 
ışığında ele alıyor, kriz ortamı bahane 
edilerek sözleşmelerimize baskı oluştu-
rulmasını reddedeceğimizi şimdiden söy-
lüyoruz.

Yeni hak kayıplarına geçit yok
Patron örgütlerinin içinde bulundu-

ğu Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu 
kararları basına yansıdı. Anlaşılan o ki 
kriz bahanesiyle yeni saldırılar gündem-
de. Güvencesiz ve esnek çalışmayı yay-

Genel Temsilciler Kurulumuzda ülkenin dört bir yanındaki örgütlü olduğumuz işyer-
lerinden gelen temsilcilerimiz, ülke ve emek gündemine yönelik geniş değerlendirmeler-
de bulunarak; önümüzdeki sürece yönelik eylem planı oluşturulması yönünde görüşlerini 
açıkladılar...

Sabah 9’da baş-
layan ve tüm gün 
süren Genel Temsil-
ciler Kurulumuzun 
kapanışını Genel 
Sekreterimizin ko-
nuşmasının ardın-
dan Genel Başkanı-
mız yaptı.

Genel Temsilciler Kurulumuz, ayakta alkışlarla ve "İnadına Sendika İnadına 
DİSK! sloganı ile sona erdi.

gınlaştıracak teklifler hükümete sunulmuş 
durumda.

Belirli süreli hizmet sözleşmeleriyle 
işçi çalıştırma ve telafi çalışmasının yay-
gınlaştırılması, deneme sürelerinin uza-
tılması, engelli ve hükümlü istihdamında 
zorunluluğun kaldırılması gibi teklifler el 
altından gündeme getiriliyor.

Genel Temsilciler Kurulumuz, işçi ör-
gütlerini, karşı kapalı kapılar ardında plan-
lanan yeni saldırılara karşı uyanık olmaya 
ve mücadele için hazırlık yapmaya çağır-
maktadır.

Emeklilik hakkı temel talebimizdir.
Emeklilik hakkı bugün ülkemizde hü-

kümetler ve sermaye sınıfının işbirliği ile 
gasp edilmiştir.

Hükümet bir yandan emeklilikte yaşa 
takılan yüzbinlerce işçiyi düşük ücret ya da 
işsizlikle yüz yüze bırakmakta, diğer yan-
dan milyonlarca genç işçiyi ulaşılması ne-
redeyse imkânsız yaş sınırlarıyla mezarda 
emekliliğe mahkûm etmektedir.

Gasp edilen sadece emeklilik değil, 
bir bütün olarak sosyal güvenlik hakkıdır. 
Sağlık sistemi neredeyse tümüyle özelleş-
miştir. Alınan sağlık raporlarında kesintiler 
yükselmiş, aylık bağlama oranları düşürül-
müştür.

Genel Temsilciler Kurulumuz, EYT 
mağdurlarının taleplerinin karşılanmasını, 
emeklilik yaşının düşürülmesini, her yurt-
taş için devlet tarafından eşit ve nitelikli 
sağlık hizmeti verilmesini talep etmektedir.

Kadın ve çocuklar için şiddet ve ta-
cizden arındırışmış bir yaşam istiyoruz

Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların 
yükünü evde ve işyerinde arttırıyor.  Kadın-
lar ayrımcılık, şiddet, sözlü ve cinsel taciz 

ile karşı karşıya kalıyor.
Cinsiyet temelli şiddetin ortadan kal-

dırılması için  hazırlanmış olan “İşyerinde 
şiddet ve tacizin önlenmesi” sözleşmesi 
bugün İLO konferansında yapılan oylama 
ile kabul edildi.  Bu sözleşme, şiddetten 
arındırılmış işyerleri yaratmak için atılmış 
önemli bir adımdır. Sendikalar bu sözleş-
menin takipçisi ve uygulayıcısı olmalıdır. 
Sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak, kadınların  sendikalarda tem-
siliyetini  sağlayacak politikaları hayata 
geçirmelidir.

Son günlerde artan çocuk istismarı 
olayları vicdanımızı yaralamaktadır.  Bu 
konuda farkındalığı ve bilinci yaratacak ça-
lışmalar  yapmak da sendikaların görevidir.

Çocuk susar, sen susma, istismara ses-
siz kalma!

Seçme seçilme hakkına dokunma!
31 Mart seçimleri sonrası İstanbul se-

çimlerine ilişkin YSK’nın aldığı iptal kararı 
adalete vurulan bir darbe olmuştur. Tartışı-
lan bu karar en başta yurttaşların genel oy 
ve seçme-seçilme hakkına müdahaledir.

Genel Temsilciler Kurulumuz aynı za-
manda seçim sisteminin çarpıklığına işaret 
etmektedir. Seçim sistemi değişmeli, seç-
me ve seçilme hakkı güvence altına alın-
malıdır.

Genel Temsilciler Kurulumuzun top-
lantısından iki gün sonra İstanbul Büyük 
Şehir Belediye Başkanlığı seçimi yenile-
necektir. Emeğin başkenti İstanbul’da biz 
işçilerin tercihi kıdem tazminatımız başta 
olmak üzere işçi sınıfının haklarına saldı-
ranlara karşı durmak olacaktır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Sonuç Bildirgesi:

Kıdemli Temsilcilerimiz plaket ile onurlandırıldı.
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Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti fabrikasında 
1.1.2019-31.12.2020 dönemi toplu iş sözleşmesinde an-
laşma sağlanamaması üzerine sendikamız grev kararı 
aldı. 

Özellikle son bir yılda yaşanan yüksek enflasyon ve 
hayat pahalılığı, işçi ücretlerinde önemli bir kayba neden 
oldu. Benzer kaybı yaşayan Cem Bialetti işçileri de söz-
leşme döneminde işyerinin koşullarını da dikkate alarak 
taleplerini gündeme getirdiler. Ancak bu talepler toplu iş 
sözleşmesi döneminde işveren tarafından karşılanmadı.

Fabrikada grev 7 Mayıs 2019 tarihinde başladı. Sen-
dikamızın başlattığı greve tüm üyelerimiz eksiksiz katıldı 
ve grev sonuçlanıncaya kadar büyük bir disiplin, inanç ve 
kararlılıkla mücadeleyi sürdürdü.

Grevde zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Özellik-
le işverenin fabrikadan mal çıkarmaya çalışması kamuo-
yunda da tartışma yarattı. Grevin 11nci gününde yaşanan 
bu olayda grevci işçilerin tamamı fabrikanın önünde mal 
çıkarmaya çalışan tırların çıkışına engel oldular. 

Grev yasaklarını çiğneyen bu mal çıkarma girişimi-
ne karşı haklı bir şekilde karşı çıkan işçiler ve sendika-
mız yetkililerine, fabrika önüne sevk edilen polis güçleri 
müdahale etti. Bu tip olumsuz girişimlere Cem Bialetti 
işçileri sendikalarıyla birlikte grevi büyük bir kararlılıkla 
sürdürdüler. Ve bu kararlılık sonuç verdi. 

İşverenlikle sendika arasında yeniden başlayan görüş-
meler 20 Mayıs 2019 günü toplu iş sözleşmesinin imzala-
nıp grevin kaldırıl-
masıyla sonuçlandı. 

Üyelerimizin 
onayıyla imzalanan 
sözleşmedeki ka-
zanımlar 13 günlük 
grevin sonucunda 
geldi.

TİS süreçlerinden
Devam Eden Toplu Sözleşmeler
Toplu sözleşme görüşmelerine başladığımız ve 

hala devam eden 4 münferit işyeri bulunuyor.
• Anadolu Şubemize bağlı Petrotek Sondaj Makine 

San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürül-
mekte olan toplu sözleşme müzakereleri 25.06.2019 
tarihi itibari ile başlamıştır.

• Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm Sanayi 
A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan to-
plu sözleşme müzakereleri 18.06.2019 tarihi itibari ile 
başlamıştır. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Valfsan Dış Tic. 
Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan 
toplu sözleşme müzakereleri 30.05.2019 tarihi itibari 
ile başlamıştır. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Pratt&Whitney 
Thy Teknik Uçak Motoru Bakım Merk. Ltd. Şti.
ile Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakereleri 07.05.2019 tarihi itibari ile 
başlamıştır. 

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
Uyuşmazlık aşamasında olan 4 münferit işyeri to-

plu iş sözleşmesi bulunuyor.
• Kocaeli Şubemize Tekno Maccaferri Çevre 

Teknolojileri Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. ile 
Sendikamız arasında sürdürülmekte olan toplu 
sözleşme müzakereleri 20.02.2019 tarihi itibari ile 
başlamış ancak ilk toplantı tarihinden itibaren 60 
gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamıştır. 
Görüşmeler Arabulucu Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 
başkanlığında devam edecektir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Mert Akışkan 
Gücü San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakereleri 
21.03.2019 tarihinde başlamış ancak ilk toplantı tari-
hinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır.

• Gebze Şubelerimize bağlı Voestalpine High 
Performance Metal A.Ş. ile Sendikamız arasında 
sürdürülmekte olan toplu sözleşme müzakerelerinde 
ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gün geçmesine 
rağmen anlaşma sağlanamamıştır.

• Gebze Şubelerimize bağlı Kürüm Demir Sanayi 
Ve Dış Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında sürdürülme-
kte olan toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı 
tarihinden itibaren 60 gün geçmesine rağmen anlaşma 
sağlanamamıştır. 

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanan 

5 münferit işyeri bulunmakta.
• Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo Kazanları 

San. ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülme-
kte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 10.05.2019 
tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Kocaeli Şubemize bağlı Cem Bialetti Ev Ve Mut-
fak Eşyaları San. Ve Tic. A.Ş.  ile Sendikamız arasında 
yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
20.05.2019 tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma 
ile sona erdi. 

• Kocaeli ve Trakya Şubemize bağlı Marmara 
Siegener Galvaniz Cihazları San. Ve Tic. A.Ş. ile 
Sendikamız arasında yürütülmekte olan Toplu İş 
Sözleşmesi görüşmeleri 21.05.2019 tarihinde üyeler-
imizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• Bursa Şubemize bağlı Acel Elektrik San. ve Tic. 
Ltd. Şti. ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28.04.2019 tarihinde 
üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi. 

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Mata Ahşap 
ve Otomotiv San. Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasında 
yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 
26.06.2019 tarihinde üyelerimizin onayı ile anlaşma 
ile sona erdi. 

Bursa Şubemize bağlı Acel Elektronik işyerinde Top-
lu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlık aşamasındayken 
üyelerimizin onayı ile anlaşma ile sona erdi.

Yapılan sözleşme ile birlikte;
• Sözleşme 01.04.2019 - 31.03.2021 dönemi için 2 

yıllık olarak imzalanmıştır.
• İşe giriş ücreti ve gece zammında artış sağlandı. 
• Sözleşme ile 84 gün olan ikramiye 1. Yıl 90 günlük 

2. Yıl 120 günlük ücretleri tutarında ikramiye verilir şek-
linde düzenlendi.

• 3 Aralık Dünya engelliler gününde engelli işçilere 
ücretli izin sağlandı

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Sendika-
nın yapacağı etkinlikler için Sendika üyelerinin %15 ka-
darı için izin alındı.

• İşçi sağlığı maddesi geliştirildi. İSİG denetimi Toplu 
İş Sözleşmesinde yerini aldı.

• Toplumsal Cinsiyet Maddesi ilk defa Metal iş kolun-
da toplu sözleşmeye girdi.

• Refakatçi izni sözleşmemize girdi.
• Gebe ve emzikli kadınların izin hakları ile ilgili iler-

leme sağlandı.
• Sendikal izinler ile ilgili ilerleme sağlandı.
Ücretlerde;
• 1. Altı ay, 1,50 TL/saat seyyanen artıştan sonra %10 

ücret zammı sağlandı. 
• Bu artış ile birlite ortalama ücretlerde 1. Altı ay için 

%26,09 artış sağlanmış oldu.
• 2. Altı ay enflasyon, 3. Altı ay enflasyon + 2 ve 4. 

Altı ay enflasyon olarak sözleşmemizde yer aldı.
Sosyal Ödeme ve Ödeneklerde;
• Ortalama %30 artış sağlandı.
• Bayram, izin ve yakacak yerine geçen Sosyal Paket 

uygulamasında %50 artış sağlanmış oldu.
• Sosyallerin ikinci yılları enflasyon+2 olarak sözleş-

memizde yer aldı.

ZF Lemförder’de 
TİS kutlaması

Sendikamızın Kocaeli ve Trakya şubelerimizde örgütlü Marma-
ra-Siegener Galvaniz Gebze, İzmit ve Çorlu fabrikalarında bir sure 
once toplu sözleşme süreci tıkanmış ve her üç fabrikada da 23 Mayıs 
tarihinde greve kararı alınmıştı. 

21 Mayıs'ta sendikamız genel merkezinde yapılan son görüşme-
de anlaşma sağlandı ve işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz onayı ile 
toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Başta Marmara-Siegener Galvaniz iş-
letmelerinde çalışan üyelerimize ve Tür-
kiye işçi sınıfına hayırlı olmasını dileriz.

Marmara Galvaniz’de TİS...

Cem Bialetti’de
13 gün süren grev

Elimsan’da artık 
Sendika var

Bursa’da faaliyet yürüten Amerikan sermayeli Stan-
dex Gravür San. ve Tic. Ltd.Şti. işyerinde işçileri artık 
sendikamız üyesi. 

İşyerinde çalışan işçiler birlikte hareket ederek sendi-
kamıza üye oldular ve toplu iş sözleşmesi için yeterli ço-
ğunluk sayısına ulaşan sendikamız Çalışma Bakanlığı’na 
çoğunluk tespiti için başvuruda bulundu.

Bakanlık incelemesi 19 Haziran 2019 tarihinde so-
nuçlandı. Bu tarih itibariyle sendikamız işyerinde toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisine sahip oldu.

Yetki tespitinin gelmesinin ardından işyeri yöneti-
miyle de temas kuran sendikamız, işçilerin sendikalaşma 
hakkının tanınması ve gecikmeksizin toplu iş sözleşmesi 
sürecinin başlamasına yönelik girişimlerini hızlandırdı. 
Standex işçilerinin de beklentisi bu yönde. 

Standex işçilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Kocaeli Kartepe’de kurulu Elimsan Şalt Cihazları ve 
Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde çalışan 
işçiler sendikamıza üye oldular. Kocaeli Şubemiz tarafın-
dan sürdürülen örgütlenme çalışmaları sonucu işyerinde 
yasanın aradığı çoğunluk sayısına ulaşıldı ve Çalışma Ba-
kanlığına çoğunluk tespiti için başvuruldu.

17 Nisan 2019 tarihinde yapılan başvuruyu inceleyen 
Bakanlık, sendikamızın Elimsan’da toplu iş sözleşmesi 
yapabilmek için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu tespit 
etti. 

Yıllarca örgütsüz çalışan ve işyerinde yaşadıkları so-
runlarda çözümsüz kalan Elimsan işçileri böylece sorun-
larının çözümü için önemli bir adım atmış oldular.

Mayıs ayı içerisinde sendikamız yöneticileri ile şirket 
yönetimi arasında ilk görüşme sağlandı. Ancak şirket yö-
netimi sendikalaşma sürecini uzatmak için yetki tespitine 
itiraz yoluna gitti.

Elimsan’da çalışan 300 işçinin toplu iş sözleşmesi 
için yürüttüğü mücadele sendikamızla birlikte devam 
ediyor. İşçilerin talebi yetki itirazını beklemeksizin toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması. 

Standex işçileri 
sendikamızda...

Acel İşyerinde 
Anlaşma Sağlandı

Uzun süredir örgütleme çalışması yürüttüğümüz 
İNFORM ELEKTRONİK işyerinde çoğunluk üye 
sayısını sağlayarak Çalışma Bakanlığına yetki tespiti 
başvurusunu yaptık sendikamıza ve üyelerimize ha-
yırlı olsun!

İnform Elektronik’te 
yetki başvurusu yaptık

MATA Otomotiv’de TİS imzalandı.İstanbul 1 
Nolu Şubemize 

bağlı MATA 
Otomotiv işye-
rindeki üyeleri-
mizi kapsayan 
toplu iş sözleş-

me görüşmeleri 
anlaşmayla 

sonuçlandı.  26 
Haziran’da 

üyelerimizin 
onayı ile TİS 

imzalandı. 

İzmir’de kurulu bulunan ve sendikamızın uzun yıl-
lardır örgütlü olduğu ZF LEMFÖRDER’de; Yaklaşık 4 
aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde GREV kararı-
mız sonrasında; üyelerimizin onayı ile 3 Nisan 2019 günü 
anlaşma sağlandı. 

Son dönemin EN YÜKSEK ORANI ile biten sözleş-
mede; İşçi ücretlerine 1. yıl için 5 TL/SAAT zam (yüzde 
40.42) yapıldı. 2. yıl, Enflasyon + 2 puan zam sağlandı.

Sosyal yardımlara da yüzde 25 ile yüzde 34 oranın-
da zam yapıldı. Yapılan artışlarla işçilere ortalama (ücret 
+ ikramiye + çocuk + yakacak + aile yardımı) ayda net 
1253 TL artış sağlanmış oldu.

Toplu sözleşme ile ücret ve sosyal haklar dışında da 
birçok idari maddede değişiklik yapılması sağlanmıştır. 
Bu maddeler arasında: Bu sözleşmeyle ilk kez; işçileri 
mağdur eden VERGİ DİLİMLERİ nedeniyle yıl içinde 
artan vergi oranlarını telafi edebilmek, işçilerin vergi di-
limleri artışından kaynaklı hak kayıplarını engellemek 
amacıyla verdiğimiz mücadele sonucu yeni bir madde 
olarak; “Aile Yardımı” toplu sözleşmeye alındı.

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, Genel 
Sekreterimiz Özkan ATAR, İzmir Şube yöneticilerimiz, 
üyelerimiz ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin de katılı-
mıyla düzenlenen törende, toplu sözleşme pastası kesildi..
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Gebze Şubemizden

Kocaeli Şb. #PoskoAssan işyerinde Devlet ve işve-
ren ortaklığı ile bir hile yapılıyor. Sendika-
mızın çoğunluk tespiti engelleniyor, gecik-
tiriliyor. Üyelerimiz işten atılıyor.

Bu hukuksuzluğa tepki gösteren sendika 
yöneticilerimiz ve Kocaeli şubemize bağlı 
işyerlerinden temsilcilerimiz yasa dışı ey-
lem yaptınız diye yargılanıyorlar..

1 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemini kapsayacak MESS Grup 
TİS Sözleşmesi hazırlık çalışmaları başladı. Sendikamızın 2 tur şeklinde 
yaptığı çalışmalar kapsamında, 1. Tur toplantılara Mayıs ayının başında 
başlandı ve toplantılar Haziran ayı sonuna kadar devam etti.

Bu toplantılarda; işyeri toplu sözleşme komiteleri yapılan toplantı-
larda, grup sözleşmesinin özellikleri, geçen dönem yaşananlar, iktisadi 
ve sektörel gelişmeler  değerlendirildi ve gelecek döneme yönelik bek-
lentiler ele alındı.

Temmuz ayından başlanan 2. Tur toplantılarda ise, doğruda teklif 
hazırlık çalışmaları yapılıyor. Toplantılarda yeni dönemki TİS teklifinde 
nelerin yer alamsı gerektiği konuşuluyor ve işyerlerimizdeki üyelerimi-
zin beklenti ve önerileri toplanıyor.

Bu toplantılardaki öneriler Merkez TİS kurulunda değerlendirilerek 
sözleşme teklifi oluşturulacak.

2019-2021 Dönemi MESS Grup TİS 

Hazırlık Çalışmaları Başladı! Sendikamız Sapanca Eğitim tesislerinde 
Schneider Elektrik, Makine Takım, Aperam 
işyeri komıtelerine eğitim verildi. 

Bölgemizde bulunan Wiedmann, NCG, 
Armetal, Kürüm Demir, Kroman Çelik, 
Sarkuysan Tuzla-Gebze, Cavo, Dostel Ma-
kine, Yücel Boru, Legrand, Cengiz Makine, 
Çayırova Boru, ZF Sachs, Arpek, HT Solar, 
Sarkuysan, işyerlerini ziyaret ederek iftar 
saatinde üyelerimizle birlikte olduk. 

24.04.2019 tarihinde şube temsilciler 
kurulumuzu 1 Mayıs gündemli toplanarak 
hazırlıklarımızı yaptık. 30.05.2019 tarihin-
de şube temsilciler kurulumuzu yaptık

Alstom-Grid işyerindeki kadın üyeleri-
mize Sapanca Eğitim tesislerimizde eğitim 
verildi. 

Voestalpine ve Kürüm Demir işyerlerin-
de devam eden toplu iş sözleşme görüşme-
leri uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Bölgemizde MESS’e bağlı 15 işyerleri-
nin işyeri komiteleri ile 1. tur TİS hazırlık 
toplantıları yapıldı ve Temmuz ayında 2. 
Tur toplantılara başlandı. 

 “Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” 
1 Mayıs’ta Gebze Şubesi olarak Konfede-
rasyonumuzun DİSK’in almış olduğu İs-
tanbul-Bakırköy’deki kutlamalara örgütlü 
olduğumuz işyerlerinden pankartlarımızla 
kitlesel katılım sağlayarak alanlarda kutla-
dık. 

15-16 Haziran şanlı işçi sınıfı direnişi-
nin 49. yılı etkinliğinde Konfederasyonu-
muz DİSK‘in, Kartal Meydanı’nda yapmış 
olduğu etkinliğinde Birleşik metal iş sendi-
kası Gebze Şubesi olarak kitlesel bir katılım 
gerçekleştirerek; KIDEM Tazminatımıza, 
Emeklilik hakkımızın gaspedilme girişim-
lerine karşı yapılan saldırıları protesto ettik.

RENTA ELEKT. EV ALET. SAN. DIŞ TİC. 
LTD. ŞTİ. (BULAŞIK)
 Çağrı Ulutürk
 Musa Ertop
 Murat Seviş

PRATT WHITNEY THY TEKNİK UÇAK MO-
TORU BAKIM MERKEZİ LTD.ŞTİ.
 Osman Genç
 Lütfi Çakır
 Fatih Torun

DORUK EV GEREÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Mehmet Arısoy
 Bedri Güler
 Mehmet Karayavuz
 Semih Ay

MATA AHŞAP VE OTO. SAN. TİC. A.Ş.
 Gülhanım Gürbüz
 Erkan Yıldırım
 Asil Yılmaz
 Hakan Çağlar

Yeni Seçilen 
Temsilcilerimiz İŞÇİYİM BEN

Beni kimse pek sevmez. 
Sevmez değil de, görmez yani. 
Öyle kenarda dururum.
Kimsenin yüreğinde yer etmem.
Ellerimin kiri takılır gözlere.
İçi burkulur görenlerin.
Bune der bir birlerine, irkilerek.
Üstüm başım yağ pastırda, kir değildir.
Anlımda boncuk boncuk terler, 
Ama,
Kurur kendiliğinden.
Ekmeğim ondan tatlı, 
Çayım ondan demlidir benim.
Yiyen doyamaz, içen kanamaz.
Işçiyim ben,
Bedenimle çalışır, anlımın akıyla mücadele ederim 

hayatla.
Kimse laf söyleyemez alın terime.
Helali ile kazanır ülkemi sırtlarım, vergimle.
Keşke tüm insanlar verse el ele.
Işçiye insan gibi değer verilse.
Doyuramadik ki zengini.
Ezdiler hep yetimi.
Vurdular ensesine,
Aldılar bir dilim ekmeğini.
Biz şükrettik halimize.
Bereket okuduk üç beş kuruş kazancımıza.
Zenginin malında gözümüz yokta, keşke bir  

düşse yakamızdan.
Işte ozaman, nasıl yaşanır hale gelir bu cennet 

vatan.
Hani dedim ya beni kimse sevmez.
Sevmez değilde görmez yani.

Mustafa SEVİM
(Manisa Schneider Electric Fabrikasından Üyemiz )

Sizden gelenler

Sendikamızı 
sosyal medyada 

takip 
ediyor musunuz?

facebook.com/BirlesikMetal
twitter.com/BirlesikMetal

instagram.com/birlesikmetal

Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulumuz; 1 Mayıs, kıdem tazmi-
natı, zorunlu BES konularını, Gebze’de yapılacak 
olan, 28 Nisan'a yönelik etkinliğimizi, sendikamız 
gündemindeki genel sorunları görüşmek ve de-
ğerlendirmek amacıyla, 25 Nisan'da Gebze Şube 
salonunda toplandı.
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İzmir Şubemizden Trakya 
Şubemizdenİstanbul 1 Nolu Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu, 

5 Mayıs'ta sendikamızın genel merkez salonunda yapıldı.

Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyoruz..

Şube Başkanı: Özcan Atmaca
Şube Sekreteri: Hüsnü Atasoy
Şube Mali Sekreteri: Can Emrah Ülgü
Şube Örgütlenme Sekreteri: Feryüz Fevzi Yıldız
Şube Eğitim Sekreteri: Gülhanım Gürbüz

İstanbul 1 Nolu Şb.

03.04.2019 tarihinde ZF Lemförder işyerinde TİS im-
zalandı.

24.04.2019 tarihinde Birlik, Mücadele, Dayanışma 
Günümüz olan 1 Mayıs’a çağrı yapmak; Kıdem Tazmi-
natımızın gaspına yönelik girişimler ve Zorunlu BES 
uygulaması hakkında çalışanları bilgilendirmek ve hakla-
rımıza sahip çıkmadaki kararlılığımızı bir kez daha hay-
kırmak için Çiğli Organize Sanayi, Totomak Yedek Parça 
Fabrikası önünde basın açıklaması yapıldı.

“Birlik, Mücadele, Dayanışma” Günümüz olan 1 
Mayıs’ta; Şubemiz önünde toplanarak bayraklarımızla, 
flamalarımızla ve pankartlarımızla kitlesel bir şekilde top-
lanma yerine kadar yürüyüş yapıldı. Daha sonra kortejler 
oluşturularak Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleş-
tirildi. Bu yıl da geçmişte olduğu gibi kitleselliğimiz ve 
disiplinimiz ile metal işçileri alanda yine belirleyici oldu. 

 Ramazan bayramı öncesi örgütlü olduğumuz tüm iş-
yerleri birer birer ziyaret edilerek üyelerimiz ile bayram-
laşma yapıldı. 

13.05.2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Çalış-
ma Ekonomisi öğrencileri şubemizi ziyaret ederek çalış-
ma yaşamı ve sendikal süreç ile ilgili şube yöneticilerimiz 
tarafından bilgilendirildi.

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümünün-
de Aliağa Belediyesi’nden işten atılan işçilerle beraber 
Aliağa Demokrasi Meydanı’nda yapılan basın açıklama-
sı ve etkinliğine temsilci ve üyelerimizle birlikte katılım 
sağladık.

07.04.2019 tarihinde; Şubemizde her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz futbol turnuvası başladı. 

Dayanışmanın ön plana çıktığı turnuvada; Şampiyon 
takım; MAHLE, ikinci DELPHI, üçüncü HMS Makine 
takımları oldu. Dereceye giren takımlara şube yönetimi 
kupalarını verdi.

Genel Kurulun ardından, Şube Yönetim Kurulu, De-
netleme ve Disiplin kurulları toplantıları yapıldı.. Şubeye 
bağlı işyerleri ziyaret edildi.

Trakya Şubemize bağlı Epta işyerinde, uzman 
arkadaşımız, şube yöneticileri ve temsilcilerle bir-
likte işyeri İSİG incelemesi 9 Mayıs’ta yapıldı.

Trakya Şu-
besi Temsilciler 
Kurulu toplantı-
mızdan...

Eski yıllara ait  
yayın arşivimiz,  
Otomobil-İş ve 

Maden-İş belgeleri 
web sayfamıza  
yayınlanıyor....

Eskişehir 
Şubemizden

Şubemiz Temsilciler Kurulundan...

Asil Çelik işçisi birlik, beraberliğini ve tek yü-
rek olduğunu bir kez daha sergilemiştir. Bursa Şu-
bemize bağlı Asil Çelik işyerinde vardiyalar ayrı 
ayrı iftar programları düzenlediler. 08-16 vardiya-
sı ile, ilk iftarda; Genel başkanımız ve yöneticile-
rimizle, toplu iftar yaptılar.

Bursa Şubemizden Çalışma ve Toplum

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

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

Çalışma ve Toplum aynı zamanda online bir 
dergi. www.calismatoplum.org adresinden yeni 
sayısına ve tüm dergi arşivine ücretsiz olarak ula-
şılabilir.
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Yepyeni bir hayat gelir, 
Bizde ve her yerde.

Mersin

Kazancı Yokuşu

Bursa

Eskişehir İzmir

Sabah, Bakırköy’de 
yapılacak 1 Mayıs mitin-
gi için yürüyüş başlan-
gıç noktasında hazırlık-
lar sürerken, Gebze’den, 
Kocaeli’den, 
Trakya’dan metal işçile-
ri toplanmaya başlamıştı 
pankartımızın ardında.

Ve yürüyüş başladı.. 
Marşlar sloganlar eşli-
ğinde, metal işçileri yü-
rüyüşe geçti.. 

Halaylar çekildi...
Sloganlar atıldı... 
Çoşkuyla girildi top-

lanma alanına.. Hınca 
hınç doluydu meydan... 
1 Mayıs marşını hep bir-
likte söyledik... 

Gün gelir zorbalar kalmaz gider... 1 Mayıs’ta tüm ülkede alanlardaydık
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Genç işçiler eğitimde

Komite Eğitimleri

İşyeri Eğitimleri

Maden-İş Sendikasının ve DİSK'in 
eğitime verdiği önem... 

1974 yılı Ocak ayı... 
Prof. Dr. Orhan Tuna: Emek Göçü
Prof. Dr. Gülten Kazgan: İşsizlik 

ve Teknoloji
Dr. Ekmel Zadil: İşsizlik Sigortası
Prof. Cahit Talas: Kimler ve ne için 

dışarıya gidiyorlar?
Doç. Dr. Alpaslan Işıklı: Ülkelera-

rası işgücü akımlarının ekonomik ve 
sosyal sonuçları

Aynı dönemde, Maden-İş'in "Haf-
tasonu yetiştirme seminerleri"nde 
yine Metin-Gülten Kutal hocalarımızın 
yanısıra, yazar Fethi Naci de eğitimci 
olarak yer alıyor...

Türkiye’nin sonbahar ve kış aylarında hızlanan temposu, 
başta çalışma yaşamı olmak üzere, yaşamın hemen hemen tüm 
alanlarına bir şekilde yansır. İlkbahar aylarında ülkenin tempo-
sunda bir düşüş başlar ve yaz aylarında hareketliliğin bir hayli 
düştüğü gözlenir. Bu aylarda; sendikasız, güvencesiz, kayıt dışı 
çalışanlar ve mevsimlik işçiler dışında çalışma yaşamına tatil re-
havetinin çöktüğü görülür. Fakat 2019 yılının ekonomik, siyasi, 
askeri gerginlikleri ve yine özellikle ülkenin seçim atmosferinin 
getirdiği kutuplaşma ve gerginlikten bir türlü uzaklaşamaması 
gibi etkenlerle ilkbahar ve yaz aylarının temposunun, geçtiğimiz 
yıllara nazaran kayda değer düzeyde yüksek olduğunu gözlem-
lemekteyiz. 

Çalışma yaşamındaki bu hareketlilik; eğitim ihtiyaç, beklenti 
ve taleplerinde de bir artışa neden olmuştur. Ramazan bayramı-
nın hemen ardından yaptığımız fırsat eğitimleri, temmuz ayının 
başında gerçekleştirdiğimiz Genç İşçi Eğitimi ve işçilerin eği-
timlere gösterdikleri ilgi sözünü ettiğimiz tempoyu açıklar nite-
liktedir. Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Dairesi’nin; tarihsel 
birikimi, işçi sınıfının içinde kök salmış yapısı dolayısıyla nabzı 
işçilerin nabzıyla birlikte atar. Eğitim içeriklerinin güncelliği 
kadar, temposu da işçi sınıfıyla belirlenmekte ve sınıfı etkile-
mektedir.  

Geçtiğimiz üç ayda 4 programlı eğitim (1 haftalık eğitimler), 
9 fırsat eğitimi ( komite, iletişim ve temel sendikal eğitimler vb.) 
olmak üzere 13 eğitim gerçekleştirilmiştir. 

   

 

  

Eskişehir’de iletişim eğitimi

Gönen Kemal Türkler Tesislerimiz, eğitimlerin yanısıra, havuzu, doğası ve huzurlu ortamıyla  bir 
tatil mekanı olarak üyelerimize hizmet veriyor.. 

CHP  ile ortak basın toplantısında, 
emeğin sorunlarına dikkat çekildi.

Cumhuriyet Halk Par-
tisİ Ekonomi Masası yö-
neticileri ve Genel Başkan 
yardımcıları emekçilerin 
gündemini görüşmek üze-
re sendikamızdaydılar. 

24 Mayıs Cuma günü 
gerçekleşen toplantı, Ge-
nel Başkanımızın emeğin 
gündemindeki sorunların 
altını çizdiği bir konuşma 
ile başladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve eski 
DİSK Genel Başkanları VELİ AĞBABA (Genel Başkan Yardımcısı-Malatya Milletvekili), 
ORHAN SARIBAL Genel Başkan Yardımcısı-Bursa Milletvekili), AKİF HAMZAÇEBİ (İs-
tanbul Milletvekili), LALE KARABIYIK (Bursa Milletvekili), KANİ BEKO (İzmir Milletveki-
li), SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla Milletvekili) ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde milletvekili), 
KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul Milletvekili), SÜLEYMAN ÇELEBİ (DİSK Genel Baş-
kanı ve CHP İstanbul Eski Dönem Milletvekili), RIDVAN BUDAK (DİSK Genel Başkanı 
ve DSP İstanbul Eski Dönem Milletvekili), MUSTAFA ÖZTAŞKIN (Petrol-İş Eski Genel 
Başkanı) Sendikamız Genel Merkez yöneticileri ADNAN SERDAROĞLU (Genel Baş-
kan), ÖZKAN ATAR (Genel Sekreter), SEYFETTİN GÜLENGÜL (Genel Eğitim Sekre-
teri), CELALETTİN AYKANAT (KETEV Başkanı) Sendikamız Genel Merkez yöneticileri 
ADNAN SERDAROĞLU (Genel Başkan), ÖZKAN ATAR (Genel Sekreter), SEYFET-
TİN GÜLENGÜL (Genel Eğitim Sekreteri), CELALETTİN AYKANAT (KETEV Başkanı) 
yanı sıra çok sayıda metal işçisinin katılımıyla Sendikamız Genel Merkezinde emekçi-
lerin gündemini görüştüler... 

Yöneticilerimiz  işyeri ziyaretlerinde
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28 Nisan Paneli

Artık, 
işçi cinayetlerinin olmadığı
bir dünya yaratmamız gerekiyor
28 Nisan tarihi dünyanın pek çok ülkesinde “İş Ci-

nayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas 
Günü” olarak kabul edilmiştir. Pek çok ülkede, çeşitli 
sendikalar ve bağlı olduğumuz konfederasyonumuz Kü-
resel Sanayi Sendikası (Industriall) tarafından, iş cina-
yetlerine dikkat çekmek için etkinlikler yapılıyor.

Sendikamızın bu kapsamda düzenlediği  "İş Cinayet-
lerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü" olan 
28 Nisan'a yönelik panelimiz, 26 Nisan'da Eskihisar'da 
gerçekleştirildi.

Üye ve temsilcilerimizin büyük ilgi gösterdiği paneli-
miz, Prof. Dr. Peri Arbak moderatörlüğünde ilk oturumla 
açıldı. 

İSG Uzm. İlknur Başer, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin 
Tarihsel Gelişimi, Metal Sektörü” konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. 

Ardından Dr. Öğr.Üyesi Serkan Öngel, “Üye Kimlik 
Araştırması , Metal İşçileri Sağlık ve Güvenlik Gerçeği” 
sunumuyla, rakamlarla metal sektöründeki durumu orta-
ya koydu.

Yemeğin ardından başlayan 2. oturumda,  moderatör-
lüğü Prof Dr. Zeki Kılıçaslan yaptı.

Sırasıyla, "Metal Sektöründe Görünen İş Kazaları" 
konusunda  İSG Uzm. Zehra Güner;  "Metal Sektöründe 
Meslek Hastalıklar ve İş Kazaları" başlığında Dr. Ahmet 
Tellioğlu; "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sendikal Örgüt-
lenme" konudsunda da  İSG Uzm. Nuran Gülenç sunum-
larını gerçekleştirdiler.

Soru cevap bölümlerinin ardından, bir tiyatro oyunu 
sahnelendi.

28 Nisan tarihi dünyanın pek çok ülkesinde 
“İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri 
Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. 
Bugün pek çok ülkede, çeşitli sendikalar ve 
bağlı olduğumuz konfederasyonumuz Küre-
sel Sanayi Sendikası (Industriall) tarafından, 
iş cinayetlerine dikkat çekmek için etkinlikler 
yapılıyor. 

İş cinayetleri hız kesmiyor. Sermayenin 
kar hırsı işçileri öldürüyor. Ülkemizde her gün 
ortalama 5-6 işçi tamamı önlenebilir olan ka-
zalarda alınmayan önlemler nedeniyle hayatını 
kaybediyor. 

ILO verilerine göre; dünyada her 15 saniye-
de 1 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. 
Her yıl 2 milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş 
kazaları sonucu hayatını kaybediyor.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi’nin verilerine göre; 2018 yılında 1923 
işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2019 yı-
lının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı en az 392’ye 
ulaştı. 2002-2018 yılları arasında en az 23 bin 
361 işçi hayatını kaybetti.

İşçi sağlığına yapılacak yatırımlara maliyet 
gözüyle bakan patronların kar hırsı, artan üre-
tim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen 
çalışma koşulları işçilerin sağlığını bozuyor, iş 
cinayetlerine neden oluyor.

Biliyoruz ki, istihdamın değişen yüzü taşe-
ron çalışma, kiralık işçilik, gibi giderek yaygın-
laşan esnek çalışma biçimleri, sağlık ve güven-
lik önlemlerini esnekleştiriyor. 

Esnekleşen çalışma koşulları, uzayan çalış-
ma saatleri iş kazalarının, iş cinayetlerinin ka-
çınılmaz hale gelmesi demektir. 

Mevcut sistemde meslek hastalıkları, takip-
sizlik tespit sürecindeki zorluklar yüzünden or-
taya çıkartılmıyor.

Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar 
katliamları ve daha niceleri  vicdanları sızlat-
maya devam ediyor. İş cinayetlerinin gerçek 

sorumluları hak ettikleri cezaları almıyor, dava-
larda işverenlerin sorumluluğu örtbas ediliyor.  

En son, 301 işçinin katledildiği Soma made-
ninin patronu tahliye edildi. Bununla kalınma-
dı, patronun maden ocağı işletme yetkisi geri 
verildi. Soma’da madenciler, ocakta yeterli gü-
venlik önlemi alınmadığı için öldüler ve Soma 
patronu Can Gürkan, her bir işçinin hayatına 
karşılık  sadece 5 gün tutuklu kaldı.

Bir 28 Nisan gününde daha, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne, Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı'na çağrımızı tekrarlıyoruz: 28 
Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri 
Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmelidir.

 İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi için;

• Sendikal örgütlenmenin ve özgürlüklerin 
önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. İSİG 
alanı işçi sınıfının temel mücadele alanlarından 
biri olarak ele alınmalıdır.

• Kiralık işçilik, taşeron ve diğer güvence-
siz çalışma biçimleri ortadan kaldırılmalı, insan 
onuruna yaraşır işler için mücadelenin zemini 
güçlendirilmelidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piya-
sanın kar döngüsünün bir parçası yapılmasına 
karşı, denetimler açısından özerk ve demokra-
tik bir yapının sendikalar, meslek oda ve bir-
likleri ve üniversiteler ile oluşturulması sağlan-
malıdır.

• Sağlık ve güvenlik alanına yönelik cezalar 
caydırıcı nitelikte olmalıdır.

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

• Meslek hastalıklarının tespitine yönelik 
prosedürün sadeleşmesi ve kısaltılması hedef-
lenmelidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Etkinliğimiz, iş cinayetlerinde yitirdiklerimizi anmak 
için yapılan saygı duruşunun ardından, Genel Başkanımı-
zın açılış konuşmasıyla başladı. 

İşyerlerimizde 
28 Nisan Bildirisi okundu

28 Nisan 
“İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden 

İşçileri Anma ve Yas Günü”
 İlan edilsin

Av. Fatma Kaplan Hürriyet'e ziyaret

Genel Başkanımız, Genel Merkez 
yöneticilerimiz, Kocaeli ve Gebze 
şube yöneticilerimiz ile birlikte tem-
silcilerimizden oluşan bir heyet, metal 
işçilerinin tüm eylem ve etkinlikler-
den yakından tanıdığı, İzmit Beledi-
ye Başkanı seçilen Av. Fatma Kaplan 
Hürriyet'i 29 Mayıs'ta ziyaret ettiler.

YILLAR BOYU KAVGADAN HİÇ KAÇMAYAN
EMEKÇİYİ PATRONLARA SATMAYAN
HAKLARINI SONUNA DEK KOLLAYAN
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKAMIZDIR

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

HAK İÇİN HER TÜRLÜ SAVAŞA GİREN
ÜYESİYLE BİRLİKTE DİM DİK YÜRÜYEN
KAN AĞLAYAN GÖZLERİ ODUR GÜLDÜREN
BİRLEŞİK METAL İŞ ONURUMUZDUR

    "BİRLEŞİK METAL İŞ ONURUMUZDUR
    BİRLEŞİK METAL İŞ ONURUMUZDUR"

METAL İŞÇİSİNİN BİR TEK UMUDU
EMEK İÇİN KULLANIR GREV YOLUNU
O OLMADAN BİTMEZ İŞÇİ SORUNU
BİRLEŞİK METAL İŞ YUMRUĞUMUZDUR 

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

DOĞRUYU BIRAKIP YANLIŞA SAPMAZ
HAKKIMIZI ONDAN BAŞKASI ALMAZ
METAL İŞÇİSİNİ YALNIZ BIRAKMAZ
BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR

    "BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR
    BİRLEŞİK METAL İŞ UMUDUMUZDUR"

YILLAR BOYU KAVGADAN HİÇ KAÇMAYAN
EMEKÇİYİ PATRONLARA SATMAYAN
HAKLARINI SONUNA DEK KOLLAYAN
BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKAMIZDIR

ELİNDE ÇEKİCİ DEMİRİ DÖVEN
ALNININ TERİNİ KOLUYLA SİLEN
HİÇ BİR ZAMAN BOYUN EĞMEYEN
DİSK BİRLEŞİK METAL İŞ EMEKÇİSİYİZ

SINIFIN ÖNCÜSÜ ÜYE KİTLESİ
KIRMIZI ÖNLÜĞÜ EYLEM SİMGESİ
ŞANLI TARİHİNDEN GELİR SEVGİSİ
BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR

    "BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR
    BİRLEŞİK METAL İŞ GURURUMUZDUR"

Birleşik Metal-İş Marşı

Söz: Güven Dinç

Müzik: Emin İgüs

Düzenleme: Mutlu Ödemiş

2013
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Kıdem Tazminatımızı 
Gasp Ettirmeyeceğiz!
Daha seçimlerin tozu dumanı ortadan kalk-

madan yurttaşların iradesi hiçe sayılarak açık-
lanan yeni ekonomik programdan anlaşıldığı 
üzere AKP Yönetimi gözünü her zaman ki gibi 
çalışanlara, elini de işçinin, emekçinin cebine 
atmış bulunuyor.

• 83 yıllık kazanımımız olan kıdem tazmina-
tımızı elimizden almak istiyorlar. Emekçiler için 
yıllardır kâbusa dönen fonlar şimdi yeniden kı-
dem tazminatı olarak karşımıza çıkarılıyor. 

• Dedikleri gibi Kıdem Tazminatı Fonu ile Zo-
runlu Bireysel Emeklilik Fonu birlikte ele alınıp 
düzenlenirse işçilerin maaşları düşecek, işsizler 
ise tazminat alamayacak demektir.

• Çalışanlar olarak, Zorunlu Tasarruf Fonu, 
Konut Edindirme Fonu gibi fonlardan aldığımız 
büyük yaraların ve gördüğümüz zararların ar-
dından yine bizim paralarımızla kurulan İşsizlik 
Fonu da hükümetlerin ve sermayenin gizli ka-
sası haline getirildi. Yetmedi, Zorunlu Bireysel 
Emeklilik Sigortası (BES) adı altında yeni ke-
sintilerle kendilerine yeni kaynaklar yaratmak 
istediler. Çalışanlardan bekledikleri ilgiyi görme-
yince de şimdi bu zorunlu sistemden çıkmayı 
imkansız hale getirmek istiyorlar.

• Özelleştirme adı altında peşkeş çekilen 
kamu mal işletmelerinden elde ettikleri gelirleri 
har vurup harman savurdular. Kaynaklar kuru-
yunca da ülkeyi büyük bir ekonomik krizin eşi-
ğine getirenler ne yazık ki krizin bedelini her za-
man olduğu gibi işçilere ödetmeye çalışıyorlar.

• Hayat pahalılığı ile bunalan emekçiler, tam 
anlamıyla bir kuru soğana muhtaç hale gelirken 
ve yüzde 13’leri aşan işsizlik tehdidi ile karşı 
karşıyayken en önemli güvencemiz olan kıdem 
tazminatlarımız elimizden alınmak isteniyor.

• İşsizlik fonundan işçiler-işsizlerden başka 
herkesin yararlandığı ortadayken şimdi elimizde 
kalan en önemli haklarımızdan biri olan kıdem 
tazminatlarımızın fon adı altında birilerine peş-
keş çekilmesine göz yumamayız.

• Kıdem tazminatımız iş güvencemizdir. İş-
verenlerin, işçileri işten çıkarma kararı verme-
sinde yaşadığı caydırıcı bir düzenlemedir. İşçi-
nin çalışma hayatı ve sonrasında güveneceği en 
önemli haktır.

• Şu andaki yasal düzenlemeyle kıdem taz-
minatı almamızı sağlayan bütün şartlar ortadan 
kaldırılarak işçilerin kaderlerinin, işverenlerin iki 
dudağı arasına bırakılması söz konusudur. Bu 
düzenleme yeni işçi kıyımlarına ve işsizliğin hız-
la artmasına yol açacaktır. 

• Çünkü bu fonla birlikte işveren çıkardığı 
işçiye tazminat ödemeyecektir. İşten çıkartılan 
işçiler ancak 15 yılı tamamladıktan sonra ve 
hak ettiği tazminatın sadece yarısına karşılık 
gelen miktarı alabilecektir. Kıdem tazminatları-

nın tamamını alabilmek için emekli olmak veya 
56 yaşını beklemek zorunda kalacaklardır. Tabii 
eğer primleri fona yatırıldıysa. Diğer yandan bu 
miktarın şimdiki tazminatlarının ancak üçte biri 
oranında olacağını da belirtmeliyiz.

• Kısacası tazminatlarımızı işten çıkınca 
değil en erken 15 yıl sonra, bugünkünden çok 
daha az miktarda ve fonun izin verdiği kadarıy-
la alabileceğiz. Bu fondan yararlanabileceğimi-
ze dair devlet dahi güvence veremezken, biz 
emekçilerin bu girişimi onaylamamızı beklemek 
ham bir hayalden ibarettir. 

• Görüldüğü gibi AKP iktidarı kıdem tazmina-
tını vermeyi değil kendisine yeni bir kasa oluş-
turmak derdindedir.

• Amaçları Hazine’nin elini rahatlatmak, 
İşsizlik Sigortası Fonu ve yeni kurulan Zorun-
lu Bireysel Emeklilik Fonunun yanı sıra kıdem 
tazminatı fonunda biriken paraları da Hazine’ye 
aktarmaktır. Çünkü bu fonda biriken paraların en 
az yüzde 40’ı Hazine’nin borçlanma kâğıtlarında 
değerlendirilerek Hazineye işçilerin cebinden bir 
kez daha kaynak aktarılacaktır.

• Böyle bir haksızlık karşında sessiz kalama-
yız, bu zorbalığa göz yumamayız. 

• On yıllar önce işçilerin verdiği büyük mü-
cadelelerle elde edilen bu hakkı korumak şimdi 
bizim için bir namus borcudur. 

• Kıdem tazminatlarımız çalışma hayatında 
çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. 

• Yıllardan beri dile getirdikleri kıdem tazmi-
natlarımızı fona devretme girişimlerini şiddetle 
ret ediyoruz. 

Biz emekçiler, üretenler demokrasinin san-
dık başına giderek oy vermekten ibaret olmadı-
ğını biliyoruz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçim-
den önce türlü vaatlerle oy peşinde koşanların, 
hemen ertesi günlerde gözlerini emekçilerin 
haklarına diktiklerini de görüyoruz. DİSK/Birle-
şik Metal-İş Sendikası olarak emekçilerin alın-
terlerini, birikmiş emeklerini hedef alan bu gasp 
girişiminin karşısında olacağımızı herkesin çok 
iyi bilmesini istiyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Kocaeli şubemizde yapılan "Kı-
dem Tazminatı'mıza sahip çıkıyo-
ruz" başlıklı toplantımızda salon dar 
geldi. 

Genel Başkanımızın konuşması-
nın ardından  Av. Murat Özveri’nin 
sunumu ilgiyle izlendi. 
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“Kıdem Tazminatı" bildirimiz, tüm fabrikalarda okundu...

15-16 Haziran şanlı işçi sınıfı dire-
nişinin 49.yılında DİSK'in düzenlediği 
Kartal Meydanı'ndaki etkinllikte, metal 
işçileri olarak  Kıdem Tazminatımıza ve 
Emeklilik hakkımıza yapılan saldırıyı 
protesto ettik.

15-16 Haziran Direnişinin yıldönümü

15-16 Haziran 1970 tarihi, Türkiye sendikal ha-
reketinde çok önemli bir dönüm noktasıdır...

15-16 Haziran, Türkiye işçi sınıfının sendika-
laşma hakkını korumak için harekete geçtiği gün-
dür…

15-16 Haziran büyük yürüyüşü, işçi ve emek-
çinin rastgele bir öfkesi değil, kararlı ve bilinçli bir 
tepkisiydi.

15-16 Haziran 1970’de işçiler, çıkarılmak is-
tenilen anti-demokratik yasaya karşı, “Anayasa 
Çiğnenemez!”, “DİSK Kapatılamaz” sloganları ile 
yürüdüler.

15-16 Haziran 1970’de iki gün boyunca İstan-
bul sokakları demokratik haklarının bir parçası 
olan, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını ko-
ruyan yüzbinlerce emekçinin sesine tanık oldu. 
Hükümetin yapmaya yöneldiği değişiklik, işçilerin 
tabandan gelen öfke ve eyleminin duvarına çarpa-
rak geri çekildi.

15-16 Haziran 1970 İşçi Sınıfının Şanlı Direnişi-
nin 49. Yılı’nda  mücadele devam ediyor…

Kıdem Tazminatımızı
ve

Emeklilik Hakkımızı
GASPETTİRMEYİZ
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Bilim ve Danışma Kurulumuzun Toplantı Sonuç Bildirgesi

25 Mayıs 2019 tarihinde, sendikamızın Sapanca Eğitim ve Dinlenme tesislerinde toplanan  
Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu’nun (BDK) sonuç bildirgesi:

Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma 
Kurulu’nun (BDK) 4.toplantısı 25 Mayıs 2019 tarihinde, 
sendikanın Sapanca Eğitim ve Dinlenme tesislerinde top-
landı. Toplantıya çeşitli üniversitelerden çok sayıda öğre-
tim üyesi ve uzman katıldı. Toplantının ana gündemleri 
ekonomik kriz ve siyasal durum, işçi sınıfının kazanım-
larına yönelik saldırı programı (Vergiler, Emeklilik Sis-
temi, Kıdem Tazminatı, İşsizlik Fonu, Hayat Pahalılığı), 
işçi sınıfının yeni talepleri neler olabilir (EYT vb.) ve  işçi 
sınıfının yeni dönemde mücadele araçları (ittifaklar, or-
tak zeminler) olarak belirlendi. Toplantıda Genel Başkan 
Adnan Serdaroğlu’nun açılış konuşması sonrası Doç.Dr. 
F.Serkan ÖNGEL “Metal sektöründe krizin etkileri” baş-
lığı ile bir sunuş gerçekleştirdi. Bu sunuşu Prof.Dr. Aziz 
Konukman’ın Kamu Kesimi Borçlanma Gereğindeki 
(KKBG) Artış ve YEP’ in Çözüm Arayışı başlıklı sunuşu 
ile Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu Türkiye ekonomisinin du-
rumuna dair güncel veriler üzerinden yaptığı değerlendir-
meler takip etti.

 Sonrasında “Ekonomi ve Sosyal Politika Grubu” ile 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grubu” çalışmalarını eş za-
manlı olarak sürdürdüler.

 Sonuç olarak Bilim ve Danışma Kurulu,
4 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen 3. BDK top-

lantısında yapılan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekono-
mik krizin etkilerinin önümüzdeki süreçte daha belirgin 
hale geleceğine, bu krizin 2008 krizinden farklı öğeler 
taşıdığına, emek örgütlerinin ortak hareket zeminlerinin 
daraldığına, diyalog mekanizmalarının büyük oranda kay-
bolduğuna, krizin küresel olmaktan çok “yerli ve milli” 
bir kriz olduğuna dair tespitlerinin geçerliliğini koruduğu-
na dikkat çekti. Bu çerçevede kurul, bu dönemde kıdem 
tazminatı hakkının fona devredilmesinin ve/veya zorunlu 
bireysel emeklilik sistemi ile birleştirilmesinin Türkiye 
işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem 
tazminatının ortadan kalkması ile sonuçlanacağına, kriz 
ile birlikte işçi alacakları meselesinin daha görünür hale 
geleceğine, yeni dönemde işçi alacaklarının gasp edilme-
sine karşı etkin bir dayanışma zemininin oluşturulması 
gereğine işaret etti. Bu çerçevede işçilerin haklarından 
feragat etmesi üzerine kurulun arabuluculuk sisteminin, 
adaleti sağlamaktan çok, işçilerin haklarının gasp edilme-
sine zemin hazırladığına, ayrıca iflas eden, konkordato 
ilan eden bir işverenden işçinin alacağını alabilmesinin 
neredeyse olanaksız olduğuna, bu nedenle işçi alacakla-
rının en öncelikli alacak olarak kabul edilmesinin bir ge-
reklilik olarak kabul edilmesi gereğinin altı çizildi. Top-
lantıda son dönemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 
hareketinin, işçilerin yasa yolu ile gasp edilen haklarını 
yeniden kazanması adına, önemli bir mücadele zemini 
olduğuna işaret edilerek, bundan sonraki mücadeleler 
açısından önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı. Bu 
anlamda kriz döneminde giderek daha görünür bir sorun 
haline gelecek olan, gasp edilen işçi alacakları ile ilgili 

bir mücadele zemini oluşturulmasının anlamlı olacağına 
dikkat çekildi. Cumhuriyet döneminin en yüksek oran-
larına ulaşan işsizlik rakamlarının, yasal zemini gün be 
gün genişletilen, işgücü piyasalarını işverenlerin inisiya-
tifine terk etmek anlamına gelen esneklik uygulamaları-
nın çözüm olmadığının, işsizliğe karşı tek çözüm yolunu 
esneklik olarak gören anlayışların işçileri güvencesizliğe 
sürüklediğinin bir ispatı olduğunun ifade edildiği toplantı-
da, ücretlere dokunmadan çalışma sürelerinin azaltılması 
ve iş güvencesinin alanın genişletilmesi talebinin işsizliğe 
karşı önemli araçlar olarak ele alınması gereği vurgulandı. 
İşsizlik fonunun siyasal iktidar tarafından, sermayeye ve 
kamuya kaynak haline getirilmemesi gerektiğine, fonun 
gerçek amacı doğrultusunda, yararlanma şartları iyileşti-
rilerek, işsizler için kullanılmasının önemine işaret edildi. 
Bu kapsamda Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danış-
ma Kurulu;

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da 
yer alan “bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı re-
formu” hedefini de dikkate alarak, işçilerin ücretlerinin 
ödemesi geriye bırakılmış kısmı olarak nitelendirebile-
ceğimiz kıdem tazminatının fona devri ve/veya Zorunlu 
Bireysel Emeklilik sistemi ile birleştirilmesi yolu ile yok 
edilmesine karşı durulmasının,

Özel emeklilik fonlarına destek olmak amacıyla gün-
deme getirilen, ücretlilerin iradelerini yok sayarak, birey-
sel emeklilik fonlarına otomatik katılımlarını ve söz ko-
nusu fonlarda belirli sürelerle zorunlu olarak kalmalarını 
hedefleyen/uygulamaya sokan politikalara, sosyal güven-
lik sisteminin tamamıyla özelleştirilmesi ve tasfiyesi anla-
mına gelen yönelimlere karşı durulmasının işçi sınıfı için 
yaşamsal bir konu olduğunun,

Emeklilikte yaşa takılanlarının haklı taleplerinin ya-
nında olunmasının,

Kamuda insan kaynakları başlığı altında, kamu emek-
çilerinin iş güvencesini daha da geriletmeyi, kamu emek-
çilerinin üzerindeki keyfi uygulamaları yaygınlaştırmayı 
amaçlayan esneklik düzenlemelerine karşı, kamu emekçi-
lerle dayanışma halinde bulunulmasının,

işsizliğin sadece emek piyasasında kendisine yer bu-
lamayan bunun ekonomik sorunları yanında toplumsal 
ve psikolojik baskılarını hisseden yurttaşlarımızın değil, 
şu anda bir işi bulunan ancak bu olgu dolayısıyla serma-
ye karşısında pazarlık gücü azalan, ücreti eksik ödenen, 
ödenmeyen, fazla mesaisi ödenmeksizin uzun saatler ça-
lışmaya mecbur bırakılan, ya da geçici işlerde çalışanla-
rın da sorunu olduğunu da dikkate alarak, Krize ve krizin 
faturasının işçilere çıkartılmasına karşı, ortalama çalışma 
saatlerinin (resmi çalışma süreleri ve fazla mesailerin 
azaltılması yolu ile) kısaltılmasının, toplu işten çıkartma-
ların yasaklanmasının,

İşçilerin alacaklarının en öncelikli alacak haline geti-
rilmesinin, bu anlamda İşçi alacaklarının yasayla rehinli 
alacakların önüne konulmasının, borçlunun mal varlığını 
hangi hukuki işlemle devrederse devretsin işçi alacakları-
nın devir eden malla birlikte yeni malike karşı da ileri sü-
rülebilir bir alacak statüsüne kavuşturulmasının, işçi ala-
cakları ile açılan davalarda işçilerden herhangi bir ücret 
talep edilmemesinin, ücret garanti fonunun işçi alacakları 
için sonrasında işverenden tahsil edilmek üzere kullanı-
mının,

işsizlik fonunun siyasal iktidar tarafından, kasıtlı ya-
tırım tercihleri ile zarara uğratılmasının engellenmesinin, 
işsizlik fonundan yararlanma şartlarının (120 gün koşu-
lunun kaldırılması ve 600 gün şartının 180 güne indiril-
melisi ile) genişletilmesinin ve amaç dışı kullanımlara 

son verilmesinin, İşsizlik fonunun kamu finansmanında 
el altında kullanılan bir kaynak olmaktan çıkarılmasının, 
fonun denetiminin işçilere verilmesinin, ikale ile sözleş-
meleri sona erdirilenlerin de irade dışı işsiz olarak kabul 
edilmesinin ve işsizlik fonundan faydalandırılmalarının, 
mevcut emeklilik fonlarının, işsizlik fonu örneğinde ol-
duğu gibi, düşük faizle nemalandırılarak reel olarak eritil-
mesine karşı durulmasının,

Gıda fiyat artışlarına karşı alternatif gıda politikaları-
nın gündeme getirilmesinin, kooperatifler üzerinden bir 
organizasyon yapılmasının, kooperatif-sendika ilişkisinin 
gündeme getirilmesinin, bu çerçevede bölgesel çabaların 
anlamlı olacağının,

Kıdem tazminatı hakkının genişletilerek, her koşulda 
ödenmesinin, tavan uygulamasına son verilmesinin,

Hak grevinin kullanımının kolaylaştırılmasının, ada-
leti sağlamaktan çok, işçilerin haklarının gasp edilmesine 
zemin hazırlayan arabuluculuk sisteminin terk edilmesi-
nin,

Fikri takibi olmayan, kayırmacılık üzerinden oluşturu-
lan, kaynakların sorununun kendisi olanlara yönlendiril-
diği stratejilerin çözüm olarak sunulmasının kamuyu zora 
düşürmekten başka bir netice vermeyeceğinin, kriz karşı-
sında liberal reçetenin öne sürdüğü gibi kamuyu küçültme 
yoluna gidilmemesinin, ancak vergi gelirleri son tahlilde 
emekçinin ödediği dolaylı vergiler yerine, kar, rant ve ser-
vetten alınan dolaysız vergilere ağırlık verilmesinin,

Göçmen işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
ve sosyal güvenlik haklarının sağlanmasının,

Avrupa Birliği ülkelerinde yasak olan kumlama işle-
minin, ülkemizde tekstil sektörünün yanında metal sek-
törü dahil olmak üzer birçok sektörde yaygın olarak kul-
lanıldığından hareketler, en yüksek ölüm oranına sahip 
olan silikozis hastalığına neden olan kumlama işinin tüm 
sektörlerde yasaklanmasının önemine işaret etmiştir.

Ayrıca Bilim ve Danışma Kurulu’nun İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Grubu, 2019 yılının Kasım ayı başında sen-
dika işyeri temsilcilerine yönelik olarak II. İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği buluşmasını gerçekleştirme kararı almış, 
bununla ilgili olarak; metal sektöründe meslek hastalık-
ları ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştirilmesi kararı 
almıştır.

Bilim ve Danışma Kurulu 4. Toplantısına katılan isimler

İşsizlik fonu, gasp edilen işçi alacakları 
ve kıdem tazminatı için seferberlik çağrısı!

Dr. Peri Akbak
Doç.Dr. Aziz Çelik
Öğr. Üyesi M. Görkem Doğan
İSİG Uzmanı Nuran Gülenç
İSİG Uzmanı Zehra Güner
Öğr.Üyesi Elif Hacısalihoğlu
Öğr.Gör. Dr. Özkan Kaan 
Karadağ
Dr. Zeki Kılıçaslan

Dr. Aziz Konukman
Dr. Hayri Kozanoğlu
Dr. Kuvvet Lordoğlu
Doç.Dr. Ferit Serkan Öngel
Av. Murat Özveri
Dr. Ahmet Selamoglu
Doç.Dr. Betül Urhan
Öğr. Üyesi Uygar Dursun 
Yıldırım

İşçi Sağlığı ve 
Beslenme Atölyesi

Sendikamız ve İstanbul İSİG Meclisi Beslen-
me Çalışma Grubu ile ortak düzenlenen "Yeter-
li, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve 
Beslenme Atölyesi" Sendikamız Genel Merkez 
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi

27 Haziranda yapılan toplantı, Genel Başka-
nımızın açış konuşması ile başladı. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu açılış konuşmasında, 
işyerinde beslenme için işçilerin örgütlenmesi, sendikal müca-
delenin beslenme sorunun çözümündeki önemi ve deneyimlere 
işyerlerinde tüketim kooperatifleri ve tarım politikaları konularına 
değindi. 

“Konuşmamın başında sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin, ev-
rensel bir insan hakkı olduğunu belirtmek istiyorum. Toplumun ve 
onu oluşturan bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, 
ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artma-
sında, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde varlığını sürdürmesinde 
yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme temel koşullardan en önem-
lisidir. 

Bu durum özellikle başta çocuklar olmak üzere herkes açısın-
dan büyük önem taşımaktadır. Sağlıksız gıda ve beslenme bozuk-
lukları konusunda yapılan araştırmalarda,  sorunun her geçen gün 
daha da arttığını da buradan belirtmek istiyoruz. 

Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu sağlıksız, dengesiz ve ye-
tersiz beslenmektedir. Hazır ve ambalajlanmışlar gıdaların büyük 
çoğunluğunda sağlığa aykırı kirliliklerin olduğu bilinmektedir, bu 
gıdalarla beslenme çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Öte yan-
dan, bilinçsiz tarım ilacı kullanımı ile hayvanların sağlıksız ortam-
larda yetiştirilmesi ve GDO'lu yemlerle beslenmesinin de gıdaların 
sağlıksız olmasına neden olmaktadır. Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar 
edici gıda reklamları da yanlış ve sağlıksız tüketim algısını körük-
lemektedir. 

Çalışanların, emeklilerin, işsizlerin ve tüm yoksulların sağlıklı 
ve yeterli gıdaya erişebilmesi ve dengeli beslenebilmesi için Sos-
yal devlet anlayışıyla gerekli ekonomik koşullar yaratılmalı, hukuk-
sal önlemlerin alınması konusunda ihtiyaç duyulan gerekli yasal 
düzenleme mutlaka yapılmalıdır.

... Gıda fiyatlarındaki üretici ve tüketici fiyatları arasındaki 
farkları, üreticinin kazanacağı tüketicinin de sağlıklı güvenli gı-
daya ulaşabileceği fiyat aralığında oluşacak şekilde piyasalar 
düzenlenmelidir. Mevsimlik tarım işçileri ve küçük çiftçiler sosyal 
güvenlik kapsamına alınmalıdır. Küresel iklim değişikliğine karşı 
yeni düzenlemeler yapılmalı,  hayvancılıkta ithalatçı politikalardan 
vazgeçilerek yerli projeler geliştirilmelidir.  

... Beslenme ile iş kazaları arasında bağlantı yapılan araş-
tırmalarla ortaya konulmuştur. Ülkemizde son bir yıl içinde kış-
lalarda, okullarda ve fabrikalarda arda arda gelen onlarca gıda 
zehirlenmesi olayı görüldü. Binlerce insan gıdadan zehirlendi. Ve 
6 insanımız da hayatını kaybetti. Son zamanlardaki gıda zehirlen-
melerinin artmasının bir işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu olduğu-
nu da ısrarla dile getirmeliyiz.

... Örgütlü yerlerde  işçilere fiilen çalıştıkları günlerde doyuru-
cu, kalorisi yeterli, lezzetli sıcak yemek vermek esastır. Yemeğin 
listesinin hazırlanması, yemek üretim yerinin denetimi, porsiyon 
ve kalori tespiti ile ilgili olarak bir komisyon kurulmalı, bu komis-
yon; gıda mühendisi, veteriner hekim, işyeri hekimi, işveren tem-
silcisi ve sendika temsilcisinden oluşmalıdır. Yemek temini ve ser-
visi, muayene ve kabul komisyonunda sendika temsilcilerine de 
görev verilmelidir. 

... Özellikle 12 Eylül öncesi, sendikalı işçilerin bulunduğu fab-

rikalarda işçilerin 
yaygın bir şekilde 
“işçi kooperatifleri” 
kurduklarını ve bu 
kooperatifler ara-
cılığıyla hem daha 
uygun fiyata hem 
de daha sağlıklı 
gıdaya ulaşmayı 
başardıklarını bili-
yoruz. 

Bu örneklerden 
yola çıkarak tüke-
tim kooperatifleri-
ni hem iş yerlerinde hem de yaşam alanlarında kurma yönünde 
bir strateji geliştirmeli halkın sağlıklı, temiz ve adil gıdaya erişim 
hakkı pratik haline dönüştürülmelidir. İşyerlerinde kurulan ya da 
kurulacak olan kooperatifler işyerinde bulunan bütün emekçileri 
kapsayacak biçimde olmalı, yaşam alanlarında kurulacak olan ko-
operatifler de orda yaşayan herkesi kapsamalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin halk sağlığının önemli bir parça-
sı olduğu göz önüne alındığında; Işçiler ve sendikalar, koruyucu 
sağlık hizmeti kapsamında sağlıklı, temiz ve adil gıdaya ulaşmak 
için işyerindeki ve yaşam alanlarındaki beslenme süreçlerine mü-
dahale etmeli ve bu konuları toplu sözleşme kapsamına almalıdır. 

... İşyerinde zehirlenmenin iş kazası olduğu, zehirlenme kaza-
larının aslında acil durum eylem planlarında yer alması ve neler 
yapılması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini dile ge-
tirmeliyiz. Türkiye'de işyerlerinde tespit edilen birçok zehirlenme 
vakasının kaza olarak kayıtlara girmediği düşünülürse aslında iş 
kazalarının önemli bir bölümünü nü beslenme kaynaklı kazaların 
oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

... Resmi rakamlara göre, Türkiye’de 14 milyon dolayında 
kişi açlık sınırında yaşamaktadır. Bu insanlar, zorunlu harcama-
ları olan kira, elektrik, yakıt, su, ulaşım ve okul masraflarını gıda 
harcamalarından keserek karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
nedenle de dar gelirli yoksul tüketiciler yeterli, dengeli ve sağlıklı 
beslenememektedir. 

Belli bir azınlık ile emperyalist gıda ve tarım tekellerinin lehine, 
ancak, halkımızın büyük çoğunluğunun aleyhine olan yanlış gıda 
ve tarım politikalarını bir an önce terk etmeliyiz. Azınlığın çıkarları 
uğruna halkımızı açlık sınırının altında ve sağlıksız gıda tüketmek 
zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. 

Halkımızın ve ülkemizin yararına olan doğru ve sağlıklı gıda 
ve tarım politikaları hızla hayata geçirilmelidir. Kırsal kesimde bu-
lunan zehirsiz ve GDO’suz üretim yapan çiftçilerin içinde bulundu-
ğu kooperatifler ile çalışılmaya başlanmalı, böyle bir örgütlenme 
ile yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca kent 
emekçisinin kır emekçileri ile arasında doğrudan gelişecek ilişki 
biçimleri hayata geçirilmelidir. Böylelikle yaşamsal bir sorun haline 
gelen gıda krizine birlikte çözüm üretebilecek bir zemin yaratıla-
bilir.

İlk oturumun moderatörlüğünü yapan İstan-
bul İSİG Meclisi'nden Çetin DURUKANOĞLU, 
İSİG ve Beslenme ilişkine değinerek Yeterli, 
Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve 
Beslenme Atölyesi'nin yapılma amacı, program 
akışı, sunum yapacak kişiler ve işlenecek konu-
lara değindi.

Ziraat Mühendisi/İSİG Uzmanı Gökhan 
TURAN: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile bes-
lenme ilişkisini anlatttı. Risk değerlendir-
meleri ve zehirlenme-gıda ilişkisi, İşçilerin 
beslenme şartlarının önemi, Beslenme iş 
cinayeti ilişkisi ve 2019 yılı iş cinayetleri 
verilerine değindi.

Son bölümde; Gaziantep Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Ferit Serkan ÖNGEL ise Sendika Ko-
operatif ilişkisinde bir özgün deneyim olarak 
DİSK Maden İş’in MİTES, MİGSAN ve MİPAŞ 
Deneyimleri aktardı ve dünya kooperatif tarihin-
den örnekler verdi.

2. oturumunda söz alan sendi-
kamız ISUZU İşyeri Baştemsilcisi 
Fevzi YILDIZ, İşyeri Tüketim Koo-
peratifi Deneyimini; Kooperatifin ku-
rulması, işçilerin kooperatife üyeliği, 
yararlanma koşullarını aktardı. 

İstanbul İSİG Meclisi'nden Dr. Erol Ünder 
ise işyerinde beslenme ve sağlığı korumak ve 
geliştirmek konusunda bir sunum yaptı. ve: "İLO 
endüstri kuruluşlarındaki beslenme servislerinin, 
hekimler ve diyetisyenlerin sorumluluğu altında 
işletilmesini zorunlu görmektedir." dedi.
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27 Mayıs 2019 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde 
toplanan Başkanlar Kurulumuz, aşağıda yer alan sorunları 
ve konuları görüşerek aldığı kararları kamuoyu ile pay-
laşmaktadır. 

Ülkemizde ekonomik kriz etkisini giderek artırırken, 
işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarken, zamlar 
ile ücretlerimiz her gün erirken, ülkeyi yönetenler bu acil 
sorunlara çözüm üretmekten uzak bir tutum almaktadır.  

Ülkeyi yönetenler, tüm bu sorunları görmezden gele-
rek, krizi yok sayarak, halkın iş ve aş taleplerini küçümse-
yerek, emeklilik hakkı talep edenleri aşağılayarak, yüzde 
99’un geçim sorununu dile getirmesini neredeyse “suçlu” 
göstererek girdikleri yerel seçimlerde aldıkları sonuçlar-
dan ders çıkarmak yerine halkın mesajını yok sayan bir tu-
tum izlemekte ve hatta halkın sandıklardan çıkan iradesini 
de ortadan kaldırmaya yönelik çabalara odaklanmaktadır.

KHK’lıların belediye başkanı adayı olmalarına izin 
verilmesine rağmen seçimleri kazandıktan sonra “KHK’lı 
olmaları” gerekçe gösterilerek yerlerine seçimi kaybe-
denlerin atanmasının ardından halkın iradesine en büyük 
darbelerden biri İstanbul’da indirilmiştir. Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasasına, ülkemizin imzaladığı uluslararası söz-
leşmelere ve hatta YSK’nın kendi içtihatlarına tamamen 
aykırı biçimde İstanbul seçimlerini iptal eden YSK, “par-
tiye göre hukuk” içtihadı üreterek adalete ve demokrasiye 
çok büyük bir darbe vurmuştur. Örgütlenme hakkının yok 
sayıldığı, grevlerin yasaklandığı, ifade özgürlüğünün kı-
sıtlandığı, demokratik hak arama yollarının engellendiği 
ülkemizde YSK’nın bu kararı, demokrasi adına elimizde 
kalan son haklardan olan “seçme ve seçilme hakkı”na 
yönelik ciddi bir müdahale anlamına gelmektedir. DİSK 
tüzüğünün üçüncü maddesinde “Demokrasinin ve de-
mokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınması” 
temel amaç ve ilke olarak benimsenmiştir. Demokrasiyi 
ve adaleti savunmak, işçilerin hakkını-hukukunu savun-
manın ayrılmaz bir parçasıdır. 

İstanbul’da 23 Haziran 2019’da yenilenecek yerel se-
çimin sonrasında, işçilerin haklarına yönelik ciddi tehli-
keler içeren “Dönüşüm Adımları”nın yaşama geçirileceği 
10 Nisan 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik 
hedefler, işçi sınıfı için çözüm değil daha fazla sorun an-
lamına gelmektedir. Sunumda yer alan çalışma hayatına 
ilişkin hedefler, emeği ile geçinenlerin var olan haklarını 
zayıflatacak ve işçilere daha fazla yük getirecektir.

İstanbul yerel seçiminin tekrarı sonrasında gündeme 
getirileceği anlaşılan kıdem tazminatının fona devri, iş-
çilerin önemli bir iş güvencesi dayanağını ortadan kaldı-
racak, kıdem tazminatının miktarını düşürecek ve öden-
mesini zorlaştıracaktır. Kıdem tazminatının fona devri, 
DİSK açısından bir daha açılmamak üzere kapanmış bir 
tartışmadır.  

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) zorunlu olması 
ise kriz koşullarında zaten reel olarak gerileyen ücretler 
üzerinde yeni bir yük anlamına gelecektir. Açıklanan he-
defler arasında Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının 
çözümü değil, aksine sosyal güvenlik hakkını daha da bu-
danacağına dair işaretler yer almaktadır. 

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sigorta primi ve vergi 
desteğinin ardından en temel işveren sorumluluğu olan 
ücretlerin de ödenmeye başlanması, tüm fonların nasıl 
kullanılacağına dair önemli bir göstergedir.  Kıdem taz-
minatı fonu ile zorunlu hale getirilecek BES’in “entegre 
edilerek”, tıpkı İşsizlik Sigortası Fonunda yapıldığı gibi 
işverenleri ve bankaları fonlamak için kullanılması, kriz-
de yüzde 99’un haklarının gasp edilerek yüzde 1’e kaynak 
aktarılması anlamına gelmektedir ve asla kabul edilemez. 

Vergi reformu adı altında kurumlar vergisinin kademe-
li olarak düşürülmesi ve “verginin tabana yayılması” he-
defi ise vergi adaletsizliğini daha da derinleştirecek politi-
kalardır. Bu adımların atılması, halen vergilerin büyük bir 
bölümünü ödeyen emekçilerin üzerindeki vergi yükünün 
daha da artması anlamına gelecektir.

Bu açıdan 23 Haziran 2019’da İstanbul’da tekrar-
lanacak yerel seçimler, tek başına yerel seçim olmanın 
ötesinde anlamlar taşımaktadır. 23 Haziran’da sadece bir 
belediye başkanı seçilmeyecek, seçimlerle iktidarı değiş-
tirme/uyarma hakkının ve demokrasinin geleceğine dair 
bir referanduma gidilecektir. 23 Haziran seçimleri aynı 
zamanda, iktidar tarafından 10 Nisan 2019’da ilan edilen 
ve işçilerin hakları açısından ciddi tehlikeler içeren “dö-
nüşüm adımlarına” dair de bir referandumdur. Emeğin 
başkenti İstanbul’da işçilerin tercihi, bir yandan demokra-
si ve adalet mücadelemizi; bir yandan da kıdem tazminatı 
hakkı, insanca yaşanacak ücret hakkı, güvenceli çalışma 
hakkı, emeklilik hakkı mücadelemizi güçlendirecek yön-
de olmalıdır.  

Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında 
işçi sınıfının mesajı oldukça kitlesel ve coşkulu bir biçim-
de verilmiştir. Başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere 

haklarına sahip çıkan işçilerin iradesi 1 Mayıs meydan-
larına damgasını vurmuştur. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Gününde de görüldüğü üzere korku duvarları 
aşılırken, halkın tüm kesimleri taleplerini ve itirazları-
nı yüksek sesle dile getirirken, işçi sınıfının hak, hukuk, 
adalet mücadelesi 2019 yılının geri kalanına da damgasını 
vuracaktır. 

Kıdem tazminatımızın gasp edilmesine, zorunlu BES 
adı altında ücretlerimizden yapılmak istenen yeni kesinti-
lere, emeklilik hakkımızın yok sayılmasına, vergi adalet-
sizliğine, iş cinayetlerine, örgütlenme önündeki barajlara/
engellere, işsizliğe ve yoksulluğa karşı, 15-16 Haziran 
Büyük İşçi Direnişinin ışığında birliği, dayanışmayı ve 
mücadeleyi yükseltmek tarihsel bir görev olarak önümüz-
de durmaktadır. 15-16 Haziran 1970’te örgütlenme hakla-
rına, sendikalarına görkemli bir direnişle sahip çıkan işçi 
sınıfı bugün de kıdem tazminatına, emeklilik hakkına ve 
çalışma haklarına sahip çıkacaktır.  

Bu tespitlerden hareketle Başkanlar Kurulumuz şu ka-
rarları almıştır.

1. DİSK Başkanlar Kurulu 23 Haziran seçimlerinde 
oy kullanacak tüm işçileri, demokrasi, adalet ve emeğin 
hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere 
“haklarımıza ve irademize saygı göster” mesajını verecek 
biçimde tercihlerini yapmaya çağırmaktadır.

2. DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatının fona 
devredilmesi başta olmak üzere, işçi sınıfının haklarına 
yönelik tehlikeli adımlara karşı, DİSK üyesi veya diğer 
konfederasyonlara üye işçilerin, örgütlü-örgütsüz tüm 
işçilerin ortak mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğinin 
altını çizer. 

3. 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 49’uncu 
yılında bu görkemli direnişin ve bugün işçi sınıfının kar-
şı karşıya olduğu tehlikelerin işçilere anlatılmasının 
önemine dikkat çeken DİSK Başkanlar Kurulu, “15-16 
Haziran’ın ışığında haklarımızı savunuyoruz” konulu bil-
diri, afiş çalışmaları, işyeri toplantıları, bölge temsilciler 
kurulları vb. aracılığıyla ülke çapında yaygın bir aydınlat-
ma çalışmasının başlatılmasına karar vermiştir.   

4. DİSK Başkanlar Kurulu, işçilerin kıdem tazmina-
tı başta olmak üzere haklarına sahip çıkma iradesini bir 
kez daha göstermek, işçilerin “hak, hukuk, adalet” müca-
delesini yükseltmek hedefiyle 15 Haziran 2019 tarihinde 
İstanbul Kartal’da bir miting düzenlenmesine karar ver-
miştir. 

DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Hak, Hukuk, Adalet İşçilerle Gelecek

Fahrettin Engin 
Erdoğan’ın Türkiye 
emek hareketinin son 
20 yılında sokakları ve 
alanları kaplayan 1 Ma-
yıs afiş tasarımlarından 
oluşan sergisinde, 2000-
2019 yıllarını kapsayan, 
ağırlıkla DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB’nin bu-
lunduğu sendika, mes-
lek ve kitle örgütleri ve 
çeşitli emek platformla-
rı için, hazırlanmış top-
lam 26 afiş yer aldı.

 1 Mayıs afişleri sergisi ve bir emek çizeri

Sendikamızın pek çok yayın ve afişinde emeği ve 
katkısı olan Fahrettin Engin Erdoğan, Gönen Kemal 
Türkler Tesislerimizde de renkli çalışmalara imza attı.  
Yeni açılan toplantı salonumuzdaki Atatürk ve Kemal Türk-
ler kabartmalarının yanısıra, otel duvarımızdaki emekçiler de 
tüm konuklarımızın beğenisini kazanıyor...

ILO Türkiye Ofisi uz-
manları 25 Haziran 2019 
Salı günü sendikamız zi-
yaret ederek. Yönetim 
Kurulu’muz adına  Genel 
Sekreter Özkan  Atar ile gö-
rüştü.  

ILO Türkiye Ofisi’nin 
kamu kuruluşları, işçi ve iş-
veren örgütleri, özel sektör, 
sivil toplum ve akademi gibi 
farklı taraflarla işbirliği içe-
risine yürüteceği    “Kadın-
lar için Daha çok ve Daha 
iyi İşler” programı çerçevesinde sendikamız ile fikir 
alışverişinde  bulundu.  

Ocak 2019’da başlayan ve dört yıl sürecek olan ça-
lışmada Türkiye’de insana yaraşır  koşullar içerisinde 
çalışan kadınların sayısını arttırmayı hedefleyen çalış-
ma  kadınların yoğunluklu olarak çalıştığı  tekstil, büro 

ticaret, gıda, genel hizmetler sektörleri ve kadınların 
düşük düzeyde  yer aldığı metal sektöründe yürütülme-
si planlanıyor.

Sendikamız kadın komisyonundan sorumlu uzma-
nın da katıldığı toplantıda,   yürütülecek olan çalışma-
da sendikamızın da yer alması ve  çalışmaların planlan-
ması üzerinde  mutabık kalındı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği açsından ülkemizin karnesi 
oldukça  zayıf.  Dünya Ekonomik Formu’nun 2018 yılı 
raporunda Türkiye cinsiyet uçurumu sıralamasında 149 
ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Sendikamız, üye-
lerinden başlayarak  kadın erkek arasındaki  eşitsizliğin 
azaltılması için   toplu sözleşme maddesi hazırladı. Ocak 
2019 tarihinden itibaren başlayan kimi sözleşmelere  ko-
yulan “

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” madde teklifi  Mata ve 
Acel  işyerinde  sözleşme maddesi haline dönüştü. 

İşyerlerinde 
Durum Vahim... 
İşyerinde şiddet tüm çalışanlar için önemli bir konu. 

Erkek egemen alanlar olan işyerlerinde şiddet, sözlü taciz, 
cinsel tacize ve mobbinge en çok maruz kalanların kadın 
işçiler ve farklı cinsel kimlik ve cinsel yönelimi olan işçi-
ler olduğu biliniyor. ILO’nun konuya ilişkin verileri üye 
ülkelerdeki durumun vahim olduğunu gösteriyor.

ILO Standart Belirleme Komitesi tarafından hazırla-
nan bu rapora göre; Birleşik Krallık Sendikalar Kongresi 
(TUC) tarafından cinsel taciz hakkında 2016’da gerçekleş-
tirilen bir ankette, cinsel tacize maruz kaldıklarını söyle-
yenlerin yüzde 54’ü faillerin eşit düzeydeki iş arkadaşları 
ve yüzde 3’ünün de daha kıdemsiz iş arkadaşları, yüzde 
17’sinin ise yönetici ya da yetki sahibi kişiler olduğunu 
belirtiliyor.

2018’de ABD’de yapılan bir araştırma 36 milyondan 
fazla insanın (ABD çalışanlarının yüzde 27’si) hayatları 
boyunca işyerinde istismar edici davranışa maruz kaldık-
larını, Fransa’da 2005 yılında yapılan bir araştırma ise ka-
dınların yüzde 8’inin erkeklerin ve yüzde 7’sinin işyerinde 
psikolojik şiddet yaşadıklarını ortaya koyuyor. 2012’de 
Japonya’da 4 bin 580 işletmeyi kapsayan bir araştırma ise 
işçilerin yüzde 45,2’sinin “güç tacizi”ne (psikolojik taciz) 
maruz kaldığını gösteriyor. Avustralya’da ise bu oranın 
yüzde 22 ile 33 arasında olduğu belirtiliyor.

Bir Eurofound çalışması (2013) fiziksel şiddet sonra-
sında çalışanların depresyon yaşama olasılığını 3 kat ve 
stres şikâyetinde bulunma olasılığının iki kat daha fazla 
olduğunu saptadı. Çalışmaya göre zorbalık veya tacize 
maruz kaldıktan sonra, işçilerin depresyon yaşama ihtima-
li dört kat, uyku problemi bildirme ihtimali üç kat ve stres 
şikâyetinde bulunma ihtimali ise iki kat daha fazla. Şiddet 
olayına şahit olanlar ile şiddet ve tacizin hedefinde olan-
ların arkadaşları ve aile üyeleri de ağır stres ve psikolojik 
travma yaşayabiliyor.

İşyerlerinde yaşanan şiddet ve taciz, nihai olarak çalı-
şanların belirli bir işyerini veya tamamen işgücü piyasasını 
terk etmelerine neden olabiliyor veya en uç durumlarda 
kendine zarar vermeye yol açabiliyor. İsveç’te her yıl inti-
harların yüzde 10-15’nin psikolojik tacizden kaynaklandı-
ğı tahmin ediliyor.

Ekonomik açıdan cinsel şiddet ve taciz, kadınların iş-
gücüne katılımını ve orada kalmasının önünde bir engel. 
Bu durum kadın işçilerin uzun vadeli kazanç kapasiteleri-
nin düşmesine, kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliğine 
neden oluyor. İtalya’da yapılan bir çalışmada, şiddete he-
def olan çalışanların yüzde 16’sının istifa ettiği belirtiliyor. 
Aynı çalışma, kadınların istifa etme ihtimalinin erkeklerin 
iki katı olduğunu tespit ediyor.

ILO Türkiye Ofisi  sendikamızı ziyaret etti

ILO “İşyerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi 
Sözleşmesi”
 Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) en 

yüksek organı olan Uluslararası Çalışma Konferan-
sı 10-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Cenevre’de 
toplandı. Her yıl haziran ayında toplanan konferans 
bir yandan yeni çalışma kurallarını kabul ediyor öte 
yandan ILO sözleşmelerinin uygulanmasını denet-
liyor. 

ILO uluslararası alanda çalışma yaşamı için alt 
standartlar belirleyen üç taraflı (işçi-işveren-devlet) 
bir örgüt. ILO’nun 100. yılına denk gelen bu yıl-

ki konferansta “işyerlerinde şiddet ve tacizin sona 
erdirilmesi” sözleşmesi konferans delegasyonunun 
onayına sundu. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra 
ve ülkelerden alınan veriler ışığında bir sözleşme 
taslağı hazırlandı.

ILO’nun Standart Belirleme Komitesi tarafın-
dan hazırlanan sözleşme taslağı, konferans süresin-
ce düzenlenen oturumlarda tartışıldıktan sonra 21 
Haziran’da üye devletlerin onayı ile  bağlayıcı bir 
sözleşme olarak  hazırlanması kabul edilmiş oldu.

ILO Sözleşmesi’nin ardından
Artık ILO’nun işyerlerinde  cinsiyet temelli şiddet 

dahil tüm şiddet türlerinin yok edilmesi için oluştur-
muş olduğu bir standart var. Bundan sonra Türkiye’nin 
bu  sözleşmeyi imzalayarak kabul etmesi gerekli yasal 
düzenlemeleri yapması için çalışma yürütmek sendi-
kaların önünde öncelikli konulardan biri olmalı.

Sendikamız bir yılı aşkın bir süredir işyerlerinde  
şiddet, cinsel ve sözlü tacizin önlenmesine yönelik  bir 
takım çalışmaları gündemine   almıştı.   

Bununla ilgili Industriall Küresel Sendikaları  “Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem İşyerimizde, Hem 
De Sendikamızda Hayır!”  başlıklı taahhütnamesini 
imzalamış ve  işyerlerinde  ilan etmiştir.  

Toplu sözleşmelerimizde de kadına yönelik şiddet 
ve tacizin  durdurulması için hüküm konulmaya baş-
lanmıştır. Bu sözleşmenin kabulü de, bir süredir hayata 
geçirdiğimiz çalışmalara olumlu katkılar sunacaktır.

Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği maddesi toplu 

sözleşmelerimizde
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Metal işkolundaki sendikalar arasında tarihi bir an-
laşma imzalandı. Anlaşmanın en önemli düzenlemesi, 
referandumun sendika seçme özgürlüğünün bir parçası 
olarak kabul edilmesi oldu. Konfederasyonumuz DİSK’in 
70’li yıllardan bu yana mücadelesini sürdürdüğü işçilerin 
sendika tercihlerini işyerinde düzenlenecek kapalı oyla-
ma, açık sayım esasına dayanan bir referandum ile ortaya 
koymaları anlaşmanın temelini oluşturuyor.  Toplamda 6 
sayfadan oluşan anlaşma, Sendikal Örgütlenme ve Üye 
Kaydına İlişkin Temel Prensipler , Sendikalar Arası De-
vamlı Diyalog ve Uyuşmazlık Çözüm Süreci, Referan-
dum: Amacı, Koşulları, Süreci, Sonuçları ve Tanınması, 
Sendikal Yapıların Demokratik Karakteri ve Takip ve De-
ğerlendirme başlıklarını taşıyan 6 bölümden oluşmakta. 
Anlaşmanın öne çıkan bazı maddeleri aşağıdadır;

Sendikal Örgütlenme ve Üye Kaydına İliş-
kin Temel Prensipler :

Anlaşmada imzası bulunan sendikalar, sendikal örgüt-
lenme ve üye kaydına ilişkin sendikal faaliyetlerinde aşa-
ğıdaki prensiplere olan kesin inanç ve bağlılıklarını ifade 
ederler: 

1. ILO’nun 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleri temelinde, 
her işçinin kendi özgür iradesiyle bir sendikaya katılma-
ya ve toplu sözleşme güvencesinden faydalanmaya hakkı 
vardır;

2. İşçiler, sendikaya üyelikleri, sendikada üye olarak 
kalıp kalmamaları, sendika değiştirmeleri ve sendikadan 
ayrılmaları konusunda kendi kararlarını istedikleri her-
hangi bir zamanda vermekte özgürdürler;

3. İşçiler, işverenler ve/veya hükümet tarafından, bir 
sendikaya üye olmak ya da olmamak; bir sendikadan is-
tifa etmek; ve diğer bir sendikaya üye olmak konularında 
hiç bir şekilde zorlanamaz, baskı altına alınamaz ve tehdit 
edilemez;

4. İşçiler yalnızca özgür iradeleriyle bir sendikaya üye 
oldukları için işten çıkartılamamalıdır. Anlaşmada imzası 
bulunan sendikalar, işverenler ve/veya hükümetler tara-
fından uygulanan bu tür stratejilere şiddetle karşı çıkma 
kararlılıklarını açıkça beyan ederler;

5. İşverenler sendikal örgütlenme kampanyalarında 
tamamen tarafsız olmalı, sendikaların tanınması ve yet-
kilendirilmesi konusunda etki edecek bir rol oynamama-
lıdırlar;

6. Anlaşmada imzası bulunan sendikalar, kendi sendi-
kalarına üye olmayı ön plana çıkartacak şekilde işverenler 
ve hükümetlerle herhangi bir angajmanda bulunmaktan 
uzak duracaklardır;

7. Anlaşmada imzası bulunan sendikalar, herhangi 
diğer sendikayı aşağılamayacak ve/veya hakarete maruz 
bırakmayacaktır.

Bu prensipler temelinde, aşağıda imzası bulunan sen-
dikalar, rutin sendikal uygulamalarında aşağıdaki faali-
yetlere bağlılıklarını belirtirler:

1. Her işçi kendi kendi özgür iradesi ile bir sendikaya 
üye olma ya da sendikasını değiştirme hakkına sahiptir. 
Tüm sendikalar, metal işkolunda sendikal örgütlülüğün ve 
toplu sözleşme kapsamının arttırılması amacıyla, sendikal 
örgütlenme ve üye kaydetme kampanyaları esnasında ör-
gütsüz işyerlerine öncelik verecektir. 

2. Tüm sendikalar, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi 
süreçlerinde, birbirini destekleyecek ve işverenler ile hü-

kümet karşısında birlik içinde olacaktır.
3. Halihazırda sendikal örgütlülüğün olduğu işyerle-

rinde, işçilerin başka bir sendikaya üye olmak istemesi 
durumunda, bu anlaşmada tanımlanan süreçler üzerinden 
bir çözüm aranacaktır.

Referandum: Amacı, Koşulları, Süreci, So-
nuçları ve Tanınması

1. Sendikanın tanınması ve toplu pazarlık yetkisi hak-
kında açılan davaların önüne geçmek için, sendikalararası 
diyaloğun çözüme ulaşamadığı durumlarda, anlaşmada 
imzası bulunan sendikalar işçilerin çıkarlarını en iyi şe-
kilde koruyabilmek ve savunabilmek için referanduma 
gitmeyi kabul ederler. ....

4. Konunun tarafı olan sendikalardan biri için kulla-
nılan diğer çözüm yöntemlerinin hiç biri tatminkar sonuç 
üretemiyorsa, o sendika, işçilerin tercihini netleştirmek 
için ilgili işyerindeki/işletmedeki tüm işçiler arasında bir 
referandum düzenleme arzusunu belirtebilir.

5. Bir sendikanın böyle bir dileği dile getirmesi halin-
de, diğerleriyle konsensüs sağlanmaya çalışılacaktır.

6. Konsensüs oluşmaması halinde, aşağıdaki koşullar 
uyarınca bir referendum düzenlenecektir:

Koşullar:
1........ bir işyerinde/işletmede  çalışanların %15’ini ’ 

e-devlet sistemi ile resmi olarak temsil eden bir sendika-
nın talep etmesi halinde bir referandum çağrısı ve orga-
nizasyonu yapılabilir. Bu durumda, çalışan sayısı Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi rakamları üzerinden; 
resmi sendika üyelikleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından tutulan kayıtlardan, işçilerin resmi 
olarak bir sendikaya katılabilmelerini sağlayan e-devlet 
sistemi üzerinden hesaplanacaktır. Referanduma yalnızca 
ilgili işyerinde/işletmede çalışanların en az yüzde 15’ini 
temsil eden sendikalar katılabilir. Tüm sendikaların sis-
teme eşit erişim hakkı olduğundan, imzacı sendikalar bu 
rakamları doğru kabul etmeyi kabul eder. 

2. İşçilerin işveren tarafından bir sendikadan ayrılıp 
bir diğerine üye olmaya zorlandıkları durumlarda, refe-
randum için sendika üyelikleri hesaplanırken, bu türden 
geçişlerden önceki rakamlar esas alınacaktır. 

3. Sendikal örgütlenmeyi imkânsız hale getirmek için 
işverenin örgütlenme sırasında toplu işe alım yaparak ça-
lışan sayısını artırması durumunda, böylesi fazladan ça-
lışan rakamları da referandum hesaplarında dikkate alın-
mayacaktır.

4. İlgili sendikaların hiç biri referanduma gidilmesine 
karşı çıkmayacaktır. Anlaşmada imzası bulunan sendika-
ların tümü referandumun kötüye kullanılamaması gere-
ken bir araç olduğunu, aksi takdirde işlevsiz kalma riski 
oluşacağını anlar ve kabul eder.

 Süreç:
1. Referandum, bir sendikanın yukarıdaki koşullar da-

hilinde talep etmesini takip eden altı haftalık süre içerisin-
de düzenlenecektir.

2. Her referandum için bir yürütme komitesi kurula-
caktır. Komiteye, konuyla ilgili tüm sendikalardan eşit 
sayıda üye katılacaktır. Komite konsensüs temelinde ça-
lışacaktır. İlgili sendikaların ortak talebi doğrultusunda, 
IndustriALL Küresel Sendika ve/veya Avrupa Sendika-

sı temsilcileri gözlemci olarak bulunabilir. Hem küresel 
hem de Avrupa çapındaki organizasyonlar, katılımcılarını 
kendi görevlilerinden ve diğer üye sendikaların temsilci-
lerinden oluşturabilirler.

3. IndustriAll Avrupa Sendikası ve/veya IndustriALL 
Küresel Sendika'nın katılımı ve fikri herhangi bir aşama-
da talep edileblir. Katılımın türü a) başlangıç aşamasında 
ve bir referandum düzenlenmesi gerekip gerekmediği ka-
rarını vermek; b) yukarıda Koşullar Bölümü’nün 1 nolu 
bendinde belirtilen gerekli eşiği doğrulamak; c) gizli oy-
lamada hazır bulunmak; d) fikir ve/veya öneri oluşturmak 
konularında olabilir.

4. Referandum gizli oylamayla yapılacaktır. İlgili sen-
dikalardan eşit sayıda temsilci oylama esnasında yalnızca 
gözlemci olarak (propaganda amacıyla değil), bulunacak-
tır. 

5. Yürütme Komitesi aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
a. Referandumun yerini, tarihini ve takvimini belirle-
mek;
b. Oy pusulalarını hazırlamakı;
c. Bilgilendirici malzemeleri hazırlanmak;
d. SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta-
rafından sağlanan resmi rakamlara göre referandum-
da oy verebilecek çalışanların listesini hazırlamak. 
Yürütme Komitesi en iyi sonucu alabilmek için, re-
feranduma yalnızca toplu iş sözleşmesinin kapsadığı 
çalışanların katılması için özel özen gösterecektir.
e. Referanduma dair yapılması gereken tüm diğer iş-
ler.
6. Yürütme Komitesi referandum için işçilerin kendi-

lerini oy vermekte özgür ve rahat hissedecekleri bir ortam 
yaratacaktır.

7. Yürütme Komitesi oy verecek işçilere yönelik (fi-
ziksel ya da sözlü) her türlü şiddeti, baskıyı ya da tehdidi 
engellemek için tüm gerekli önlemleri alacaktır.

Sendikal Yapıların Demokratik Karakteri
Anlaşmada imzası bulunan sendikalar, örgütlenme öz-

gürlüğü, sendikaların iç yapısı, demokratik ilkeler ve top-
lu pazarlık konularında uluslararası olarak kabul edilmiş 
norm ve standartlara uyacaklardır.

Anlaşmada imzası bulunan sendikalar, örgüt içi dü-
zenli seçim ilkesine bağlıdırlar ve seçimlerin sendika için-
deki resmi karar organları tarafından, demokratik, açık ve 
şeffaf şekilde yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca şube ve işyeri düzeyinde temsilin de açık ve 
demokratik seçimler sonucunda oluşması gerektiği konu-
sunda anlaşmaya varılmıştır.

IndustriALL Küresel ve IGMetal Başkanı Jörg 
Hofmann ve IndustriALL Avrupa Başkanı Michael 
Vassiliadis’in davetiyle, işkolumuzdaki sendikalar arasın-
da dayanışma ve diyaloğun geliştirilmesi icin Türk Metal 
ve sendikamızın katılımıyla, Berlin IGMetall'de bir top-
lantı gerçekleştirildi

Metal işkolunda,  Birleşik Metal-İş ile Türk Metal arasında tarihi bir anlaşma  
imzalandı. Anlaşmanın en önemli düzenlemesi, referandumun sendika seçme  
özgürlüğünün bir parçası olarak kabul edilmesi oldu.

Metal işkolunda Tarihi Anlaşma
taya çıkan sorunları aşabilmek adına birçok iş yerimizde 
sorumluluğumuz ve duyarlılığımız gereği tüm çabalarımızı 
ortaklaştırdık. 

Üyelerimizle birlikte birçok iş yerimize ihracatta şampi-
yonluklar yaşattık. Üretimde ve kalitede ödüller aldattırdık.

Ancak tüm bunların yanında bu saygın kurumlar dışında-
ki devasa alanda başka bir Türkiye görüyoruz.

Vahşi rekabetin kutsanması adına, sendikasızlaştırma, 
Taşeronlaştırma, kayıt dışılık ve benzeri hukuksuzluklar so-
nucu ortaya çıkan haksız rekabet bir ritüel haline geldi.

Ve maalesef ki kimi Devlet kurumlarının bu hukuksuzluk-
lara destek verdiği onlarca örnek yaşadık. 

Tüm bunlar Demokrasi kültürünün gelişmesi ve özgürlük-
lerle ortadan kaldırılır. 

Bu nedenle biz diyoruz ki, örgütlenme ve toplu pazarlık 
hakkı üzerindeki resmi ve gayri resmi bütün sınırlandırmalar 
kaldırılmalıdır. 

Evrensel ilkelere uygun bir sosyal güvenlik sistemi kurul-
malıdır. Bunların yanında bize göre endüstri ilişkilerinde tar-
tışmamız gereken bir önemli konu da Avrupa ülkelerinin bü-
yük çoğunluğunda olan çok düzeyli toplu sözleşme düzenidir.

Yani ulusal ve işkolu düzeyinde yapılacak ve birçok mağ-
duriyeti ortadan kaldırabilecek yeni bir durum.

Bizim bugün MESS’le yaptığımız sadece genişletilmiş iş-
yeri sözleşmesi biçimindedir. 

Gelin bunun yolunu birlikte açalım. 
Gelin birilerinin haksız rekabetten ve yasal boşluklardan 

arsızca yararlanmasının önüne birlikte geçelim diyoruz…  
Çalışma hayatı ile ilgili toplumsal barış ve adalet bu saye-

de kalıcılaşır diye düşünüyoruz
Saygıdeğer katılımcılar, 
Geçen sözleşmede örnek bir süreç elbirliği ile ortaya çı-

kartıldı. Emeği geçen herkes bir teşekkür alacaklıdır. 
Özellikle MESS’in geçen genel kurulda görev üslenen şu 

an ki yönetimine teşekkür ediyoruz. Bazı tabuları yıktılar ve 
karşılıklı saygıyı inşa etme çabası içinde oldular. Bu işin mi-
marları da görevlerine devam edecek veya bu dönem daha 
etkili yerlerde olacaklar diye tahmin ediyoruz.

Neyin doğru neyin yanlış olabildiğini görmek açısından 
geçen sözleşme ve yaşanılan ilişkiler süreci bizim için bir fır-
sattır. 

Bunu geliştirerek devam ettirmekte yarar görüyoruz. 
Bizler ülkemizde barış, huzur ve istikrar içinde çalışmak, 

üretmek ve insanca bir yaşam sürmek istiyoruz. 
Bu yolda sermaye ve emek kesimini buluşturan ortak 

paydamız, demokrasi ve hukuk devleti ilkesidir. 
Yoksa Kimi zengin sofralarında OHAL’i savunmak için 

grevleri yasaklamayla övünen konuşmalar yapmak bu ilkele-
re uygun yaklaşımlar değildir ve işyerlerini kaosa sokmaktan 
başka işe yaramazlar. 

Bizler de Anayasaya aykırı olan ve bu dönem sendikamı-
za tazminat ödemeye mahkûm olan bakanlar kurulunun grev 
yasaklama kararını bundan böyle tanımayacağımızı deklere 
ettik.

Çalışma hayatında ki ilişkiler demokratik ilkeler içindeki 
atmosferde yaşam bulur. 

Bu ilkeleri gölgelemek ışıktan yararlanmamızı zorlaştırır.
Bunlara sahip çıkmak hepimizin çıkarınadır. 
Bunca yaşadığımız sıkıntılar bize bazı durumlarda daha 

dikkatli davranma zorunluluğunu dayatmaktadır. 
Bundan sonra ki süreçte yapacaklarımızı daha dikkatlice 

yapıp, yaşananlardan ders çıkartarak hayatımızı keşkelerle 
dolu bir pişmanlıklar mezarlığına dönüştürmeyelim istiyoruz. 

Bugün karamsar olmamızı sağlayan birçok şey var. 
Karamsar olmak zor değil. 
Zor olan şiddetli fırtınalardan sonra gökkuşağı gibi gü-

lümseyebilmektir. 
Ülkemizde Yarım asrı geçen tecrübeleriyle demokrasiye, 
Insanın temel hak ve özgürlüklerine kendisini adamış 

köklü kurumlarımız var. 
Bizler inanıyoruz ki yaşadığımız bu anlar gürültülüde 

olsa, bizim gibiler birbirlerini bağırarak değil fısıldayarak bu-
lurlar. 

Bunlar gelecekten umutlu ve iyimser olmamız için esas 
nedenlerdir.

Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Genel kurulu saygı ile selamlıyor, başarılar diliyorum.

Sayın Bakan Sayın Divan Başkanı, Divan Kurulunun sa-
yın üyeleri, Sendikalarımızın değerli Başkan ve yöneticileri, 
ülke sanayimizin saygıdeğer mensupları, Sendikam adına 
MESS’in 47. Genel Kurulu’nu saygı ile selamlıyorum. Ülke-
mizdeki metal sanayinin seçkin temsilcileri ile birlikte olmak-
tan duyduğum memnuniyeti de özellikle belirtmek istiyorum.

Düşüncelerimi sizlerle paylaşma fırsatı içinde MESS yö-
netimine teşekkürlerimi sunuyorum.

Genel kurulun Metal işverenleri camiasına, endüstri ilişki-
leri düzenine, Metal sektörünün sırtlandığı ülkemiz ekonomi-
sine ve çok ihtiyacımız olan demokrasiye katkılar sağlama-
sını dilerim. 

EVET; Uzunca bir dönemdir bir değişim hatta bir dö-
nüşüm süreci içinde yaşıyoruz. Ve henüz tam olarak nasıl 
sonuçlanacağını bilmiyoruz. Bir olgu olarak değişimi inkâr 
etmesek te bu değişimin ne ifade ettiğini iyi anlamak zorun-
dayız. Çünkü onu anlayamazsak o sürecin bir aktörü değil, 
figüranı haline dönüşürüz. 

Bu değişim, dönüşüm konusunda bizler çok iyimser deği-
liz. Biz işçileri temsil ediyoruz ve işçilerin büyük bir çoğunlu-
ğu, özellikle de aldığı asgari ücreti açlık sınırının altında ka-
lan milyonlar gerek yaşama, gerekse çalışma koşullarından 
memnun değiller. Ve bu değişimin var olan şartlarını, daha da 
kötüleştireceğini düşünüyorlar. Elbette burada sadece toplu 
sözleşme yapma sansını yakalayan MESS kapsamındaki 
veya sendikalı işçilerden değil Genel olarak tümünden bah-
sediyoruz. 

Değişime direnmiyoruz ancak tabi ki bizler daha da ge-
ricileştirilen toplumsal dönüşüm ve adaletsiz iktisadi deği-
şimden ziyade, üretimde ve bölüşümde sosyal olanın hâkim 
olduğu bir değişim sürecinin mücadelesini veriyoruz. Çünkü 
son zamanlar nerede ise sosyal olanın tamamen ortadan kal-
dırıldığı bir dönem oldu. 

Bu sadakacı politikalarla birlikte, terör örgütlerinin, tarikat-
ların ve siyasallaşan İslam’ın nasıl güçlendiğine de hep birlik-
te tanık olduk. Onları elleriyle besleyenlerin dahi bugünlerde 
onlara karşı nasıl nefret naraları attıklarına şahit oluyoruz.

Ama ders çıkartılıyor mu kuşkuluyuz. 12 Eylül sonrası 
Ülke tarihinin nerede ise demokrasi ve özgürlükler açısından 
en kötü dönemlerini yaşıyoruz. İçerde ve dışarda izlenen 
yanlış politikalarla birlikte ekonomik açıdan bir türbülansın 
içindeyiz 

Ama tüm bunlara rağmen biliyoruz ki ülkemizdeki gey-
rek Demokrasi de de olsa işçi-işveren ilişkileri ve sendikacılık 
arasındaki bağ, tarihsel bir gerçektir. Ve mücadelemizin ortak 
alanıdır demokrasi. İster işçi, isterse işveren sendikası olsun, 
sadece demokrasi atmosferinde özgür yaşam alanı bulabili-
yor. Zaman zaman farklı çıkarlara sahip olsa da, işçi ve iş-
verenlerin aynı atmosferde yaşam alanı bulabiliyor olması, 
endüstri ilişkileri sistemini üretmiştir. 

Bu sistem; hak ve hukuka saygı kültürü ilkeleri üzerinde 
biçimleniyor. Ancak; bu ilişki nedeni ile işçi ve işveren sendi-
kalarının asıl kimliklerini unutmaması gerekmektedir. İşçi ve 
işveren sendikalarının birbirlerine benzemesi de şart değil-

dir. Çünkü bir yerde herkes birbirine benziyorsa orda başka 
kimse yok demektir. İşçi veya işveren sendikalarının kimlik 
bunalımı yaşamasının sosyal ve toplumsal faturaları ağır ol-
maktadır. 

Oysa endüstri ilişkilerinde tarafların gerçek kimlikleriyle 
yer olması, hareket etmesi ortaya bir sinerji çıkartır. Bu sinerji 
ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlar. Doğada da böyledir. Bir ucu 
pozitif, bir ucu negatif olan mıknatıs enerjidir. Sendikal ter-
minoloji veya metodoloji olması gerektiği gibi kullanılmalı ve 
yapılmalıdır. Endüstri ilişkilerinde de sendikalar temsil ettiği 
tarafların davranış biçimlerini sergilemeli ve ortak bir sorum-
lulukla sistemin yozlaşmasına izin verilmemelidir. 

Yine endüstri ilişkilerinde farklı ekonomik kesimleri temsil 
eden tüzel kişiliklerin bağımsız olması temel koşuldur. 

Bu bir çatışma anlamına gelmez. Bağımsızlık eleştiri 
yapma fırsatı verir. Eleştiri açıklıktır; sistemi ve ilişkileri güç-
lendirir. Aynı zamanda bu ilişkinin tarafı olanlar kin gütme ve 
bunu kan davasına büründürme gibi ilkel bir yaklaşım içinde 
olamazlar. 

Yaşamın yankısı her alanda olduğu gibi endüstri ilişkile-
rinde de geçerlidir. 

İçinde bulunduğumuz koşulların ortaya çıkarttığı hoşnut-
suzlukların kısmen de olsa toplumsal refleks haline dönüş-
meye başladığı önemli bir seçimi gerçekleştirdik, Ülkemize 
hayırlı olsun. 

Ancak şu ana kadar Devletin kurumlarının halk iradesi-
ne karşı çifte standartlı yaklaşımlarını üzülerek görüyoruz.  
Umarız, saldırgan ve kutuplaştıran dildeki ve izlenen ekono-
mik politikalardaki yanlışlardan vazgeçilir.  

Çünkü içinde bulunduğumuz yıl, ekonomik krizin zorluk-
larının gün geçtikçe daha da belirgin yaşanacağı bir yıl. Daha 
çok birbirimize ihtiyacımız olacağı aşikâr.

Bunun yanında toplu sözleşme müzakerelerinin de başla-
yacağı yıl. İki önemli durumu bir arada yaşayacağız.

Toplumsal duyarlılığın ve sorumluluğun ileri düzeyde ol-
ması ve süreci yönetme becerilerinin daha etkili ortaya konul-
ması gerektiği bu dönemde herkese önemli görevler düşüyor. 

Demokrasi kültürünün derinleşmesi için, kurumsal say-
gınlık için, demokratik kurumlara güvenin yükseltilebilmesi 
için, çağdaş endüstri ilişkilerinin ilkeleri temelinde davran-
maktan başka bir seçeneğimiz yoktur. 

Çünkü bu ilkeler demokrasinin ilkeleridir. 
Yani herkes birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmalı-

dır. Bugün Birçok yönünü eleştirsek te yasalara saygı göste-
rilmeli, evrensel normlara sahip çıkılmalıdır. 

Endüstri ilişkilerinin tarafları barış ile çatışma arasında 
doğru tercih yapmalıdır. 

İşkolunda iş barışı için çaba gösterilmelidir.
İş barışı; bir yanda çalışanın iradesine ve emeğine, diğer 

yanda işverenin çabasına saygı göstermekle mümkündür. 
Bu karşılıklıdır. 
Bu atmosfer bizim taraf olduğumuz işyerlerimizin tama-

mına hakimdir. 
Sendikam Birleşik Metal-İş, ülkemizin bütün bölgelerinde 

faaliyet gösteren bir emek örgütüdür. 
Bugün birçok iş yeri yöneticimiz bu salondadır. Sendikal 

örgütlülüğe sahip olduğumuz bütün iş yerlerine barış hakim-
dir. 

Yıllarca sendikamız içinde çeşitli kademelerde görev yap-
tık. 

Kurumlar arası yapılan çeşitli toplantılarda sendikamızın 
adının saygınlıkla anıldığı süreçler yaşadık. 

Sanayimizin önemli sıkıntılar yaşadığı zamanlarda. Or-

MESS Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası’nın Olağan 45. Genel 
Kurulu 16 – 17 Nisan’da yapıldı.  
Genel Başkanımız Adnan Serda-
roğlu, MESS Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada işkolunda 
iş barışının anlamına değinerek 
ilişkilere yönelik beklentilerimi-
zi dile getirdi.
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Bir-
liği Sosyal Araştırmalar Birimi olan Eurofound’ın, Av-
rupa Birliği üyesi ülkeler ve seçilmiş AB-dışı ülkeler 
arasında yaptığı çalışma koşulları araştırmasında, duy-
gularını (öfke, sinir, empati vs.) en fazla bastırmak zo-
runda kaldığını söyleyen işçiler, Türkiye işçileri. 

Kore’de işçilerin yüzde 25’i duygularını çoğunlukla 
veya her zaman bastırmak zorunda kaldığını söylerken, 
bu oran Türkiye’de yüzde 39’a çıkıyor. 

Arjantin’de işçilerin yüzde 14’ü her zaman duy-
gularını bastırmak zorunda kaldıklarını belirtiyorken, 
yüzde 20’si ise bazen bunun gerekli olduğunu belirt-

mişler. Uruguay’da ise işçilerin yaklaşık üçte biri, iş-
yerinde bazen duygularını bastırmak zorunda kaldığını 
belirtmiş. 

Türkiye’deki işçilerin yüzde 16’sı, AB ve Kore’de 
ise yüzde 4’ü sinirli müşteriler veya yöneticilerle, ça-
lışma sürelerinin dörtte üçü kadar bir zamanda muhatap 
olduklarını belirtiyorlar. 

Aynı araştırmada bu tarz duygularını bastırmanın 
uzun vadede işçiler için aralarında, ruh sağlığı sorun-
ları, tükenmişlik sendromu veya kronik yorgunluk gibi 
rahatsızlıkların da bulunduğu önemli sağlık riskleri ba-
rındırdığı da belirtiliyor. 

Avrupa Birliği ülkelerinde  
çalışanların % 9,4’ü Yoksul 

Avrupa Sosyal Politikalar Ağının, çalışan yoksullu-
ğuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığı rapora göre, 
Avrupa’da 2017 yılında AB’nin 28 ülkesindeki işçilerin 
yüzde 9,4’ü (20,5 milyon kişi) yoksulluk riski altındaki 
hanelerde yaşıyordu. 

Nüfusun bazı kategorilerinde (gençler, eğitim düzeyi 
düşük olanlar, düzenli işlerde çalışmayanlar, tek ebevey-
ni olan çocuklu haneler gibi) çalışan yoksulluğu yani bir 
işi olmasına ve bir işte çalışıyor olmasına rağmen yoksul 
olma durumu çok daha yaygın. Bu durum son yıllarda ise 
belirgin bir şekilde arttı. 

Avusturya’da Sendikalar 4 
günlük çalışma haftası için mü-
cadele ediyorlar

Avusturya Sendikalar Federasyonu, ÖGB, önümüzde-
ki toplu sözleşme görüşmelerinde 4 günlük çalışma hafta-
sı için mücadele edeceğini belirtti. 

Ülkede halihazırda, ticaret ve inşaat sektörlerinde, 
eğer işin akışını aksatılmayacaksa, 4 günlük çalışmaya 
izin veriliyor. Hükümet yakın zamanda ise, gönüllülük 
temelinde, işçilerin günde 12 saat, haftada 4 gün çalışma-
sına imkan veren bir yasal düzenleme yaptı. Sendikalar 
ise, hükümetin bu düzenlemesine karşı, çalışma süreleri 
arttırılmadan e ücretlerde bir kesinti olmadan haftada 4 
günlük bir çalışma haftası için mücadele ediyorlar. eMag-
netrix adlı işyerinde bu başarıldı, ücretlerde herhangi bir 
düşüş olmadan, haftada 30 saat çalışma kabul ettirildi ve 
uygulanıyor.

İnşaat ve Ticaret işkollarındaki uygulama ise, sektö-
rel toplu sözleşmelerin bir sonucu. İnşaat ve Ticaret iş-
kollarında, işveren sendikası ile yapılan müzakerelerin 
sonucunda, ticaret işkolundaki 400 000 işçi ile inşaat 
işkolundaki 100 000 işçi için, haftada 4 günlük çalışma, 
eğer faaliyetlerin akışını tehlikeye uğratmıyorsa mümkün 
olacak. Bunun için, işveren bir yazılı başvuru yapılarak, 
günlük çalışma süresinin en fazla 10 saate kadar attırıla-
rak, haftalık çalışma süresini 4 veya daha az güne bölün-
mesini talep etmek gerekiyor. 

Thyssenkrupp, Almanya’da  
işten çıkarma planı konusunda 
IG Metall ile anlaştı

Dünyanın sayılı çelik üreticilerinden ThyssenKrupp 
şirket yönetimi ile IG Metall sendikası, 6000 kişinin işten 
çıkarılmasını da içinde barındıran şirketin yeniden yapı-
landırma planı üzerinde anlaştı. 

Planla ilgili tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmaz 
iken, işten çıkarılacak işçiler için bir sosyal planın da bu 
anlaşmanın bir parçası olduğuna değinildi. 

Macaristan’da otomotiv ve 
lastik sektöründe grev dalgası

Macaristan bir dizi otomotiv üreticisinin fabrikasın-
da yaşanan grevlerden sonra, Kore kökenli lastik firması 
Hankook fabrikasında da işçiler daha iyi ücret ve çalışma 
koşulları talebiyle greve gittiler. 

Grevdeki işçilerle röportaj yapan AFP haber ajansına 
konuşan işçilerden biri, 30 yıldır üretim hattında işçi ol-
duğunu ve aylık sadece 500 Euro yani Macaristan’ın as-
gari ücretinden biraz daha fazla para kazandığını belirtti. 
Şirket yönetimin grevdeki işçileri işten çıkarmakla tehdit 
ettiğini de belirten işçiler, ancak grevin 10. Gününden iti-
baren işverenin çift haneli bir oranda zammı çoktan kabul 
ettiğini de belirttiler.

Hankook işçilerinin grevinin başarısı ile aralarında 
Bosch, Continental ve Suzuki gibi birçok çokuluslu şirke-

tin de yer aldığı firmaların da greve gitmeye gerek kalma-
dan önemli miktarda ücret artışlarını kabul ettiğini belirtti. 
Böylesi kazanımların ülkedeki sendikalar için de yeniden 
toparlanma vesilesi olduğu belirtilen haberde, ancak ha-
len daha Macaristan’da sendikalaşma oranının yüzde 8 
gibi düşük bir oranda seyir ettiğine değiniliyor. 

Macaristan’da otomotiv sanayi, ülke Gayrisafi Milli 
Hasılasının yüzde 20’sini oluşturuyor. 

Avrupa Komisyonu Tata Çelik-
Thyssen Krupp Birleşmesine izin 
vermedi

Avrupa Ko-
misyonu, Reka-
bet Komiserliği,  
özellikle otomotiv 
çeliği ve ambalaj 
çeliği sektörlerin-
de tekelleşmeye 
neden olacağı ge-
rekçesiyle, Tata 
Çelik ve Thyssen 
Krupp birleşmesine onay vermedi. 

Thyssen Krupp, daha önce Avrupa Komisyonunun ka-
bulünü alabilmek için, Belçika, İspanya ve İngiltere’deki 
fabrikalarını satmayı önermişti ancak buna rağmen Ko-
misyon bu satışların yeterli önlemi oluşturmayacağına 
karar verdi. 

Bu iki şirketin birleşmesi onaylansaydı, özellikle Av-
rupa genelinde çok sayıda işçinin işsiz kalacağı endişesi 
vardı.

Slovakya Kosice’de kurulu US 
Steel Çelik fabrikası işçileri ücret 
artışı talebiyle eylemde

Sendikaları-
nın düzenledi-
ği bir eylemde 
Slovakya’nın 
Kosice kentinde 
kurulu US Steel 
Çelik fabrikasının 
1000’den fazla ça-
lışanı bir araya ge-
lerek ücret zammı talep ettiler. Şirketin aylık 20 Euro’luk 
zam önerisini çok az bulan sendika yetkilileri, işverende 
70 Euroluk bir ücret artışı talep ettiler. 

Çelik sektöründe dünya genelinde bir daralma oldu-
ğunu belirten şirket, Mayıs ayında dört günlük çalışma 
haftası uygulamasına geçmişti. 

IndustriALL Avrupa 
Yürütme Kurulu Toplantısı
Brüksel’de yapıldı
Üyesi olduğumuz, industriALL Avrupa, tüm sanayi 

işçileri federasyonunun, Yürütme Kurulu toplantısı 16-17 
Mayıs tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya sendikamız adına, Genel Başkanımız Ad-
nan Serdaroğlu katıldı. Toplantıda, Avrupa Parlamentosu 
seçimleri, Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, sanayi işkolla-
rındaki şirket birleşmelerinin işçi sınıfına yansımaları ve 
Avrupa’da işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı diğer sorun-
lar görüşüldü.

ABD ve İngiltere’den 
konuklarımız vardı
ABD’den USW (Birleşik Çelik İşçileri Sendikası) ve 

İngiltere’den Unite sendikası yöneticileriyle, Türkiye, 
ABD ve İngiltere’deki sendikal hareket, ilerideki işbirliği 
imkanları ve özellikle çelik sektöründe ABD’nin uygula-
dığı gümrük vergilerinin sendikal hareket üzerine etkileri 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Belgrad’da ortak seminer
Sendikamızın Sırbistan, Makedonya ve Polonya sen-

dikalarıyla beraber yürüttüğü “Yurtdışında görevlendi-
rilmiş işçilerin adil koşullarda muamele görmesinin sağ-
lanması için uluslararası işbirliğinin arttırılması” başlıklı 
projenin son toplantısı 23.05.2019’da Belgrad’da yapıldı. 
Seminere, sendikamız adına şube yöneticilerimiz katıldı. 

ILO ve Eurofound Araştırması: 
“Türkler işyerinde duygularını en fazla 
bastırmak zorunda kalan işçiler”

iş kazası değil ... iş cinayeti ...

• 693’ü ücretli (işçi ve memur), 147’si kendi nam 
ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf)...

• 61’i kadın, 779’u erkek...
• On biri 14 yaş ve altında olmak üzere 33’ü ço-

cuk...
• Çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olmak üzere 

63’ü göçmen/mülteci...
• 205’i tarım, 165’i inşaat, 107’si taşımacılık, 54’ü 

belediye/genel işler, 48’i ticaret/büro, 32’si metal, 31’i 

madencilik, 25’i enerji, 25’i gemi/tersane ve 24’ü teks-
til işkollarında...

• En çok ölüm trafik/servis kazası, ezilme/göçük, 
yüksekten düşme, kalp krizi, zehirlenme/boğulma ve 
elektrik çarpması nedenleriyle...

• 88’i İstanbul’da, 39’u Antalya’da, 38’i İzmir’de, 
34’ü Bursa’da, 33’ü Kocaeli’de, 28’i Ankara’da ve 
28’i Aydın’da...

• 14’ü sendikalı (yüzde 1,66), 826’sı sendikasız 
(yüzde 98,34)...

• 124 emekçinin 90’ı ücretli (işçi ve memur), 34’ü kendi nam ve 
hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 17’si kadın işçi, 107’si erkek işçi. Kadın işçi cinayet-
leri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti…

• İkisi 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi can verdi. 
Çocuk işçi cinayetleri tarım ve tekstil işkollarında gerçekleşti…

• 13 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçi-
lerin 6’sı Suriyeli, 5’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Özbekistanlı...

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

• En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, zehirlenme/boğul-
ma, ezilme/göçük, elektrik çarpması, patlama/yanma kalp krizi ve 
yüksekten düşme...

Haziran ayında 124 iş cinayeti: 
6’sı çocuk, 17’si kadın ve 13’ü göçmen

2019 yılının ilk altı ayında 
840 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

• Haziran’da En çok iş cinayeti İs-
tanbul, Kocaeli, Trabzon, Antalya, 
Ağrı, Bursa, Aydın, İzmir, Tekirdağ ve 
Zonguldak’ta yaşandı...
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Asgari Ücret 
1 Ocak 2019’dan itibaren

Brüt:  2.558.00 TL. 
Net:  1.828,74 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2019’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  2.558,40 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  19.188,00 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
01.01.2019 tarihinden itibaren            6.379,86 TL.

Gelir Vergi Oranları
2019 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

18.000 TL’ye kadar   % 15

40.000 TL’nin 
 18.000 TL’si için  2.700,  fazlası   % 20

148.000 TL’nin  
 40.000 TL’si için  7.100,  fazlası   % 27

148.000 TL’den fazlasının  
 148.000 TL’si için  36.260,  fazlası   % 35

Haziran 2019 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    0,03 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %    5,01
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  15.72 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  19,88

Haziran 2019 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %   0,09 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   8,09 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  % 25,04 
Oniki aylık ortalamalara göre: % 32,81

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Haziran 2019 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          1.971 TL
Yoksulluk Sınırı:   6.818 TL

Açlık Ve Yoksulluk Sınırı
Haziran 2019 Dönem Raporu

Açlık Sınırı meyve ve sebze için 

yüzde 93,12 arttı
• Açlık sınırı bir önceki aya göre bin 971 TL’ye, yoksulluk 
sınırı 6 bin 818 TL’ye yükseldi. Mayıs 2019’da açlık sınırı 
bin 952, yoksulluk sınırı 6 bin 751 TL idi

• İzmir 3 büyükşehir içinde yaşam maliyeti en yüksek olan 
il oldu. İzmir için açlık sınırı 2 bin 105 TL olarak tespit 
edilirken, istanbul’da 2 bin 80 TL, ankara’da bin 957 TL 
olarak gerçekleşti.

• Resmi enflasyon 16 yılda yaklaşık 4 artarken açlık sınırı 
yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gere-
ken harcama 1 bin 971 TL’dir. Bu harcama sadece gıda için yapılması 
gereken minimum tutardır. 2003 yılının Haziran ayında 4 kişilik bir aile 
günlük minimum 13.7 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65.7 
TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 
Haziran 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. 
Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebil-
mesi için, günlük en az 65.7 TL, aylık 1.971 TL’lik harcama yapması ge-
rekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması 
gereken harcama tutarı 16.91, yetişkin bir erkeğin 17.49, 10-18 yaş arası 
bir çocuğun 18.61, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.69 TL. Bu verilere 
göre yoksulluk sınırı da 6 bin 818 TL oldu. 

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması ge-
reken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık 
gösteriyor. Günlük harcamalarda Haziran 2019’da en yüksek maliyet 
grubunu peynir/çökelek grubu 17.79 TL’lik harcama gereksinimi ile 
oluşturdu. Meyve ve sebze grubu 9.38 TL ile harcama gereksiniminde 
ikinci sırada yer aldı. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken 
minimum harcama tutarı ise 12.41 TL oldu. Süt ve yoğurt için yapılması 
gereken harcama tutarı 8.3, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı 
günlük 4.39 TL’dir. Katı yağ 2.58 TL’lik, sıvı yağ ise 1.28 TL’lik masraf 
yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 0.74, şeker, bal, reçel 
ve pekmez için ise 2.13 TL harcama yapılması gerekmektedir. 

Tablo 2- Gıdaların Yaş Gruplarına Göre Günlük Maliyeti (TL)

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünle-
rinin payı yüzde 39.7 ile en yüksek paya sahiptir. Sebze ve meyvenin 
harcamalar içindeki payı yüzde 24.3 olmuştur. Sağlıklı beslenmek için 
yapılması gereken gıda harcaması tutarı 1 yılda 214 TL artış kaydetti. 

Açlık ve yoksulluk sınırı İstanbul, İzmir ve Ankara için de hesaplan-
dı. Buna göre sağlıklı beslenmenin maliyetinin en yüksek olduğu il 2 bin 
105 ile İzmir olurken, İstanbul’da sağlıklı beslenmenin maliyeti 2 bin 80 
TL, Ankara’da ise bin 957 TL oldu. 

Açlık sınırı 2003 yılı Haziran ayında 411 TL idi. Buna göre 16 yılda 
açlık sınırındaki artış yaklaşık 4.8 kat oldu. Aynı dönemde resmi enflas-
yondaki artış ise 4.13 kat olarak gerçekleşti. Enflasyon oranındaki artış 
yoksunlaştırdı. 

   

Tablo 1- Sağlıklı beslenmek için ya-
pılması gereken asgari zorunlu gıda har-
camaları

Mücadele... Direniş... Dayanışma... 

Sendikalaştıkları için 
işten çıkarılan Aydın Bele-
diyesi işçileri direnişleri-
nin birinci yılını doldurdu. 

DİSK’e bağlı Sosyal İş 
ile örgütlenen işçiler basın 
açıklaması yaparak sendi-
kanın belediyeye dava aç-
tığını belirttiler: “Direne 
Direne Kazanacağız!”

Aliağa Belediye-
si’ndeki işçi kıyımı-
na karşı İzmir’de on 
tane imza stantı açıl-
dı 1 milyon imzayı 
hedefleyen işçilerden 
çağrı: “Herkesin, 
Aliağa’daki işçi kı-
yımına dur demesini 
istiyoruz.”

EKONOMi TiKIRINDAA...

#efelerİşeİadeEdilsin

Aliağa’da
imza 
standları

BELLEK: İşçiler hiç unutmayacak

EYT: Çıksın artık bu yasa
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Türkiye yüzyılın 
En yüksek işsizliğini yaşıyor

İşsizlik ve İstihdam Raporu 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 17 Haziran 2019 günü açıkladığı 
Mart 2019 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuç-
larını  değerlendirdi.

Mart 2018’de 3 milyon 210 bin olan mevsim etkilerin-
den arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Mart 2019’da 
1 milyon 334 bin artarak 4 milyon 544 bine yükseldi.  İş-
sizlik oranı bir önceki yıla göre 4 puan artarak yüzde 14,1 
olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise hem 
aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyor. Mart 
2018’de yüzde 9,9 olan mevsim etkilendirenden arındırıl-
mış işsizlik oranı, Mart 2019’da yüzde 13,7’ya yükseldi. 
Bu oran Şubat 2019’da yüzde 13,6 idi. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre 1 milyon 309 bin artışla 3 milyon 
178 binden 4 milyon 487 bine yükseldi. Dolayısıyla ta-
rım, turizm ve inşaat gibi sektörlerin mevsim etkileri hariç 
tutulduğunda işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak 
tırmanmaya devam ettiği görülüyor. Mart 2019’da mev-
sim etkilerinden arındırılmamış işsizlikte Şubat 2019’a 
göre kısmi bir gerileme yaşansa da mevsim etkilerinden 
arındırılmış işsizlikteki artış düzenli olarak devam ediyor.

Tarım dışı işsizlikte de  tırmanış devam diyor. Ücret-
siz aile işçilerinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutul-
duğunda işsizlikte sert bir artış gözleniyor. Mart 2018’de 
yüzde 11,9 olan tarım dışı işsizlik  Mart 2019’da yüzde 
16,1’e yükseldi.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı iş-
siz sayısı Mart 2018’de 6 milyon 18 bin iken iken Mart 
2019’a  7 milyon 356 bin oldu. Geniş̧ tanımlı işsizlik ora-
nı Mart 2018’de yüzde 21 olarak hesaplandı. Mart 2018’e 
göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 1,3 milyon arttı.

Ağustos ayından itibaren işsizliğin düzenli yükselişi 
en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Genç işsizliği 
Mart 2018’e göre 7,5  puan artarak yüzde 17,7’den yüzde 
25,2’ye yükseldi. 

İşsizlikte en büyük tırmanış gençlerde ve genç kadın 
işsizliğinde yaşandı. Genç kadın işsizliği geçen yılın aynı 
dönemine göre 5,4 puan artış gösterdi. Mart 2018’de yüzde 
12,9 olan kadın işsizliği 3,3 puan artarak Mart 2019’da yüz-
de 16,2 seviyesine yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise 

yüzde 19,9’a tırmandı.

Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki 
büyük daralmaya paralel olarak istihdamda da daralma 
devam ediyor.  Bu nedenle sadece işsizlik artmıyor istih-
damda da büyük bir daralma yaşanıyor. 

Mart  2018’de  28 milyon 499  bin olan bin olan top-
lam istihdam 704 bin kişi azalarak Mart  2019’da 27 mil-
yon 795 bine geriledi.  Krizin başladığı Ağustos 2018 ile 
Mart 2019 arasında istihdamdaki kayıp ise 1 milyon 523 
bin olarak gerçekleşti.

Türkiye, tarihinin en yüksek işsizlik oran-
ları ve işsiz sayıları ile yüz yüzedir. Hükümetin 
acilen yüzleşmesi gereken gerçek budur. Kı-
dem tazminatının fona devri ve BES’in zorun-
lu hale getirilmesi gibi çalışanların canını daha 
da yakacak girişimler yerine işsizliğe odaklan-
manın zamanı değil mi?

İşsizlik, zincirlerinden boşalmış durum-
da ve Türkiye, tarihinin en yüksek işsizliğini 
yaşıyor. 15 Nisan 2019’da Ocak 2019 işsizlik 
verileri açıklandı ve dar tanımlı işsizlik yüzde 
14,7 olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsiz sayı-
sı Türkiye tarihinde ilk kez 4 milyon 668 bine 
yükseldi. Son bir yılda 1 milyon 259 bin kişi iş-
siz kalırken, geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 
552 bine, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 
22,1’e yükseldi. Bu veriler işsizliğin geldiği 
vahim boyutu gösteriyor. Ne yazık ki önümüz-
deki aylarda da işsizlik artmaya devam edecek.

Türkiye işsizlikte bütün zamanların re-
korunu kırıyor. Türkiye tarihinde aylık bazda 
en yüksek işsizlik oranı yüzde 14,8 ile Şubat 
2019’da gerçekleşmişti. Ocak 2019’da ger-
çekleşen yüzde 14,7’lik işsizlik oranı Şubat 
2019’da aylık bazda Türkiye rekorunun kırı-
lacağını gösteriyor.  İşsizlik sigortası başvuru-
larındaki artış eğilimi ve İŞKUR kayıtlı işsiz 
sayısındaki artışlar önümüzdeki aylarda TÜİK 
işsizlik oranlarının da yükselmeye devam ede-
ceğini gösteriyor. 2019’da yıllık işsizlik oran-
ları açısından da Türkiye rekoru kırılabilir.

Türkiye yüzyılın en yüksek işsizliğini ya-
şıyor. İşsizlik verilerinde çok uzun dönemli 
karşılaştırmalar metodolojik farklılıklar nede-
niyle zor olsa da uzun dönemli eğilimin orta-
ya konması mümkündür.  TÜİK’in düzenli 
Hanehalkı Araştırması Sonuçları 1988’e kadar 
gidiyor. Daha erken yıllara ilişkin verilere Tun-
cer Bulutay’ın çalışmalarından ulaşabiliyoruz. 
Böylece 1923-2018 dönemine ilişkin bir işsiz-
lik serisi elde etme mümkün olabiliyor.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ERKEN CUMHU-
RİYET DÖNEMİNDE

Bu seri bize içinde yaşadığımız dönemin 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oran-
larını yaşadığımız gösteriyor. 1923-2018 dö-
neminde en yüksek yıllık işsizlik yüzde 14 ile 
2009 yılında gerçekleşmişti. 2002 krizinde ise 
işsizlik yüzde 10,3 olarak gerçekleşmişti. 2018 
yıllık işsizlik oranı ise yüzde 10,3 olarak açık-
landı. 2019 yılının ilk verileri 2009’daki yıllık 
düzeyin üzerine çıkılabileceğinin işaretini ve-
riyor.

1923’ten bu yana işsizliği dönemsel olarak 
ele aldığımızda ise en yüksek işsizliğin 2003-
2018 döneminde (Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükümetleri döneminde) yaşan-
dığı ortaya çıkıyor. Dönemsel 
karşılaştırma izlenen ekonomik 
politikaların karşılaştırılması 
açısından ve hükümetlerin per-
formansı açısından önemlidir.

Ayrıntıları grafikte yer alan 
dönemlere göre, Türkiye’de 
ortalama yıllık işsizlik oranları 
şöyle gerçekleşti: Tek parti ve 
CHP dönemi olarak adlandırıla-
bilecek 1923-1950 döneminde 
yıllık ortalama işsizlik yüzde 

3,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 1929 eko-
nomik krizinin ve İkinci Dünya Savaşı’nın 
yaşandığını dikkate almak gerekir. Bulutay’ın 
hesaplamalarına göre Cumhuriyet’in kuruluşu-
nun ardından düşmeye başlayan işsizlik oranla-
rı, 1926 krizi ve İkinci Dünya Savaşı dönemin-
de artış göstermiştir. Dönemin özelliği işsizlik 
oranının aşağı yönlü olmasıdır (Grafik).

Türkiye tarihinin en düşük işsizlik oran-
ları yüzde 1,8 ve 1,5 ile 1949-1950 yıllarında 
yaşanmıştır. Dönemsel olarak Türkiye’nin en 
düşük işsizlik oranı ise yüzde 2,6 ile Demokrat 
Parti hükümetleri döneminde yaşandı. DP dö-
neminde işsizlik yükselme trendine girmiş olsa 
da dönem ortalaması düşük kalmıştır.

İthal ikameci sanayileşme modeli olarak 
nitelenebilecek ve ağırlıkla Adalet Partisi ve 
ortaklarının hükümet olduğu 1960-1980 dö-
neminde ise işsizlik oranı yıllık ortalama 6,9 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde 1978 yılına ka-
dar düzenli olarak yükselen işsizlik bu tarihten 
itibaren düşüş trendine girmiştir.

2003-2018 EN YÜKSEK İŞSİZLİK DÖ-
NEMİ

Neoliberal iktisat politikalarının uygu-
landığı 1980 sonrasından 2002’ye kadar olan 
dönemde ise işsizlik yıllık ortalama yüzde 7,9 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde dalgalı 
bir seyir izleyen işsizlik oranları yüzde 6,5 ile 
yüzde 9,2 arasında dalgalanmıştır. 2002 krizi 
sonrasında işsizlik yüzde 10,3’e fırlamıştır. 
İşsizlik AKP hükümetleri döneminde artmaya 
devam etmiş, en düşük seviyesi yüzde 9,2 ve 
en yüksek seviyesi yüzde 14 olmuştur. 2003-
2018 döneminde ortalama yıllık işsizlik ora-
nı yüzde 10,7 olarak gerçekleşmiştir.  Henüz 
2019 verilerinin dahil olmadığı bu dönemsel 
ortalama Türkiye tarihinin en yüksek işsizliği-
ne karşılık gelmektedir.

Üstelik bu en yüksek oran, işsizlik hesap-
lanmasında yapılan metodoloji değişikliğe rağ-
men söz konusudur. 2014 yılında TÜİK işsiz-
lik hesaplama yöntemini değiştirerek son üç ay 
yerine son dört haftayı esas almaya başlamıştır. 
Eski metodoloji söz konusu olsaydı 2014 son-
rası işsizlik oranları daha yüksek olabilirdi. 

Türkiye, tarihinin en yüksek işsizlik oran-
ları ve işsiz sayıları ile yüz yüzedir. Bütün 
istihdam seferberliği iddialarına rağmen istih-
dam yaratma ve işsizlikle mücadele konusunda 
başarısız bir sonuç söz konusudur. Hükümetin 
acilen yüzleşmesi gereken gerçek budur. Kı-
dem tazminatının fona devri ve BES’in zorun-
lu hale getirilmesi gibi çalışanların canını daha 
da yakacak girişimler yerine işsizliğe odaklan-
manın zamanı değil mi?

1 yılda 1 milyon 334 bin işsiz

   İŞSİZLİK ARTIYOR
              İSTİHDAM AZALIYOR

İŞSİZLİĞİN ÖZETİ

İşsizlikte vahim tablo sürüyor

İşsiz sayısı (Dar tanımlı) 4 milyon 
544 bin

Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 
356 bin

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş-
sizlik artmaya devam ediyor: 13,7

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21

İstihdam bir yılda 704 bin azaldı

EN büyük artış genç işsizliği ve genç 
kadın işsizliğinde yaşandı

Genç İşsizliği 7,5 puan artarak yüz-
de 25,2’ye yükseldi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 16,1

Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 19,8

İstihdam Ağustos 2018-Mart 2019 
arasında 1 Milyon 523 bin azaldı

2018’de 3 bine yakın işçi 
hakkını aradığı için atıldı

2018 yılında en az 2 bin 656 işçi haklarına sahip çıktı-
ğı için işinden oldu. Bu işçilerin bin 26’sı sendikalaşmak 
istedikleri için atıldı. Buna karşın işçiler mücadeleden 
vazgeçmedi, geçen yıl eylemlere katılan işçi sayısı arttı.

İşçi sınıfı üzerine 
bilgi üreten akademis-
yen, araştırmacı ve 
sendika uzmanlarından 
oluşan Emek Çalışma-
ları Topluluğu, ‘2018-
İşçi Sınıfı Eylemleri 
Raporu’nu açıkladı.

Buna göre, 2018 yılında en az bin 26 işçi sendikalı olmak istediği için, 
bin 630 işçi ise sendikalaşmadan farklı sebeplerle yapılan hak mücadelelerine 
katıldığı için işten atıldı. Buna karşın 2018 yılında eylemlere katılan işçi sayısı 
arttı. 2018 yılında 429 işyeri temelli vakada gerçekleştirilen bin 197 eyleme 
yaklaşık 83 bin işçi katıldı. 2017’de eylemlere katılan işçi sayısı 77 bin civa-
rındaydı.

MEMUR EYLEMLERİ AZALDI

Rapora göre 2018 yılında yapılan eylemlerin yarısı, özel sektör çalışanla-
rı tarafından gerçekleştirildi. Eylemlerin yüzde 14’ü kamu emekçileri, yüzde 
13’ü özel sektörde çalışan taşeron işçileri, yüzde 17’si ise kamu kurumlarının 
taşeronlarında çalışan işçiler tarafından yapıldı.

Raporda, 2017 yılında yüzde 24 olan memur yüzdesinde geçen yıl yaşanan 
düşüş ve özel sektörde yüzde 44 olan özel kadrolu yüzdesinde yaşanan artışın 
dikkat çekici olduğu belirtildi.

FİİLİ GREVLERDE ARTIŞ

Rapora göre işyeri temelli vakaların yüzde 53’ünde işçiler işverene yöne-
lik basın açıklaması gerçekleştirdi. Vakaların yüzde 29’unda fiili grev, yüzde 
16’sında ise kalıcı direniş yapıldı. 2017 ile karşılaştırıldığında basın açıklama-
sında 11 puanlık düşüş yaşanırken fiili grevde 6 puanlık artış görüldü.

İŞTEN ATMALAR BİRİNCİ NEDEN

İşyeri temelli eylemlerin yüzde 21’inde toplu iş sözleşmesi, yüzde 24’ünde 
işten atma, yüzde 16’sında işteyken ücret gaspı, yüzde 5’inde KHK ile işten 
atma nedenleri rol oynadı. Geçen yıl eylem nedenlerinde 2017’ye göre KHK 
ile işten atma dışında önemli bir değişim yaşanmadı. KHK ile işten atma nede-
ni yüzdesi 2017 yılı için yüzde 14’tü.

Rapora göre, eylem yapılan işyerlerinin yüzde 14’ünde sendikalaşma çaba-
sı mevcuttu. Bu oran bir önceki yıl yüzde 10’du.

YÜZDE 38’İNDE ÜRETİM DURDU

İşyeri temelli vakaların yüzde 38’inde üretimi durduran ya da yavaşlatan 
eylem gerçekleşti. Bu oran 2017’ye göre 5 puanlık bir artış gösterdi.

YÜZDE 51 HAK GELİŞTİRMEK İÇİN

İşçi eylemlerinin yüzde 51’i mevcut hakları geliştirme amacıyla yapıldı. 
Kalan eylemler ise savunma niteliğindeydi. 2017 yılına göre mevcut hakları 
geliştirmeye yönelik eylem yüzdesinde 2 puanlık bir artış yaşandı.

EYLEM SÜRELERİ UZADI

Raporda, 2017’de vakaların ortalama süresi 22 gün iken, 2018’de bu süre-
nin 30 güne çıktığı belirtildi.

METAL YİNE İLK SIRADA

2018 yılında en çok eylem yine metal işkolunda (yüzde 23) gerçekleşti. 
Metali yüzde 14 ile inşaat ve yüzde 10 ile genel işler işkolları izledi. Bu konu-
da 2017’ye göre önemli bir fark yaşanmadı.

ÜÇTE BİRİNDE SENDİKA YOK

Eylemlerin yüzde 51’i bir işçi sendikası, yüzde 11’i bir memur sendikası 
tarafından gerçekleştirilirken, eylemlerin üçte birine (yüzde 33) herhangi bir 
sendika öncülük etmedi. 2017’de memur sendikasının örgütlediği eylemlerin 
oranı yüzde 21 iken, bu oranın 2018’de 10 puan düşmesi dikkat çekti.
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Bu çalışma, Sosyal Tarih 
Yayınları’ndan çıkan Büyük Grev 
1977 (2012) ve Ereğli 1965-1980 Çe-
lik İşçileri (2015) kitaplarımın beş yılı 
aşan hazırlık sürecinde dönemin ve 
olayların tanıklarıyla yapılan görüş-
me kayıtlarının büyük bir bölümünün 
çözümlerini -toplam otuz üç görüşme- 
içeriyor. Bu uzun çalışma iki konuya 
odaklanıyor: Bunlardan biri Maden-
İş’in 1977 Mayıs ayı sonunda Ma-
deni Eşya Sanayicileri Sendikası’na 
(MESS) karşı toplu grev çıkışıyla daha 
1975’ten başlayarak tek tek süren grevlerle birleşen, 
aşamalı olarak katılan yeni grevlerle ve MESS’in 
uyguladığı toplu lokavtla büyüyen Büyük Grev sü-
reci. Diğeri ise, Karadeniz Ereğlisi’nde Maden-İş’in 
1965-1980 dönemindeki örgütlenme, toplu pazarlık 
mücadeleleri.

Maden-İş tarihi içinde büyük önem taşıyan bu 
iki mücadele sürecinin, dönemin koşullarından, si-
yaset alanında ve sendika hareketinde ‘60’ların ve 
‘70’lerin hızla gelişen olaylarından ayrılamaz olu-
şu, yaptığımız görüşmelerin ya da söyleşilerin, bu 
iki spesifik başlığın –Büyük Grev ve Ereğli süreç-
lerinin- kendi dinamiklerini de aşan çok geniş bir 
perspektife oturmasını kaçınılmaz kıldı. Bu dönem, 
1960’da bir askerî darbeyle yaratılan siyasî-sendikal 
koşulların, 1971 askerî darbesiyle yeniden şekillen-
diği, 1980’de yine bir askerî darbeyle altüst olduğu 
bir zaman aralığıdır. Sendika hareketinin tarihindeki 

en büyük kopuş bu dönemde yaşanmış, DİSK doğ-
muştur. ‘60’ların ortalarından başlayarak sosyalist 
sol ve sendika/işçi hareketi tarihinin en büyük yük-
selişini yaşamıştır. ... 15-16 Haziran direnişiyle işçi 
sınıfı, gücünü dosta düşmana göstermiştir. ... 1975 
yılı DİSK’in örgütlediği büyük mitinglere sahne olur. 
Bu yükselişin militan gücü Maden-İş’tir. Bunu 1976 
DGM Direnişi, 1977 1 Mayıs’ı ve aynı yıl örgütlenen 
Büyük Grev izler. 

... Kitapta düşünceleri, gözlemleriyle ve tanıklık-
larıyla tarihe ışık tutan Memet Ertürk, Ali Eşref Tu-
ran, Toygun Erarslan, Saygı Yağmurdereli ve Mahir 
Çetin’i ne yazık ki geçen zaman içinde kaybettik. 
Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. ...

Maden-İş Tarihine Tanıklıklar’ın, emek tarihine 
ve sol siyasi tarihe katkı getireceğini ve araştırmacı-
lar için de bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyo-
rum. (Can Şafak)

Kayıt dışı eko-
nomi, sadece sen-
dikalar için değil, 
akademik alanda 
emek/sınıf araştır-
maları için de hâlâ 
meydan okuyucu 
bir nitelik taşıyor. 
İstihdamın kayıt dışılaşması aynı zamanda verilerin de 
kayda alınmaması anlamına geldiğinden niceliksel ça-
lışmalar yapmak oldukça güçleşiyor. Söz konusu kayıt 
dışı çalışmanın giderek artan nüfusu haline gelen ka-
dın işçiler olduğunda ise, ataerkil norm ve teamüllerle 
düzenlenen çalışma ilişkilerine dair bilgi edinmek, göz-
lemde bulunmak ve birtakım sonuçlara varmak her şey-
den önce konuya çok boyutlu yaklaşmayı gerektiriyor. 

Kayıt Dışı Ekonomide Örgütlenen Kadın İşçiler, ko-
nuya sadece veri toplama ve analiz etme zorluğunu gö-
ğüsleyerek değil, aynı zamanda kadın işçilerin içinden 
bir bakış açısı yakalama ve onlarla birlikte gerçek ha-
yatta gerçek çözümler bulma yaklaşımını benimsemiş 
birtakım feminist aktivist, akademisyen ve örgütçü ka-

dın işçilerin ürünü olması bakımından nadir ve değerli 
bir katkı, hem işçi sınıfı mücadelesine hem de kadın 
hareketine. ‘Kayıt Dışı Ekonomide Kadın İşçileri Ör-
gütlemek’ şeklinde de çevrilebilecek olan üst başlıkta 
‘Örgütlenen Kadın İşçiler’ vurgusunun benimsenmesi 
tam da bu yaklaşımı okura hissettirmek amaçlı bir ter-
cih. 

Bu bağlamda kuramsal feminizm ve kalkınma 
tartışmalarının çok ötesinde, cinsiyet ve sınıf kavram-
ları arasında, işçi sınıfı mücadelesi ve kadın özgürlük 
mücadelesi arasında sıkışıp kalmadan; kayıt dışı, 10 
güvencesiz, esnek ve ataerkil sömürü ve baskı koşul-
larına ancak ve ancak sabırlı, uzun erimli ve istikrarlı, 
hızlı değişen koşullara hızlı taktik değişimlerle cevap 
verebilir, en önemlisi de kadınların özgün koşullarına 
adapte olabilir bir örgütlenme çalışmasıyla karşılık ve-
rilebileceğini gösteriyor. Kısacası; üzerine çok da kafa 
yorulmayan bir varsayımı, hayatın en ücra köşelerinden 
bulup çıkarıp aksi iddia edilemez bir gerçek haline ge-
tiriyor: Kadın işçiler, nerede, hangi koşullarda olurlarsa 
olsunlar örgütlenebilirler!

Kahraman ve cefakâr halkımızın destansı 
mücadelesinin fitilinin ateşlendiği günün yıl dönü-
mündeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalist 
paylaşıma ve saltanata karşı Samsun’a çıktığı ve 
Milli Mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 
1919’un 100. Yılındayız; kutlu olsun. 

Emperyalizm, giderek yıpranmakta olan tek 
kutuplu dünya efendiliğini koruyabilmek için; dün-
yamız, bölgemiz ve ülkemizi topyekûn bir savaşa 
sürüklüyor. Ulusal kurtuluş savaşlarıyla belirlen-
miş sınırların, kazanımların tehdit altında olduğu 
günlerden geçiyoruz.

Milli mücadeleyle belirlenmiş; hukukun üstünlüğüne, seçme seçilme hakkına, laikliğe, en temel değerlerimize 
kast ediliyor. İktidar ve sermaye kendi yarattığı bataklıktan çıkabilmek için, siyasi istikrarsızlığın ve krizin bedelini 
emekçilerin sırtına yükleyerek, emeğin cumhuriyet tarihi boyunca edindiği tüm kazanımları ortadan kaldırmaya 
çalışıyor. 

Biz emekçiler için 19 Mayıs 1919, cumhuriyet devrimine giden yoldaki amansız mücadeleyi hatırladığımız, 
hafızamızı yenilediğimiz gündür. Bizim için 19 Mayıs devrimle kazanılmış değerlerimizi savunma kararlılığını pe-
kiştirdiğimiz gündür. 19 Mayıs ulusun egemenliğinin, eşitliğin, bağımsızlığın, demokrasinin, emeğin bayrağını daha 
ileriye taşıyabilme kimliğini, azmini, cesaretini bize veren günün adıdır.

19 Mayıs Atatürk’ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

Sermayenin yeni saldırısı: 
Kıdem tazminatı fona dönüştürülsün

Erinç Yeldan, 17.05.2019, Cumhuriyet

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi 
Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 
2019” metni işveren örgütlerince coş-
kuyla karşılandı. İstanbul Ticaret Oda-
sı, dokuz adet slayttan oluşan sunum 
metnini “yapısal dönüşüm adımlarının 
reformist bir aklın yansıması” olarak ni-
telerken; İstanbul Ticaret Borsası, “her 
başlığı bir devrim niteliğindeki açıkla-
ma iş dünyamızın beklentilerinin üze-
rindedir” yorumunu dile getirmekteydi. 
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(TÜMSİAD) da “açıklanan reform pa-
keti Türkiye ekonomisinin 2019’daki ro-
tasını gösteriyor ve iş dünyasının bek-
lentilerinin karşılayan argümanlardan 
oluşuyor” sözleriyle “dengelenme” diye 
anılan sürece ilişkin stratejik umutlarını 
yansıtıyordu. 

İstanbul Sanayi Odası ise “... açık-
lanan yapısal dönüşüm adımları (ile) 
uzun vadeli tasarrufları güçlendirmek 
adına yapılacak en önemli hamlelerden 
birinin de kıdem tazminatı reformu ol-
duğunu dile getiriyoruz (ve) Türkiye’nin 
en büyük ihtiyacı olan uzun vadeli fon 
birikimine güçlü bir katkı sağlayacağı 
için çok anlamlı ve değerli buluyoruz” 
diyerek sermaye kesiminin ana düşün-
cesini vurgulamaktaydı. 

Gerçekte ise açık işsizlik oranının 
yüzde 15’e yaklaştığı, enflasyonun 
yüzde 20 düzeyinde süregeldiği ve 
döviz piyasalarında belirsizlik ve dal-
galanmaların şiddetlendiği mevcut ko-
şullarda Türkiye sermayesinin kendi iç 
dinamikleriyle ve güdük birikim yapı-
sıyla bu krizi atlatması son derece zor 
gözükmektedir. Krizin başladığı günler-
den bu yana yaşanan işten çıkarmalar 
ve reel ücretlerdeki gerilemeler, serma-
ye sınıfına krizi atlatabilecek derecede 
yeterli bir tasarruf sağlamaktan uzaktır. 
Sermaye çevreleri krizi fırsat bilerek 
yepyeni bir karşı saldırı hazırlığına gir-
miş durumdadır: Kıdem tazminatının 
fona dönüştürülmesi ve Bireysel Emek-
lilik Sistemi (BES) ile bütünleştirilmesi. 

Sermaye örgütlerinin ve sözcüleri-
nin savlarına göre Türk sanayisi mev-
cut koşullarda küresel ekonomide re-
kabet şansı yakalayabilmek için kıdem 
tazminatı yükünden kurtarılmalıdır; 
kıdem tazminatı yükü işgücü piyasala-
rında “katılık” yaratmakta ve istihdamın 
arttırılmasını engellemektedir; zaten 

işsizlik sigortası kurulmuş iken işçilere 
ayrıca kıdem tazminatı sağlanmasının 
geçerli bir nedeni kalmamıştır; vs. vs... 

Söz konusu savlar, 1936 yılında 
3008 sayılı yasayla yürürlüğe girmiş 
olan kıdem tazminatı üzerine hukuk 
sistemimizde yaratılmış olan boşluk-
ları ve kavram kargaşasını fırsat bile-
rek özenle öne sürülmektedir. Oysa 
kıdem tazminatının amacınının ve ta-
rifinin doğru yapılması durumunda, bu 
savların gerçeklerden ne kadar uzak 
olduğunu görmek ve ardında yatan 
ana görüşlerin aslında sermaye kesi-
minin krizden en az zararla çıkmasını 
sağlayabilmek için “dengelenme” diye 
anılan sürecin bedelini emekçi sınıflara 
yıkmaktan ibaret olduğunu anlamak hiç 
de güç değildir. 

Her şeyden önce, kıdem tazminatı-
nın ana amacı hatırlanmalıdır: “Kıdem 
tazminatı, kıdemliliğin ödüllendirilmesi 
ve işbaşında yıpranmanın tazminidir”. 
Zira işçinin çalışırken üretime yaptı-
ğı katkı nedeniyle almış olduğu ücret 
hiçbir zaman katkısının tam karşılığı 
olamaz. Bunun ötesinde, işçi çalıştığı 
sürece bedenen ve fiziksel olarak bir 
kayba uğrar. Kıdem tazminatı bir bakı-
ma bu yıpranmanın ve işyerine bağlılı-
ğın karşılığıdır. 

Kıdem tazminatının fona devri ve 
BES ile birleştirilerek zorunlu bir finan-
sal birikim modeline dönüştürülmesi 
önerisi bir yandan emekçilerin gelirleri 
üzerinden yeni bir el koyma ve sömürü-
nün perçinlenmesi anlamına gelirken, 
bir yandan da öz kaynakları tıkanmış 
olan yerel finans sermaye örgütlerine 
yeni taze kaynaklar yaratmayı ve bu 
çarpık rant düzenine yeni aktarımlar 
kurgulamayı amaçlamaktadır. 

Sermaye örgütleri herşeyden önce 
“Türkiye ekonomisinin süregelen büyük 
durgunluk sürecinden niçin en şiddetli 
etkilenen ekonomi olduğu” sorusunu 
kendilerine sormaları gerekmektedir. 
Türkiye ekonomisi özellikle IMF ile 
Yakın İzleme Anlaşması’nın imzalan-
dığı 1998’den sonra giderek hızlana-
rak bir ucuz ithalat ve spekülasyon 
cennetine dönüştürülmüş durumdadır. 
“İhracata yönelik inovasyoncu ekono-
mi”, “Avrasya’nın sanayi üretim üssü”, 
“Dünya Ticaret Örgütü normlarına bağ-
lılık”, “etkin ve yönetişimci devlet” gibi 
cilalı sözlerle sürdürülen bu yeni-em-
peryalist saldırının aktif bir öğesi konu-
munda olan ulusal sermaye örgütleri-
nin şimdi krizi fırsat bilerek emekçilerin 
kazanılmış haklarına karşı giriştikleri 
saldırıların meşru hiçbir yanı yoktur. 

“Kıdem tazminatının fona dönüş-
türülerek BES’e dahil edilmesi” önerisi 
bir yapısal reform unsuru değil; doğru-
dan doğruya yerel sermaye sınıflarının 
krizi bir fırsat bilerek stratejik çıkarları-
nın geliştirilmesi arzularının somut bir 
uzantısıdır.

Yeni Ekonomi Paketi
ambalajdan ibaret

Hayri Kozanoğlu, 11.04.2019, Birgün

Berat Albayrak’ın heyecanla beklenen meşhur “re-
form paketi” tam bir hayal kırıklığı yarattı. Soyut bir 
takım temennilerin ötesinde elle tutulur hiçbir önleme 
rastlanamadı. Hazine ve Maliye Bakanı’nın teknik an-
lamda bu sürece hazırlıksız yakalanması beklenemez. 
Muhtemelen 31 Mart seçimlerinde başta İstanbul bü-
yük metropolleri kazanıp, bir “meşruiyet” tazelemesi 
yaptıktan sonra, “acı reçetenin” açıklanması planlan-
mıştı. Seçim şokunun ardından siyasi sürecin gelişi-
mini görmeden, Reis’in tam onayını almadan, somut 
planların paylaşılamayacağı anlaşıldı. Ne var ki, IMF-
DB toplantısına eli boş gitmek de mümkün değildi. 
Son ana kadar beklendi ve sade suya tirit bir basın 
açıklamasıyla yetinildi.

Gelgelelim Albayrak’a alkış tutmak için aportta 
bekleyen “akademisyen-basın mensubu” güruhu bu 
durumu dahi “beklenti yönetiminin yüksek tutulması”, 
“geçmişte olduğu gibi aşırı beklenti yaratılmaması” 
gibi yorumlarla onaylamayı başardı.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın “turizm gelirleri 70 
milyar dolara çıkacak”, “küçükbaş hayvan sayısı 100 
milyona ulaşacak” tarzı aslı astarı bulunmayan vaatle-
rini bir yana bırakırsanız, en dikkat çeken veri kamu 
bankalarına 28 milyar liralık DİBS verilecek olmasıy-
dı. Hatırlanırsa 2018 Ekim’de 3 kamu bankasına İş-
sizlik Sigortası Fonu’nun kaynaklarıyla, diğer bir ifa-
deyle emekçilerin paralarıyla 10.2 milyar liralık destek 
sağlanmıştı. 1087 milyar  lirayı bulan kamu bankaları 
kredileri  içerisinde 28 milyar lira devede kulak bir 
rakam kabul edilebilir. Üstelik bu para kamu banka-
larının sermaye yapılarını güçlendirmek için kullanı-
lacaksa, kredilerin artışına bir destek sağlamayacak, 
ekonomik durgunluktan çıkışa bir merhem olmayacak 
demektir.

Ekonomi paketinde “enerji girişim sermaye fonu 
ve gayrimenkul fonu gibi fonlar oluşturacağız” ifadesi 
de yer aldı. Anlaşılan krizdeki enerji ve inşaat sektö-
rüne ait aktiflerin banka bilançolarından ayıklanması 
planlanıyor. Bu kredilerin iskontolu olarak fonlara 
satışı yoluyla bir çıkış aranıyor. Gelgelelim teminat 
mektuplarıyla birlikte inşaat sektörü kredilerinin 400 
milyar liraya, enerji sektörünün döviz borçlarının 50 
milyar dolara ulaştığı bir durumda, asıl mesele zara-
rın kim tarafından üstlenileceği. İster istemez akla, bir 
IMF desteği olmadan bu işini altından kalkılamayacağı 
gerçeği geliyor. EBRD yani Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası fon sağlama değil, istenirse deneyimiyle sü-
reci yönetme konusunda devreye girebileceğini açık-
lamış, bu piyasalarda gelip geçici bir mutluluk rüzgarı 
estirmişti.

Diğer kayda değer bir açıklama ise, “kıdem tazmi-
natlarının fona devri”  ile ilgiliydi. IMF son Türkiye 
raporunda da altını çizdiği gibi kıdem tazminatını iş-
verenlere bir yük olarak görüyor ve kıdem tazminatı   
hakkının emek piyasasının esnekliğini azalttığını öne 
sürüyor. Bu emek kesiminin çok ciddi tepki gösterme-
si gereken bir plan. Zaten Albayrak’ın Odalar, TÜSİ-
AD, MÜSİAD tüm paydaşları sayarken sendikaları, 
meslek kuruluşlarını zikretmemesi bakış açısının “ser-
mayeden yana” sınıfsal boyut taşıdığının itirafıydı.

Bir diğer reform alanımız yargı. “Hukuk ve eko-
nomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır”… tarzı 
ifadelerin değerlendirmesini daha Ekrem İmamoğlu’na  
mazbatası verilmemişken, burjuva demokrasisinin as-
gari ifadesi  sandık aritmetiğine bile saygı gösterilmez-
ken size bırakıyorum. Ancak  kendi hesabıma acı bir 
kahkaha atmaktan da kendimi alamıyorum…

Kıdem tazminatının sonu
Dr. Engin Ünsal, 2705.2019, Cumhuriyet

DİSK hariç diğer konfederasyonlar 
siyasi iradenin esiri olmuştur. Kıdem 
Tazminatı Fonu, sendikalar ve kon-
federasyonlar için bir sınav olacaktır. 
Ya direnecekler ve işçi haklarını AKP 
masalarına meze yapmayacaklar ya da 
tarihin raflarında yerlerini alacaklardır.

Ülkemizde 18 milyon iş sözleşmesi 
karşılığı çalışan işçinin en önemli iş ve 
yaşam güvencesi olan kıdem tazmina-
tını AKP hükümeti ısıtıp ısıtıp yeniden 
masaya koymaktan zevk alıyor. Para-
sızlıktan işçinin parasına göz dikilmek 
isteniyor. Buna mecbur, çünkü hükü-
met çok ciddi bir finansman bunalımı 
yaşıyor. Piyasada para yok. Hükümet 
işçinin sırtından, işçinin birikimlerin-
den bu darboğazı aşmaya çalışıyor. Fi-
nansal dar boğazın nedenleri açık. En 
başta israf ekonomisi. 

1000 odalı yazlık, kışlık, sonbahar-
lık saraylar, muktedirin emrine tahsis 
edilmiş sayısı bilinmeyen uçak ve lüks 
araba filosu, 60 bin kişilik cami, geçiş 
garantisi verilmiş yollar köprüler ne-
deni ile ödenen yaklaşık 4 milyar lira, 
hesabı bilinmeyen ve verilmeyen bir 
örtülü ödenek, 2018’de 76 milyar ve 
2019’un ilk üç ayında 30 milyar liralık 
bütçe açığı, oğlunun, kızının vakıfları-
na ve derneklerine kamu kullanımına 
sunulması gereken arsalar ve belediye 
fonlarından ödenen milyonlar. Bu isra-
fa dağ olsa dayanmaz ve dayanamadı. 
Ekonomi çöktü ve halk geçim sıkıntısı 
duvarına yaslandı. Üstüne üstlük ülke-
nin ancak yüksek faizle çevrilebilen 
500 milyar dolayında nasıl ödeneceği 
bilinmeyen bir dış borcu var.

İşçi birikimleri en kolay kaynak
AKP hükümeti yanlış ekonomi 

politikaları nedeni ile üretmek yerine 
ithalatı kolaycı buluyor. Üretemeyen 
ve büyüyemeyen ekonomi gerekli para 
kaynağını işçinin sırtından gidermeye 
çalışıyor. Bu nedenle 125 milyar liralık 
İşsizlik Sigortası Fonu’nu kendi poli-
tikalarının ve işverenlerin finansmanı 
için kullandı ve kimse de sesini çıka-
ramadı. Şimdi sıra ikinci bir kaynak 
yaratmaya geldi. 

Maliye Bakanı’nın açıklamalarına 
göre kıdem tazminatı ve tamamlayı-
cı emeklilik sistemi adını verdiği 
BES (Bireysel Emeklilik Siste-
mi) bir fonda birleştirilecek, fona 
katılım mecburi olacak ve fondan 
ancak işçinin emeklilik hakkını ka-
zandığı zaman çıkmasına izin veri-
lecek. Finansmanı üçlü olacak, ama 
oranları belli değil. Birçok karanlık 
nokta var: BES’de 56 olan emek-
lilik yaşı bu sistemde ne olacak? 
İşçilerin kazanılmış haklarına nasıl 
bir çözüm getirilecek? Her iş-
çinin hesabı ayrı olacak ve bu 
hesaplar sigorta şirketleri tara-
fından yönetilecek. Araların-
daki uyum nasıl sağlanacak? 
Devlet garantör olacak ve ya-
tırımların nerelere yapılması-

na karar verecek. İşçiler iki ayrı hesaba 
aylık ödeme yapacak, dolayısıyla üc-
retlerinde ciddi bir azalma olacak

Bu sistem yürümez
Sistemin denetimini hükümet kim-

se ile paylaşmak istemeyecektir. Bugü-
ne kadar sergilenen yanlış politikalara 
devam edilmesi ve yeni kurulacak fon 
birikimlerinin kısa zamanda kurutul-
ması ciddi bir tehlikedir. Ücreti aza-
lacak işçinin geçim sıkıntısı daha da 
büyüyecektir. İşçinin ödeyeceği prim-
ler, tazminattan yararlanma yaşı belli 
değildir. 

Emekli olma ve emekli aylığı hak 
etme yaşının büyütülmesi, 65-70’e çı-
karılması gündeme gelebilir. Şimdilik 
6017 lira olan kıdem tazminatı tavanı 
düşürülebilir. Bir sürü belirsizliği olan 
ve tek adamın yönetimine bırakıla-
cağı anlaşılan bu düzenlenme, kıdem 
tazminatının sonunu getirmeye aday-
dır. Ayrıca hükümet ve işverenler İş 
Yasası’nın 11. maddesini değişitirip 
“belli olguya dayanma” koşulunu kal-
dırarak kıdem ve ihbar tazminatı öden-
mesini gerektirmeyen belirli süreli iş 
sözleşmesini yaygınlaştırmak istiyor.

Sendikacılar, oyuna gelmeyin
Kıdem tazminatının ve belirli sü-

reli iş sözleşmesinin bugünkü hali ile 
kalması işçi için en büyük güvencedir. 
Değişiklik işçilerin aleyhine olacaktır. 
AKP iktidarı işçi sorunları ile kolayca 
oynayabilmekte ve istediği düzenle-
meyi yapabilmektedir, çünkü karşısın-
da bölünmüş işçi örgütleri vardır. Evet 
sendikalar, konfedersyonlar vardır, 
ama 160 sendikanın varlığı işçi sınıfı-
nın gücünü yok etmiş ve büyük çoğun-
luğu biat sendikacılığı sarmalına asılı 
olduğundan direnme güçlerini kaybet-
mişlerdir. 

Konfederasyonların siyaset üzerin-
deki etkisi hiç yoktur. Üye gücü çok za-
yıf DİSK hariç diğer konfederasyonlar 
siyasi iradenin esiri olmuştur. Kıdem 
Tazminatı Fonu, sendikalar ve kon-
federasyonlar için bir sınav olacaktır. 
Ya direnecekler ve işçi haklarını AKP 
masalarına meze yapmayacaklar ya da 
tarihin raflarında yerlerini alacaklardır.
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İstanbul 1 Nolu Şubemizde bağlı Ana-
dolu Isuzu’dan Murat Erdem, İsa Nar ev-
lendi. Ünal Aksoy’un Selen İsminde kız 
çocuğu dünyaya geldi. Aydın Karaoğlan, 
Levent Uyar, Sefa Şahin, Ömer Faruk 
Batur, Barış Seymen, Okan Şahin, Onur 
Irmak, Halit Kahveci, Ramazan Gönültaş, 
Ahmet Esen, Selim Demirel’in çocukları 
dünyaya geldi. ABB Dudullu’dan, Rama-
zan Çam’ın kızı, Fatih Çobanoğlu’nun 
kızı, Yusuf Arslan’ın oğlu oldu, Kubi-
lay Demirel’in oğlu oldu, Nurettin İsmail 
Bulut’un oğlu oldu, Muhittin Serkan Mis’in 
oğlu oldu. Mata Otomotiv’den Erdem 
Aydoğdu’nun oğlu oldu. Sanel İşyerimiz-
de, Arzu Sönmez’in oğlu, Selma Ölmez’in 
kızı, Gülabi Özbilgen’in oğlu oldu. Zeynep 
Göreci evlendi. Ulaş Yavuzer, Fadime Şe-
nönder nişanlandı. REMAS İşyerimizde, 
Niyazi Emin Uysal’ın oğlu oldu. Mustafa 
Kuşçu evlendi.

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Hakan Mert, Murat Can’ın dü-
ğünleri oldu. Çayırova Boru/Hatay’dan 
Durdu Kartal’ın çocuğu doğdu. Teoman 
Budak evlendi. Yücelbotu/Osmaniye’den 
Muhammed Kocagül (Baştemsilci), Erkan 
Aslan, Doğanay Edik’in çocukları doğdu. 
Çemaş Döküm/Kırşehir’den Erdal Durak, 
Mehmet Aydın evlendi.

Gebze Şubemize bağlı Schneider 
Enerji’den Ferhat Davulcu, Orhan Kılı-
çarslan, Gürkan Gülmez’in çocukları oldu. 
Legrand’dan Gülcan Davulcuoğlu, Hüsni-
ye Vatansever evlendi. Çayırova Boru’dan 
Abdülkerim Yanık, Tuncay Can, Tuncay 
Yılmaz evlendi. Sinan Nablan, Baykal Yıl-
maz, Ümit Hopa, Muhammet Tekin, Zülkif 
Okumuş, Cafer Taşkın’ın çocukları oldu. 
Yücel Boru’dan Mehmet Can Avcı, Hüse-
yin Yıldız, Muhammer Kaplan, Uğur Gül, 
Çetin Yılmaz, Mustafa Düztaban, Eyyüp 
İlhan, Ümit Topal, Cihan Hotlu’nun çocuk-

ları oldu. Fikret 
Bektaş, Niyazi 
Balca, Tugay 
Çınar evlendi. 
Grid/Alstom’dan 
Rahmi Taşdemir 
evlendi. 

İzmir Şu-
bemize bağlı Delphi’den Mehmet Çakır 
(kızı), Erdal Güler (oğlu), Ferhat Güneş 
(kızı), Mehmet Kurt (kızı), Ahmet Tarık Ek-
men (oğlu), Emir Alev (oğlu), Nihat Çakır 
(oğlu), Ferdi Ulaş (oğlu), Cengiz Uygunlar 
(kızı), Zafer çakan (kızı) dünyaya geldi. 
İmpo Motor’dan İsmail Demir, Ahmet Gür, 
Cumhur Hacıbekir’in çocukları dünyaya 
geldi. Hasan Yıldız, Hasan Çakar evlen-
di. Duran Bilen’in çocuğu sünnet oldu. 
LİSİ-FTB’den Mustafa Eker, Cüneyt Taş, 
Şenol Taşdemir, Hasan Tezcan, Mustafa 
Sungun, Sinan Geyikçi’nin çocukları dün-
yaya geldi. Günay Öztürk, Cem Gökde-
mir evlendi. Schneider/Manisa’dan Ümit 
Şener’in Ali Enes isminde oğlu dünyaya 
geldi. Eren Balata’dan Samet Tutalan 
çocuğu dünyaya geldi. Atakan Aksoy ev-
lendi. ZF Lemförder’den Göksel Peker 
evlendi. Totomak’dan Aykut İçen (oğlu), 
Abdülhakim Kaya (kızı), Seçkin İlik (oğlu), 
Cihangir Yıldırım (oğlu) dünyaya geldi. 
Oktay Polat, Murat Uygun, İlker Kolbaşı, 
Mehmet Yıldırım evlendi. Jantsa’dan Meh-
met Özdemır, Halil İbrahİm Ortaeri, Halil 
Menemlioglu, İhsan Urfalıoglu, Hakan Ba-
yar, Ugur Adıbelli, Ömer Karaçomak, Tah-
sin Tülek, Gökhan Coşar, Mehmet Meta, 
Ahmet Çulha, Ahmet İnal evlendi.  Hay-
rettın Arslandağ, Kadir Sahan, Yasin Kızı-
lay, Halil Bölükbaş, Davut Geyen, Ferhat 
Çobanöz, Mutlu Uysal, Hakkı Durcalıoğ-
lu, Lütfullah Sarıpehlivan, Mustafa Emre 
Yağcıoğlu, Hakan Kızıltaş, Yakup Pozan, 
Emrah Kurban’ın çocukları dünyaya geldi. 

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Anado-
lu Isuzu’dan, Okay Köse’nin annesi, Barış 
Hamut’un ablası vefat etti. ABB Dudullu’dan, 
Ahmet Çolak’ın annesi vefat etti. TABO’dan 
Hüseyin EDİNÇ’in annesi Elif Edinç vefat 
etti. SANEL’den Volkan Aydoğdu’nun Baba-
annesi, Nilay Bilgiç’in kayınvalidesi, Mesut 
Yaşar’ın dedesi, Muhammet Ali Raif’in amca-
sı, Fatma Demir Balta’nın babası vefat etti. 

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Sinan Kara ve İzzet Özcan ame-
liyat geçirdiler. Ali Galip Pehlivan, Erdal Öz-
yiğit, Serdar Yılmaz iş kazası geçirdiler. Salih 
Kumsal’ın annesi, Selçuk Yılmaz’ın babası 
vefat etti. Çimsataş/Mersin işyerinden eski 
temsilcimiz Hüsnü Eker iş kazası geçirdi. Le-
vent Sarı’nın babası eski üyemiz Teyfik Sarı 
vefat etti. Adnan Tekerlek’in babası, Kahra-
man Mahmutlar’ın annesi, Ahmet Uysal’ın 
annesi vefat etti. Yücelbotu/Osmaniye’den 
Bilal Gözübüyük, Serdar Doğan, Yusuf Özel, 
Uğur Çetin iş kazası geçirdi. Çemaş Döküm/
Kırşehir’den Ekrem Onay’ın annesi vefat etti.

Gebze Şubemize bağlı Wiedmann’dan 
Zennur Yeşilyurt’un annesi ve ağabeyi vefat 
etti. Legrand’dan Fatma Kaya’nın annesi, 
Gülcan Davulcuoğlu ablası vefat etti. Çayı-
rova Boru’dan Ali Nömür’ün babası, Dursun 
Bektaş’ın babası, Şenol Kayar’ın babası, 

Yasin Çetin’in annesi vefat etti. Kenan Ya-
vuz iş kazası geçirdi. Yücel Boru’dan Fuat 
Kesgin, Nihat Kesgin babası, Özgür Seçgin 
babası, Özcan Demir’in babası vefat etti. 
Grid (Alstom)’dan Tufan Çaylak’ın babası, 
Ali Atik’in annesi, Turgay Kurt-Bekir Kurt’un 
babası, Sezer Çelik’in kayınpederi, Ra-
mazan Güner’in Kardeşi, Erkan Kandemir 
babası,vefat etti.

İzmir Şubemize bağlı Delphi’den Ali 
Parlak’ın babası, Hasan Bıkçı’nın anne-
si, İsmail Eroğlu’nun babası, Niyazi Erman 
Uçarbulut’ın babası, İsmail Hazar Deniz’in 
babası, Abdülhalim Daş’ın annesi, Mesut 
Şengül’ün babası, Mitat Bozkurt’un kayın-
validesi vefat etti Totomak’dan Erten Işık’ın 
annesi, Yusuf Soydan’ın babası, İbrahim 
Akdoğan’ın babası, Erdi Yakut’un babası, 
Nusret Giray’ın kayınpederi vefat etti. LİSİ-
FTB’den Erdinç Uzunboy’un annesi, Murat 
Al’ın babası vefat etti. Ergun Hidrolik’ten Os-
man Gazozcu’nun babası, Meral Dolu’nun 
dedesi vefat etti. ZF Lemförder’den Esat 
Pınar’ın annesi vefat etti. Eren Balata’dan 
Yaşar Marangoz’un eşi, Sinan Türker’in ba-
bası vefat etti. Jantsa’dan İsa Özer, Aytun 
Aydın, Soner Orhan, Nuri Acar, Hasan Kaba-
oglu, Ergün Koçaklı ve Meriç Sınav vefat etti.

SOLDAN SAĞA: 
1)Genellikle 24-25 Eylül’de görülen ve soğukların geleceğini haber veren fırtına. 2) Gonçarov’un uyuşuk, 

iradesiz bir toprak sahibinin portresini çizdiği ünlü romanı./Ekmek, ceviz içi, zeytinyağı, sarımsak ve sirkeyle 
yapılan meze. 3) Kapital./Argoda sürekli tekrarlanan ve birbirin izleyerek çoğalan alay, gırgır. 4)Bir alaşımda-
ki madenleri, ergime dereceelerinin farklılıklarından yararlanrak, birbirlerinden ayırma işlemine verilen ad./
Göz değmesi./Kırşehir’in bir ilçesi. 5) Sürdürümcü./Vedia, inam./Eski dilde su. 6) Bir sanat yapıtında işlenen, 
geliştirilen konu, izlek./Asal, doğru./Mezar. 7) Şarkı, türkü./15 Temmuz kalkışmasından sonra kapatılan bir 
askeri lise./Avrapa’da büyük bir yarımada. 8) Eğilimli olan./Bir konuda ayak direme, diretme./Tabaklanmış 
ceylan derisi. 9) Sahip, iye./Oy birliğine varma./Kalın, dolgun, besili. 10) Yürüyerek giden./Angola’ya özgü, 
ağaçtan yapılan silindir biçimli bir el davulu. 11) Piyasadaki fiyatların belli bir süre içindeki oynaklığı ya da 
dalgalanması./Boyutlar. 12) İnsan, hayvan ve bitkilerin biçimini, organların yapısı ve birbirleriyle ilişkisi-
ni inceleyen bilim./Emirber de denilen asker. 13) Bir kentin, belli özellikleri olan yerleşim alanı./Ulaştırma, 
eriştirme. 14) Ersin önadlı fotoğraf sanatçımız./İş bırakmanın çoğulu. 15) Artvin’in Arhavi ilçesinde bir vadi./
Nazım Hikmet’in soyadı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1) Takvim klimatolojisine göre genellikle 21 Kasım’da meydana gelen fırtına./Yaprak, yazılı kağıt. 2) 

Eski dilde baba./Bir gök cisminin yörünge hızının ışık hızı ile birleşmesinden ileri gelen yer değişimi, sapınç./
Bir nota. 3) Kayak sporunda bir dal./Cinsiyeti birleyen kromozon. 4) Bin kilo./Taşıma işleri, taşımacılık./İlgi 
eki. 5) Eskiden erkeklerin giydiği başlığın üzerine dolanan sarık ve destara verilen bir başka ad./Doğu Kara-
deniz dağlarının Çamlıhemşin’in güneyindeki en yüksek doruğuna verilen ad. 6) Kangrenli ağız iltibaı./Bir iş 
yapmak için kullanılan nesne, araç./Köydeki işlerin elbirliği ile bitirilmesi. 7) Etek ucuna doğru genilşelyen./
Gücünden yararlanmak amacıyla elde idilen buhar. 8) Dolambaçlı, eğri büğrü, çarpaşık./Matematikte tanjant 
fonksiyonunun simgesi. 9) Satrançta bir taş./Don Kişot’un atının adı./Radyum’un simgesi. 10) Boyun eğen./
Olumsuzluk belirten önek./Isparta’da yetişen ve iyi bir sofra şarabı elde edilen üzüm cinsi. 11) Geometri’de iki 
veya daha çok çizgiye, yüzeye ve hacme ait ortak noktalar veya elemanlar kümesi./Bir bağlaç. 12) Bir ya da 
birkaç organı eksik olan./Mermerde bulunan sert kısım. 13) İdrar zorluğuna, idrar tutulmasına eskiden verilen 
ad./Baştanbaşa, uçtan uca. 14) Deniz Kuvvetlerinde bir rütbe./Aydın’ın bir köyü. 15) Telefona çağrılan./Balık 
tutmakta kullanılan sepet.

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

"İnsan çıtır ekmeği ısırdığında,
Kırıklar dolar kucağına.
İşte orası umudun tarlasıdır. 
Ve orada başaklar ağırlaştığında,
Sayısız ah dökülürdü toprağa..."

İstanbul 1 Nolu 
Şubemize bağlı 

PENTA Elektronik/
Alemdağ işyerinden 

Sendikamız eylem 
ve etkinliklerinde ön 

sıralarda yer alan, 
üyemiz ÖZGÜR 
ZENGIN’i, genç 

yaşta kaybetmenin 
üzüntüsü içindeyiz.

Gebze Şubemize bağlı 
SARKUYSAN  

işyerinden üyemiz KADİR 
KADERLİ’yi kaybettik."Alt yapısı olmayan bi şehir gibiyim.

Ne zaman hüzünlensem gözlerimi su basıyor.
Ve ne zaman seni düşünsem, 
kalbimin trafiği aksıyor..."

Büyük bir şair, temiz bir yürek kaybettik..

Ezber bozan şair:
Küçük İskender

Ah’lar Ağacı’ndan bir ses:
Didem Madak

Umudun, emeğin şairi:
Sennur Sezer

KOVA KALECİ 
 
Yedi kova su yeterliydi 
Sivas'taki ateşi söndürmek için 
oysa her biri 
devlet dairesindeki kovaların 
üstüne yazılı 
altı harfli bir sözcüktü yangın 
 
Yedinci kova 
taşar engellenemez biçimde 
çünkü emekçilerin 
alın teriyle doludur 
işte bu yüzden 
sinek ölüleri yüzemez üstünde 
 
Futbol takımında mahallenin 
kova kaleciydi lakabım 
ilk kez sevinecektim buna 
ama yalnızca 
avuçlarıma alabildiğim suyu 
bir kova gibi Sivas'a taşıyamadım 
 
G harfi boştur yangın kovalarının 
ki ortaya çıkar 
dolu olanları okununca 
Madımak Oteli'nin merdivenlerinde 
kurtulmayı bekleyenler için 
verilen karar: Yan ın 
 
Ve başında anladım ki bir kuyunun 
ipin ucunda 
derinlerdeki suya uzanan 
birer kova gibidirler 
yangınları söndürmek isteyen 
darağacına asılı devrimciler 
 
 Sunay  A K I N 

“Hey! 
Bir sabahın üç kapısı var göğe, 
Biri umut 
Al umudu 
Ver çocuğa büyütsün 
Büyütsün de yürüsün.”

unutMADIMAKlımda
KEMAL TÜRKLER 
ARAMIZDA

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

Maden-İş Genel İdare Kurulu Toplantısı (21.04.1962)

Erdemir TİS 
imza Töreni 
(1964)

 (22 
Temmuz

 1980)



yepyeni bir güneş doğar
bizde ve heryerde...


