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Türkiye’de gündem çok çabuk değişiyor. Gör-
sel ve sosyal medya her gün ayrı bir gündemle işgal 
ediliyor. Siyasilerden herhangi birinin bir sözü veya 
açıklaması üzerine fırtınalar kopuyor. Saatlerce süren 
programlar yapılıyor, twitler yarışıyor. Ancak daha 
gün doğmadan her şey unutulup bir sabun köpüğü 
gibi yok olurken, yeni günle birlikte yepyeni tartış-
malar başlıyor.

Aslında halkın büyük bir çoğunluğu için gündem 
hep aynı ve ne yazık ki değişmiyor; hayat pahalılığı, 
yoksulluk, işsizlik ve belirsizlik.

Bu sorunlar başta kadına karşı şiddet olmak üzere 
birçok sosyal soruna yol açarken ne yazık ki toplum 
olarak da mutsuzluğa demir atmış durumdayız.

Gallup araştırma şirketinin 116 ülkede ve 160 bin 
kişiyle yaptığı “Dünya Duygu Haritası” araştırması 
sonuçlarına göre Türkiye  “en az gülen ülkeler” sı-
ralamasında birinci olurken “en öfkeli ve en stresli” 
ülkeler sıralamasında da ilk beşe girdi. “Hayattan en 
az keyif alan” ülkeler arasında ise Lübnan’dan sonra 
ikinciyiz. 

Kısacası asık suratlı, stresli ve öfkeli, yani mutsu-
zuz. Çünkü geçim kaygısı yaşıyoruz, iş bulamıyoruz, 
emekli olamıyoruz, istediğimiz gibi eğitim alamıyo-
ruz, düşüncelerimizi özgürce ifade edemiyoruz.

Yalanlarla yönetilen bir ülke olduk; açıklanan 
enflasyon rakamları yalan, işsizlik rakamları yalan, 
EYT’lilere, 3600 göstergeyi bekleyenlere verilen 
sözler yalan, ekonominin coştuğu yalan, her evde 
bir araba olduğu yalan. Öyle ki bırakın Almanya’yı, 
İngiltere’yi, Fransa’yı, bu konuda Bulgaristan, Ro-
manya ve Yunanistan’dan bile gerideyiz.

Her bin haneye düşen araba sayısı Polonya’da 642, 
Yunanistan’da 504, Bulgaristan’da 407, Romanya’da 
357 iken Türkiye’de bu rakam TÜİK’e göre bile sa-
dece 142’dir.

Yalanlarla ilgili bu bahsi bitirmeden önce en bü-
yük yalanın döndüğü enflasyona da değinmekte fay-
da var. Enflasyon rakamlarıyla sürekli oynanıp halkın 
cebinden birilerine kaynak aktarılırken artık yine de 
kaçamadıkları artışları da kelime oyunlarıyla perde-
lemeye çalışıyorlar. “Enflasyon artıyor” gibi tabirler 
fiyatlardaki artış karşısında son derece teknik ve hatta 
aciz kalıyor. 

Bunun halk arasındaki karşılığı olan “Hayat Pa-
halılığı” tabiri durumu çok daha iyi tarif ediyor. Ne 
yazık ki işte bu can yakıcı ve yaşam koşullarını gide-
rek daha da ağırlaştıran “Hayat Pahalılığı” tanımla-
ması uzun zamandır yeniden gündelik yaşamımızın 
bir parçası oldu. 

Döviz kurlarındaki aşırı artışın sebebiyet verdi-
ği özellikle benzine, mazota, elektrik ve doğalgaza 
adeta otomatiğe bağlanmışçasına yapılan zamlar bı-
rakın karın doyurmayı, hayatta kalmak için gereken  

barınma ve ısınma ihtiyaçlarının bile karşılanamaz 
hale gelmesine yol açacak gibi görünüyor. Sanayi-
de kullanılan doğalgaza Ekim ayında yapılan yüzde 
15 oranındaki zammın ardından Kasım ayı itibariyle 
yüzde 48 zam daha yapıldı ki bunun üretilen tüm mal-
lara yansıyacağını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Kriz midir, manipülasyon mudur bilinmez ama 
zamların halkı bunalıma soktuğu, geçimin bir derde 
dönüştüğü aşikardır. Ancak Türkiye’yi yönetenler bu-
nun “geçici ve dış kaynaklı “ olduğunu söyleyip, zam 
yapanlara ceza yağdırarak bunu engelleyeceklerini 
söyleseler de kendi yaptıkları bu zamlardan sonra ne 
yazık ki inandırıcı olamıyorlar. Şimdi benzine, ma-
zota, elektriğe, doğalgaza gelen bu seri ve fahiş zam-
lardan sonra kime ceza kesilecek merakla bekliyoruz. 

Diğer yandan işverenlere verilen neredeyse li-
mitsiz desteğe rağmen hala yüzde 12’lerin üzerinde 
seyreden ve artık kronikleşen işsizliği de dikkate al-
dığımızda ciddi bir yoksullaşma ve çaresizlik ile karşı 
karşıya olduğumuzu net olarak görebiliyoruz.

Bütün bunlara vergi adaletsizliği de eklenince 
ortaya çıkan tablo daha beter bir hale gelmektedir. 
DİSK olarak bu vahim durumu vurgulamak ve ikti-
dara gerekenleri yapması için taleplerimizi dile ge-
tirmek adına “Geçinmek istiyoruz” ve “ Asgari ücret 
vergi dışı bırakılsın, diğer tüm ücretler de asgari ücret 
kadar vergi dışı bırakılsın” sloganlarıyla yurdun dört 
bir yanında ve işyerlerinde etkinlikler düzenliyor, ey-
lemler yapıyoruz.

Türkiye’de 308 dolara kadar gerileyen asgari üc-
ret, Çin’de 341 dolar olan asgari ücretin dahi gerisine 
düşmüştür. Açlık sınırının altında kalan ve dolardaki 
artışlarla birlikte satın alma gücü iyice tükenen asgari 
ücretin önümüzdeki günlerde belirlenecek olması bu 
talebimizi ve eylemlerimizi daha da anlamlı bir hale 
getirmektedir. 

Mücadelemiz İleri, Demokratik ve 
Özgür Bir Türkiye içindir

Son yıllarda çetin mücadeleler sonucu ardı ardına 
imzaladığımız ve enflasyon rakamlarının bir kaç kat 
üzerinde ücret zamları aldığımız toplu iş sözleşmele-
rinden elde etiğimiz kazanımlar bile ne yazık ki bu 
enflasyon ateşinin karşısında hızla eriyor.

Geçen yıl MESS’e katılan EMİS grubu işyerleri 
ile sürdürülen ve yüzde 21 oranındaki zamla 6 aylık 
enflasyonun oldukça üzerinde imzalanan sözleşmele-
rin yanı sıra bağımsız işyerlerinde yaklaşık bu oranlar 
veya üstündeki sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretle-
rin, şimdi, aldıkları tutarsız kararlarla piyasayı allak 
bullak eden siyasi iktidarın ekonomi politikaları so-
nucunda erimeye başladığını görüyoruz.

Böylece zaten bozuk olan gelir dağılımı daha da 
bozulurken - nitekim TÜİK bunu rakamlarla ortaya 

koydu-  meselenin toplu iş sözleşmelerini aşan bir 
boyuta geldiği de açıkça görülmektedir. Bizler tek 
tek veya grup bazında işverenlerden büyük mücade-
lelerle aldığımız hak ve zamları ülkedeki yaşanan sı-
kıntılar nedeniyle kaybetmek durumunda kalıyorsak, 
soruna bir kademe daha yukardan bakmak ve bu so-
runlara sebebiyet veren siyasi yönetimle de hesaplaş-
mak zorundayız.

Sendikaların sadece kendi işyerlerindeki sorun-
larla ilgilenmesi, siyasetten uzak durması bizim aynı 
kısır döngü içine kısılıp kalmamıza neden olabiliyor. 
Hâlbuki siyasetin gündemimize soktuğu yasal düzen-
lemelere, ekonomik kararlara zamanında ve yeterince 
müdahale edememenin maliyeti işçilere, işsizlik ve 
yoksulluk olarak yansıyor.

Biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak üyeleri-
mizle, temsilcilerimizle, yöneticilerimizle ve kadro-
larımızla bugüne kadar olduğu gibi tüm saldırılara 
rağmen var gücümüzle örgütlenmeye ve büyümeye, 
örnek sözleşmelerle, aynı zamanda siyasetin yanlı ve 
yanlış kararlarına karşı tutum alarak diğer işkolların-
daki işçi ve sendikaların önünü açmaya devam etme 
kararlılığındayız. 

Özellikle MESS ile süren TİS görüşmelerinde de 
bu kararlılığımızı göstereceğiz. Metal işçileri başta 
olmak üzere işçi sınıfı için emsal olacak bir sözleş-
meye imza atmayı hedefliyoruz.

Bizleri büyüten sözlerimiz değil hedeflerimizdir. 
Hedeflerimizi büyüttükçe de büyüyeceğimizi, işçi sı-
nıfı adına yeni kazanımlar elde edeceğimizi çok iyi 
biliyoruz. Ulaşamadığımız hedefler ise bizim vazgeç-
tiğimiz anlamına gelmez, tam tersine mücadele azmi-
mizi kamçılar. 

Bizler bu ülkenin emekçileri olarak; 

Mutlu ve müreffeh bir Türkiye istiyoruz. 

Gençlerinin gelecek kaygısı duymadığı, en ufak 
fırsatta yabancı bir ülkede yaşamak için can attığı bir 
ülke olmayalım istiyoruz. 

Çocuklarımızın özgür ve nitelikli öğretimi parasız 
ve devletin güvencesi altında alabilecekleri istikrarlı 
bir eğitim sistemi istiyoruz. 

Tüm çalışanların diledikleri sendikaya üye olup, 
örgütlenebildikleri, toplu sözleşme ve grev haklarını 
hiçbir yasaklama olmadan kullanabildikleri, taleple-
rini özgürce haykırabildikleri demokratik bir ortam 
istiyoruz. 

İnsanlarımızın, yıllarca çalışıp emekli olduktan 
sonra ömrünün son yıllarını geçim kaygısı duymadan 
geçirmelerini umut ediyoruz.

Kısacası herkesin ve toplumun tüm kesimlerinin 
düşünce, görüş ve inançlarını serbestçe dile getirebil-
diği ileri çağdaş ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. 
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Yoksul, umutsuz ve mutsuz bir ülkeyi 
hak etmiyoruz
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... ve direnen Mitsuba işçileri kazandı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Japon ser-

mayeli Mitsuba Otomotiv fabrikasında çalışan işçilerin 
sendikamızda örgütlenme mücadelesi geçtiğimiz Şubat 
ayında başarıyla sonuçlanmıştı. 

Sendikamız yürütülen örgütlenme çalışmaları sonucu 
kısa sürede gerekli olan yasal çoğunluğu sağladı ve Şubat 
ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
başvurusu yaptı. Bakanlık sendikamızın çoğunluğunu 
belgeleyerek yetki tespitini sendikamıza gönderdi.  Şirket 
yönetimi sendikalaşma sürecini uzatmak için yetki tespi-
tine itiraz yoluna gitti.

Uzayan mahkeme süreci içerisinde üyelerimiz üze-
rinde şirket yönetimi tarafından yoğun bir baskı kuruldu. 
Sendikamıza üye işçiler ayrımcılığa, mobbinge maruz 
bırakıldı. Son olarak Mitsuba yönetimi küçülme gerekçe-
siyle 9 üyemizi işten çıkarttı. 

Bunun üzerine Mitsuba işçileri 11 Ekim tarihinde 
vardiyalarının bitiminde işyerinden ayrılmayarak atılan 
arkadaşlarının işbaşı yapana ve sendika hakları tanına ka-
dar mücadele edeceklerini ilan ettiler ve geceyi fabrikada 
geçirdiler.

Sendikalaşma 
haklarına sahip çıkan 
Mitsuba işçileri, fab-
rika içerisinde baskı-
ların kalkması, işten 
atılan işçilerin geri 
alınması ve sendi-
kayla toplu sözleşme 
görüşmelerinin baş-
laması taleplerini 24 
saat boyunca örgütlü 
bir şekilde dillendir-
meye devam ettiler.

TİS görüşmeleri 
başlayacak
İşçilerin kararlılığını 

gören ve bunu kıramaya-
cağını anlayan işveren 12 
Ekim günü yapılan görüş-
melerde bundan sonra işçi 
çıkışı olmayacağı ve toplu 
sözleşme masasına oturul-
ması yönünde söz verdi. 
İşverenle yapılan görüşmede, atılan üyelerimizin tazminat alacaklarının ödenmesi ve işe geri 
dönüşlerine dair dava sürecinin sonuçlanması beklenecek. Sendikamızın hazırlayacağı toplu 
sözleşme taslağının işverene sunulmasının ardından da işyerinde toplu sözleşme müzakere-
leri başlayacak.

Mitsuba işçileri yasal hakları olan sendika seçme özgürlüğünü kullandılar ve sendika-
mıza üye oldular. İşçiler sendikal özgürlüklerine sahip çıkıyorlar. Mitsuba yöneticileri de bu 
kararlılığı görmek ve işçilerin sendikal haklarını tanımak zorunda.

Sendikamız işten atılan arkadaşlarımızın yasal hakları için gerekli hukuki işlemleri baş-
lattı. İşten atılan işçilerle ve üyelerimizle Mitsuba’da mücadelemiz devam edecek. 
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Baldur Grevi sona erdi

Kocaeli Çayırova ilçesinde kurulu İspanyol sermayeli 
Baldur Süspansiyon fabrikasında 25 Aralık 2020 tarihinde 
başlayan grevimiz grevci üyelerimizin talepleri ve onayları 
doğrultusunda 04.10.2021 tarihi itibariyle varılan anlaşma 
ile sona erdi.

Yapılan anlaşma sonucu, halen grevi sürdüren 22 üye-
miz ihbar, kıdem, birikmiş izin ve sendikal tazminat tutarın-
da ek 12 maaş tazminat alacak. Grev sırasında hukuksuz bi-
çimde işte çıkarılan 16 üyemiz ise aynı şekilde ihbar, kıdem 
ve açılmış işe iade davaları sonucu alacakları en yüksek 
tazminat tutarı olan 4+12 maaş ödeme alacak. Üyelerimi-
zin tüm alacakları toplu sözleşme taslağımızdaki ücret artışı 
üzerinden hesaplandı.

281 gün süren grevde pek çok zorlukla mücadele ettik. 
İşverenin grev kırıcılığı ve hukuk tanımazlığına, yerel ve 
merkezi idarenin çıkardığı engeller eklendi. Tüm zorluklara 
rağmen Baldur grevi sendikal mücadelede büyük bir karar-
lılık ve dayanışma örneği oldu.

Üyelerimizin grevi sonlandıran anlaşma ile haklarını al-
mış olmalarına karşın, yürütülen mücadelenin toplu iş söz-
leşmesinin imzalanması ve işyerine sendikanın girmesiyle 
sonuçlanmamış olması en büyük üzüntümüzdür.

281 gün süren grev boyunca Baldur işçileriyle dayanış-
ma gösteren başta DİSK Yönetim Kurulu olmak üzere tüm 

dostlarımıza, örgütlü olduğumuz fabrikalarda-
ki üye ve temsilcilerimize, Gebze Sendikalar 
Birliği’ne, diğer tüm kardeş sendikalarımıza, 
grevin uluslararası kamuoyuna taşınmasında 
bize destek olan uluslararası sendikal merkez-
lere, emekten yana siyasi parti, dernek ve ku-
ruluşlara, mücadelemizi kamuoyuna duyuran 
yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyoruz.

Baldur grevi, mücadele tarihimizdeki yeri-
ni alacaktır.

Kentpar Otomotiv işçileri sendika haklarını istiyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten 
Kentpar Otomotiv işçileri çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için sendika-
mızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın ara-
dığı çoğunluğu sağladı ve çoğunluk, Çalışma ve Sosyal 
Güvelik Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle bel-
gelendi.

İşyerinde kölelik koşullarında işçi çalıştırmaya alışan 
ve sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 
140 üyemizi işten çıkarttı.

Kentpar Otomotiv işçileri İş Kanunu’nun 25/2. mad-
desinin; “iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık” bildiri-
miyle tazminatsız olarak işten çıkarıldılar. Kentpar pat-
ronu işçilerin hak ettiği son maaşlarını da ödemeyerek 
işçileri açıkça açlığa mahkum etmiştir.

Hukuksuz bir biçimde ücretsiz izine çıkartılan Kent-
par işçileri sendika haklarına sahip çıkıyorlar.  İşçiler 
bu haksızlığa son verilmesi ve tekrar işbaşı yapabilmek 
için 10 Eylül tarihinden itibaren fabrika önünde direnişe 
başladılar. Bu süre içinde sendikamız Kentpar işverenine 
defalarca görüşme talebinde bulundu ancak, olumlu bir 
yanıt alamadı.

Kentpar Otomotiv, ulusal ve uluslararası alanda oto-
motiv tedarik sektörünün önemli işletmeleri arasında yer 
alıyor. Kentpar işçileri şirketin bu noktalara gelmesi için 
yıllarca bu fabrikaya emek verdiler, alın teri döktüler. 
Kentpar işçileri bu zamana kadar gösterdikleri özverili 
çalışmanın karşılığını ne yazık ki alamadılar, üstüne in-
san yerine konulmadan çalıştılar. İşçiler ekmeklerini bir 
dilim büyütmek, en önemlisi de insanca muamele görmek 
istedikleri için sendikalaştılar.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasa-
mızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası 
sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence 
altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engel-
lenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış 
ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Kentpar patronları bu 
suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.

Talebimiz biran önce Kentpar işçilerinin işbaşı yaptı-
rılmasıdır. İşverenin işçiye düşmanca tavrından vazgeç-
mesidir. Sendikamızla görüşerek diyalog kanallarının 
açılmasıdır.

Kentpar işçileri işlerinin başına dönerek işyerinde ve 
bölgede çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için so-
nuna kadar mücadele edecektir.

DİSK Yönetimi Konya'da

Disk yöneticileri, Anayasal haklarını kullanarak Kent-
par Otomotiv'de sendikalaştıkları için işten atılan metal 
işçileriyle buluştular.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Baş-
kanımız ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve 
Örgütlenme Sekreterimiz Hami Baltacı 28 Eylül Salı 
Konya’daydılar. Sabah saatlerinde Genel Başkanımız, iş-

ten atılan Kentpar Otomotiv işçileriyle toplantı yaparak 
bilgilendirme yaptı.

Daha sonra işyeri önünde DİSK heyeti ile buluşan iş-
çiler, direniş kararlılıklarını dile getirdiler.

Konya Valisi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin 
ardından Konya Kayalıpark’da işten atılan üyelerimizle 
birlikte düzenlenen basın açıklamasında, Genel Başka-
nımız Adnan Serdaroğlu, “İşyerinde kölelik koşullarında 
işçi çalıştırmaya alışan ve sendikal örgütlülüğe tahammül 
gösteremeyen işveren ‘iyi niyet ve ahlak kurallarına ay-
kırılık’ bildirimiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldılar. 
Öğrenilmiş çaresizliğe teslim olmayacağız. Biz DİSK’iz. 
Teslim olmayacağız” dedi.

Birleşik Metal-İş sendikası olarak Kentpar işçilerinin 
hakları için başlattığımız bu mücadeleyi zaferle sonuçla-
na dek her alanda kesintisiz bir biçimde sürdüreceğiz.

281 gün süren grevle gelen kazanım

Konya, işverenlerin yasaları 
tanımadığı bir kent olmayacak
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Ar Yıldız işçileri 
Yeniden sendikasına kavuştu
Sendikamızda uzun yıllar örgütlü olan Ar Yıldız Ma-

deni Eşya işçileri bir dönem sendikasız kaldıktan sonra 
yeniden sendikalarına kavuştular. Çorlu’da bulunan Ar 
Yıldız işçileri Eylül ayında üyeliklerini tamamlayarak 
sendikamız saflarına yeniden katıldı. 

Trakya şubemiz tarafından yürütülen örgütlenme ça-
lışmaları sonucu, sendikamız kısa sürede gerekli olan 
yasal çoğunluğu sağladı . 

13 Eylül 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptık. Bakanlık sendika-
mızın çoğunluğunu belgeleyerek yetki tespitini sendi-
kamıza gönderdi. 

Ar Yıldız işvereninin sendikal örgütlenmeyi tanıma-
sıyla temsilcilerimiz atandı. İşyerinde toplu sözleşme 
görüşmeleri başladı.

Mas-Daf işçileri 
Yuvanıza hoşgeldiniz
Düzce’de kurulu Mas-Daf Makina 

San. A.Ş. işyerinde çalışan işçiler sen-
dikamıza üye oldular. Kocaeli Şubemiz 
tarafından sürdürülen örgütlenme çalış-
maları sonucu işyerinde yasanın aradığı 
çoğunluk sayısına ulaşıldı ve Çalışma 
Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvu-
ruldu.

22 Eylül 2021 tarihinde yapılan baş-
vuruyu inceleyen Bakanlık, sendikamızın 
Mas-Daf’ta toplu iş sözleşmesi yapabil-
mek için yeterli çoğunluğa sahip olduğu-
nu tespit etti. 

Mas-Daf işçileri 2010 yılında sen-
dikamızda örgütlendiler. Sendika hakkına sahip çıkan 
Mas-Daf işçileri kararlı ve uzun bir mücadele ortaya 

koymuş ancak toplu sözleşmeli çalışma hakkına kavu-
şamamışlardı. 

Yıllarca örgütsüz çalışan ve işye-
rinde yaşadıkları sorunlarda çözümsüz 
kalan Mas-Daf işçileri böylece sorun-
larının çözümü için yeniden önemli bir 
adım atmış oldular.

Yetki tespitinin gelmesinin ardın-
dan işyeri yönetimiyle de temas kuran 
sendikamız, işçilerin sendikalaşma 
hakkının tanınması ve gecikmeksizin 
toplu iş sözleşmesi sürecinin başlama-
sına yönelik girişimlerini hızlandırdı. 
Mas-Daf işçilerinin de beklentisi bu 
yönde. 

Devam Eden Toplu Sözleşmeler
• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Valfsan Dış TİC. 

LTD. ŞTİ. işyerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 
26.08.2021 tarihinden itibaren devam etmektedir.

• Gebze 2 No’lu Şubemize bağlı Legrand Elektrik 
Sanayi A.Ş. işyerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 
10.09.2021 tarihinden itibaren devam etmektedir.

• Kocaeli Şubemize bağlı Elimsan Şalt Cihazları 
Ve Elektromekanik San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde Toplu 
İş sözleşmesi görüşmeleri 10.09.2021 tarihinden itiba-
ren devam etmektedir.

• Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş. 
işyerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 21.09.2021 
tarihinden itibaren devam etmektedir.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Penta Elektro-
nik Telekomünikasyon Plastik San. Ve Tic. A.Ş. iş-
yerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 15.10.2021 
tarihinden itibaren devam etmektedir.

• Eskişehir Şubemize bağlı Hapalki Sanayi Ürün-
leri Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. işyerinde Toplu 
İş sözleşmesi görüşmeleri 19.10.2021 tarihinden itiba-
ren devam etmektedir.

• Trakya Şubemize bağlı Hidro-Mak Damper Ve 
Hidrolik Makina San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde Toplu İş 
sözleşmesi görüşmeleri 19.10.2021 tarihinden itibaren 
devam etmektedir

• Anadolu Şubemize bağlı ODS Ortadoğu Döküm 
Ve İmalat Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. işyerinde Toplu 
İş sözleşmesi görüşmeleri 27.10.2021 tarihinden itiba-
ren devam etmektedir.

• MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri  
12.10.2021 tarihi itibari ile devam etmektedir.

Uyuşmazlıkta Olan Toplu Sözleşmeler 
• Gebze Şubemize bağlı Enka İmalat Sac Parça Ve 

Kalıp San. Tı̇c. A.Ş. işyerinde toplu görüşme süresi 

olan 60 gün içerisinde anlaşma sağlanmamıştır.

• Bursa Şubemize bağlı Şahinkul Makina Ve Ye-
dek Parça San. Tic. A.Ş. işyerinde toplu görüşme sü-
resi olan 60 gün içerisinde anlaşma sağlanmamıştır.

• Bursa Şubemize bağlı Standex Gravür San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde toplu görüşme süresi olan 
60 gün içerisinde anlaşma sağlanmamıştır.

Arabulucu Raporu Gelen İşyerleri
• Anadolu şubemize bağlı Petrotek Sondaj Makina 

San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde Arabulucu aşamasında da 
anlaşma sağlanamamış, Arabulucu raporunu sendika-
mıza 06.10.2021 tarihinde ulaşmıştır.

Grev Uygulaması 
• Gebze 2 No’lu şubemize bağlı Baldur Süspansi-

yon Üretim San. Ve Tic. A.Ş. ile Sendikamız arasın-
da yürütülmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinde 
anlaşma sağlanamaması üzerine Genel Yönetim Ku-
rulumuz, 09.12.2020 tarih ve (258) sayılı kararı ile iş-
yerinde 25.12.2020 tarihinde uygulanmak üzere grev 
kararı varılan anlaşma neticesinde kaldırılmıştır.

Toplu Sözleşme İmzalanan İşyerleri
• Kocaeli Şubemize bağlı Anadolu Döküm Sanayı̇ 

A.Ş. işyerinde Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri 
11.10.20121 tarihinde üyelerimizin onayıyla anlaşma 
ile sonuçlanmıştır.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Günsan Elektrik 
Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde Toplu İş söz-
leşmesi görüşmeleri 25.08.20121 tarihinde üyelerimi-
zin onayıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

• İstanbul 1 No’lu Şubemize bağlı Mert Akışkan 
Gücü San. Ve Tic. A.Ş. işyerinde Toplu İş sözleşmesi 
görüşmeleri 12.07.20121 tarihinde üyelerimizin ona-
yıyla anlaşma ile sonuçlanmıştır.

KROMAN ÇELİK SAN. A.Ş.  
Baştemsilci: Ahmet Kılıç 

 
ELİMSAN ŞALT CİHAZ. VE ELEKT. SAN. VE TİC. A.Ş. 

Baştemsilci: Hüseyin Akyol 
Temsilci: Şahin Köse 
Temsilci: İsmail Kasap 

 STANDEX GRAVÜR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 Baştemsilci: Ali Bektaşoğlu 

PENTA ELEKT. TELEK. PLAST. SAN. VE TİC. A.Ş.  
(TUZLA) 
 Baştemsilci: İbrahim Olaş 
 Temsilci: Cüneyt Dikmen 
 Temsilci: Rabiye Özeren 

ENTİL ENDÜSTRİ YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş  
 Baştemsilci: Yasin Akın 
 Temsilci: Oğuzhan Gündüz 

 PETROTEK SONDAJ MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 
 Baştemsilci: Mustafa Miraç 

 RENTA ELEKT. EV ALET. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
(KURUTMA) 
 Baştemsilci: Suat Yıldız 
 Temsilci: İsmail Atabek 
 Temsilci: Arif Öner 
 Temsilci: Ali Dülger 

 KIRAÇ METAL ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 Baştemsilci: Uğur Demir 
 Temsilci: Hayati Aladağ

Yeni Seçilen Temsilcilerimiz

Yeni seçilen temsilci arkadaşlarımıza  
görevlerinde başarılar diliyoruz.

Copreci Beyaz Eşya’da 
Artık sendika var

Gebze’de faaliyet yürüten 
İspanyol sermayeli Copreci 
Beyaz Eşya Yan Sanayi Üre-
tim Ve Ticaret Ltd. Şti. işye-
rinde çalışan işçiler, anayasal 
ve yasal haklarını kullanarak 
sendikamıza üye oldular.

Gebze şubemiz tarafından yürütülen örgütlenme 
çalışmaları sonucu, sendikamız kısa sürede gerekli 
olan yasal çoğunluğu sağladı ve 8 Ekim 2021 tarihin-
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki 
başvurusu yaptı. 

Copreci işvereninin işçilerin en temel yasal hakla-
rından olan sendikalaşma hakkına saygı göstermesini 
ve bu sürecin sorunsuz bir biçimde toplu sözleşme 
aşamasına kadar karşılıklı diyalog zemininde sürdü-
rülmesini temenni ediyoruz.

Befesa işçileri sendikamız 
saflarında

İskenderun Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan Befesa Sil-
vermet İskenderun Çelik Tozu Geri 
Dönüşümü A.Ş.’de çalışan işçiler, 
Anayasal ve yasal haklarını kulla-
narak sendikamıza üye oldular.

Sendikamız kısa sürede gerekli olan yasal ço-
ğunluğu sağlayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na yetki başvurusunu yaptı. Eylül ayında 
Bakanlık sendikamızın çoğunluğunu belgeleyerek 
yetki tespitini sendikamıza gönderdi. 

Befesa işçileri Öz-Çelik-İş sendikasından istifa 
ederek sendikamıza üye oldular. Eylül ayı içerisinde 
sendikamız yöneticileri ile şirket yönetimi arasında 
ilk görüşme sağlandı. Ancak Öz Çelik-İş Sendikası 
sendikamızın yetki tespitine itiraz etti. İşçilerin talebi 
yetki itirazını beklemeksizin toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerinin başlaması. 

Befesa işçilerinin toplu sözleşmeli çalışma düzeni 
için yürüttüğü mücadele sendikamızla birlikte devam 
ediyor. Befesa işçilerinin sendikamızda örgütlenmesi-
ne tahammül edemeyen sarı sendikalara da meydanı 
bırakmayacağız.

Befesa işçilerine aramıza hoşgeldiniz diyoruz.

Üyelerimizle gruplar halinde  süreç ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Anadolu Döküm'de 
14 Ekim’de Grev 
uygulama kararı 
alınmıştı. Greve 2 gün 
kala temsilcilerimizin 
ve üyelerimizin onay ve 
memnuniyetiyle iyi bir 
sözleşme imzalandı.

ValfsanAnadolu
Döküm

Günsan

facebook.com/BirlesikMetal

Eylem ve etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı 
bilgi ve fotğrafları  sosyal medya  

sayfalarımızda bulabilirsiniz...

twitter.com/BirlesikMetal

TİS törenlerinden...TİS törenlerinden...

TİS süreçlerinden...TİS süreçlerinden...
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süren bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu 
nedenle de ücretler reel olarak sürekli ge-
rilemektedir.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun 
gerçeği yansıtmadığı hemen her kesim ta-
rafından genel kabul görmektedir. Artık hiç 
kimse resmi enflasyona inanmamaktadır. 
Çünkü TÜİK’in açıkladığı enflasyonun bir 
gerçekliği kalmamıştır. Merkez Bankası 
başkanı bile geçtiğimiz günlerde 2021 yılı 
enflasyonunun yüzde 30 olacağını söyle-
miştir.

Temmuz ayı itibariyle resmi enflasyon 
% 18,85 olarak açıklanmıştır. Merkez Ban-
kası da "Enflasyon Raporu 2021-III" raporu 
açıklamasında, yılsonu enflasyon hedefini 
revize etmiş ve öngörüsünü yüzde 16 daha 
artırmıştır. Yine yüksek orandaki ÜFE’nin 
kuvvetli iç talep nedeniyle kısa süre içinde 
TÜFE’ye de yansıyacağı belirtilmektedir. 

Diğer yandan bağımsız araştırmacıla-
rın oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu 
(ENAGrup) 2020 yılı enflasyonunu yüzde 
36,72 olarak açıklamıştır.

2010 yılı Ağustos ayında MESS’e üye 
işyerlerindeki sendikamız üyesi ortalama 
bir metal işçisinin ikramiye dahil ücreti as-
gari ücretin yüzde 155 üzerinde iken, bugün 
itibariyle yüzde 84 üzerine gerilemiştir. Do-
layısıyla ücretlerin asgari ücret karşısındaki 
durumuna bakıldığında da yarı yarıya geri-
lediği görülmektedir.

Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 
Sendikamızın örgütlü olduğu 33 işletmeye 
bağlı 50 fabrikadan yaklaşık 11 bin üyemiz 
vardır.

Sendikamız, MESS’le yapılacak grup 
toplu iş sözleşmesine aylardır hazırlan-
maktadır. İşyeri Komitelerimizle, Merkez 
TİS Komitemizle, Başkanlar Kurulumuzla, 
Uzmanlar Kurulumuzla ve Yönetim Kurulu-
muzla çeşitli toplantılar yaptık. İşçi arkadaş-
larımızın taleplerini bu toplantılarda ayrıntılı 
olarak ele aldık. Toplu sözleşme teklifimizi 
birçok faktörü dikkate alarak hazırladık. Do-
layısıyla, bu teklif tüm metal işçilerinin gö-
rüşleri ve talepleri dikkate alınarak, onlarla 
birlikte hazırlanmıştır. 

Şimdi, bu dönemki toplu sözleşme tekli-
fimiz hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bildiğiniz üzere, toplu sözleşmeler 1 yıl-
da az, 3 yıldan fazla süreli olamamaktadır. 
Ülkemiz iktisadi, siyasi ve toplumsal oldukça 
dinamik süreçlerden geçmektedir. Bu hızlı 
değişim sürecinde, yarının ne olacağının 
bilinmediği dönemde 3 yıllık bir toplu sözleş-
me yapmanın mümkün olamayacağı açık-
tır. Bu nedenle, toplu sözleşme teklifimiz 2 
yıllıktır. Toplu sözleşmemizin yürürlük baş-
langıç tarihi 1 Eylül 2021’dir ve 31 Ağustos 
2023 tarihinde sona erecektir.

Sözleşmenin kaç yıllık olacağı oldukça 
önemli bir konudur. Bu bizim üzerinde en 
fazla hassasiyet gösterdiğimiz maddedir. 
Metal işkolunda ücretlere 6’şar aylık dönem-
ler halinde zam yapılmaktadır. Ücret zam 
pazarlığının esasını da ilk 6 aylık dönem 
oluşturmaktadır. Bir başka deyimle, işçiler 
ücret zammını esas olarak ilk 6 aylık dö-
nemde almaktadırlar. Bu nedenle ilk 6 aylık 
dönem ne kadar geciktirilirse, işçilerin cebi-
ne girecek para da o kadar az olacaktır. Bu 
nedenledir ki, işverenler toplu sözleşme 3 
yıllık olsun demekte, böylece ücret zammını 
daha az vermenin hesabını yapmaktadırlar. 

Ücret teklifimiz 4 bölümden oluşmakta-
dır. 

Birincisi, ilk defa işe girecek bir metal 
işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10 
oranında artırılmasını istiyoruz.

İkinci olarak, halen çalışanlar arasında 
sektörümüzde düşük ücretli işçilerin bulun-
duğunu gerçeğini göz önüne alarak, bu işçi-
lerin ücretlerinde bir miktar iyileştirme yapıl-

masını önemli görüyoruz. Bu nedenle, saat 
ücreti 20 TL’nin altında kalan işçilerin saat 
ücretlerine 20 TL’yi geçmemek üzere 0,70 
krş iyileştirme yapılmasını istiyoruz.

Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dö-
nem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 
artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 
4,60 TL zam yapılmasını istiyoruz.

Bu ücret zam teklifimizin karşılığı oran-
sal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 
30,89’dur.

Bu teklimiz ilk 6 aylık dönem için orta-
lama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL’ye 
denk gelmektedir.

Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse, 
resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması 
nedeniyle, teklifimiz: 

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 
3 puan eklenmesi, 

3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 
4 puan eklenmesi, 

4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 
3 puan eklenmesi şeklindedir.

***
Metal işçilerine ödenen sosyal haklar 

oldukça düşük tutarlardadır. Yapılan ödeme 
ile yapılma amacı arasında bir bağ kalma-
mıştır. Örneğin; 

Aylık ödenen çocuk parası net 17 TL ile 
13 TL arasında değişmektedir. Bu rakamları 
söylemek bile acı vermektedir.

Bayramlarda metal işçilerine net 552 
TL ile 289 TL arasında değişen miktarlarda 
ödeme yapılmaktadır. Bu paranın bayram 
için yapılacak hiçbir masrafı karşılamayaca-
ğı açıktır.

İşçinin izne çıkması durumunda verilen 
para net 601 TL ile 331 TL arasında de-
ğişmektedir. Bu miktar, bir işçinin ailesiyle 
birlikte başka bir kente gitmesi halinde yol 
ücretini bile karşılamaktan uzaktır.

Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu 
adaletsizliğin giderilmesi ve yükseltilmesi 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Sosyal ödemeler 
amacı ile bağlantılı, amaca hizmet eder dü-
zeye getirilmelidir.

Bu nedenle, sosyal haklarda 1. Yıl için 
ortalama yüzde 45 oranında artış teklif edi-
yoruz. Sosyal hakların ikinci yılı için ise enf-
lasyon artı 4 puan artış teklif ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,
Değişiklik talep ettiğimiz diğer maddeler-

den bazılar şunlardır:
• Toplu sözleşmeden sendika üyesi ola-

bilen tüm işçiler ayrımsız yararlanmalıdır. 
Bu nedenle TİS hakkını sınırlayan kap-

sam maddesi daraltılmıştır.
• İşyerlerinde özel istihdam büroları ara-

cılığı ile ya da herhangi bir ad altında geçici 
süreli (belirli süreli) işçi çalıştırılmamalı, işçi-
lerin iş olunca işe alınması, birkaç ay sonra 
da işten atılması sona erdirilmelidir. Bunu 
sağlayacak madde teklif ediyoruz.

• İşçiler genelde normal ücretleri ile geçi-
nemedikleri için, kimi zaman da işverenlerin 
talep ve baskısıyla fazla çalışma yapmak 
zorunda kalmaktadırlar. Ancak, fazla mesai 
ücretleri düşüktür. Bu nedenle, hafta tatil-

lerinde evde dinlenme yerine çalışmak zo-
runda kalan işçilerin fazla çalışma ücretleri 
yüzde 150, yine bayramlarda dinleneme-
yen, aile ve akraba ziyareti yapmak yerine 
çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatil-
lerde fazla mesai ücretinin de yüzde 200 (4 
yevmiye) olmasını teklif ediyoruz.

• Kurban bayramında harcamaların 
daha fazla olması nedeniyle, Kurban Bayra-
mı ödemesinin 1000 TL daha fazla olmasını 
talep ediyoruz.

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olma-
sını talep ediyoruz. 

• 3 Aralık Dünya Engelliler gününün en-
gelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin 
günü olmasını talep ediyoruz. 

• Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme 
süresi verilmelidir. Böylece, dikkat dağınık-
lığı nedeniyle yapılan iş kazaları azalacak, 
öte yandan kısa süreli dinlenen işçilerin ve-
rimi de artacaktır.

• Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılı-
ğı göz önüne alınarak gece zammının yüz-
de 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesini talep 
ediyoruz.

• Ağır çalışma koşullarında ömrünü tü-
keten işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin 
2’şer gün artırılmasını talep ediyoruz.

• Vergi ödemelerinin büyük bölümü üc-
retliler tarafından yapılmaktadır. Bu da yet-
mezmiş gibi, bazı zam dönemlerinde alınan 
ücret zamları vergi dilimlerinin yükselmesi 
nedeniyle devlete vergi olarak kesilmekte, 
işçiler neredeyse hiç zam alamamaktadır. 
Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi 
payının işveren tarafından ödenmesini teklif 
ediyoruz.

• İşçiler hastalandığında 5 gün ve daha 
az süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün üc-
reti ödenmemektedir. İşçiler hastalanmaları 
nedeniyle gelir kaybına uğramamalı, rapor 
alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence 
ödenmelidir. Ayrıca işyeri hekimlerinin verdi-
ği istirahatler ücretli olmalıdır. 

***
Teklifimizi sizlere başlıklar halinde sunu-

muna devam ediyorum.
• İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağ-

lanması için işyerlerinde sendikanın yetkili 
uzmanları da periyodik kontroller gerçekleş-
tirebilmelidir. 

• İşçilere yılbaşı ve ramazan bayramın-
dan önce net 500 TL’lik erzak verilmesini 
teklif ediyoruz.

• Sendika üyesi işçilerin yararlandıkları 
tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşi-
nin ve çocuğunun da yararlanmasını talep 
ediyoruz.

• İşçi ücretlerinin bankada işlem görme-
si nedeniyle alınan promosyonların işçilere 
ödenmesini teklif ediyoruz. 

• 15 saatlik ücret karşılığı Devam Primi 
verilmesini teklif ediyoruz. Bu teklifimiz bazı 
işyerlerinde uygulanmaktadır ve işyerlerin-
de yaşana kimi sorunların çözümünü kolay-
laştırmaktadır. 

• Öğrenim yardımının anasınıfında olan-
lara ve öğrenim gören üyelerimize de veril-
mesini talep ediyoruz.

***
İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel 

ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta üc-
ret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm 
maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. Talep-
lerimiz gerçekçidir. Bu taleplerin karşılanma-
sı hiç de zor değildir. İşverenler, taleplerimizi 
karşılayacak güce ve olanaklara sahiptir. 
Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak üretim 
ve karlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz. 

Pandeminin pik yaptığı dönemlerde dahi 
işçiler çarkların dönmesini sağlamış, canları 
pahasına çalışmışlardır. Bu kadar yüksek 
karlar işçilerin bu fedakar, özverili çalışma-
ları sayesindedir.

Şimdi sıra metal patronlarındadır. Şimdi, 
işçilerin bu emeklerinin karşılığının hiç de-
ğilse bir bölümünün ödenmesinin zamanı 
gelmiştir.

Sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal 
işçilerinin birlikte mücadele etmesini olduk-
ça önemli bulduğumuzu belirtmek isterim. 
Tüm metal işçilerinin birlikte mücadelesi 
haklarımızın alımını kolaylaştıracaktır.

Sendika ayırımı yapmadan sözleşme 
kapsamındaki tüm metal işçisi kardeşlerime 
verecekleri bu zorlu mücadelede kolaylıklar 
ve başarılar diliyorum. 

Yeni toplu sözleşme döneminin tüm me-
tal işçilerine hayırlı olmasını diliyor, Yönetim 
Kurulumuz adına hepinize saygılar, sevgiler 
sunuyorum.

(Genel Başkanımız Adnan 
SERDAROĞLU’nun MESS Grup Toplu Söz-
leşmesi Teklifi  Basın Toplantısı konuşması)

Metal işkolu Grup Toplu Sözleşme 
sürecindeyiz. Metal işkolu grup toplu 
sözleşmeleri; sözleşme kapsamında işçi-
nin çokluğu, örgütlülük düzeyi ve niteliği, 
MESS’in işveren örgütleri içindeki farklı 
durumu ve sektörün ekonomi içindeki bü-
yüklüğü nedeniyle hep önemli olmuştur. 

Metal işkolu grup toplu sözleşmeleri, 
özel sektördeki en büyük toplu sözleş-
medir. MESS’le yapılan metal Grup Top-
lu İş Sözleşmesi başka sektörler için de 
sonuç yaratmakta, başka sektörleri de 
etkilemektedir. Bu nedenle, “metal işçisi 
kazanırsa herkes kazanır” sözü gerçek 
bir duruma işaret etmektedir.

Metal sektörü, otomotivden beyaz 
eşyaya, demir dökümden, elektroniğe 
geniş bir alanı kapsamaktadır ve Türki-
ye ekonomisinin lokomotifi niteliğindedir. 
Ekonominin üçte birini metal sektörü oluş-
turmaktadır.

Teklimizi açıklamadan önce bazı ger-
çekleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Pandemi ile birlikte tüm toplumsal ke-
simlerin olduğu gibi işçilerinde harcama-
ları artarken, gelirleri azalıyor. Bunu açlık 
ve yoksulluk sınırının hızlı yükselişinde 
de görüyoruz. Sendikamız Sınıf Araştır-
ma Merkezi BİSAM’ın Temmuz ayı Açlık 
ve Yoksulluk sınırını raporuna göre; açlık 
sınırı 2.864 TL ve yoksulluk sınırı 9.906 
TL’dir. Oysa alınan ücretler yoksulluk sını-
rının çok altındadır.

Pandemi döneminin ilk aylarında bazı 
işyerlerinde üretimlerde kısmi sorunlar 
yaşanmış ise de, bu durum kısa bir süre 
sonra atlatıldı. Üretim ve karlılık oranları 
sürekli yükselmektedir.

Özellikle karlılıkta olağanüstü artışlar 
yaşandığını görüyoruz. Otomotiv ve be-
yaz eşya gibi sektörlerde üretimin önemli 
bir bölümü ihraç edilmektedir. Bu durum 
yükselen kurlar nedeniyle karlılık oranları-
nın da yükselmesine yol açmaktadır.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şir-
keti pandemi yılı olan 2020 yılında kârını 
toplam yüzde 55 artırmıştır. Öte yandan, 
MESS’e üye ve sendikamızın örgütlü ol-
duğu aynı zamanda borsada (BİST’te) 
işlem gören işyerlerinde 2020 1. çeyrek 
verileri ile 2021 1. çeyrek verilerini karşı-
laştırdığımızda net karlarda ise yüzde 585 
artış olduğu görülmektedir.

Aynı dönem için, borsada (BİST’te) 
sektörlere göre karlılık oranlarına bakıl-
dığında ise yakın dönemde görülmedik 

düzeyde karlılık yaşandığı göze çarpmak-
tadır.

Demir Çelikte yüzde 1158,6,
Otomotivde yüzde 173,5
Otomotiv Yan Sanayinde yüzde 173,8 

oranında karlılık söz konusudur.
Karlılık yanında üretimde ve ihracatta 

da artış söz konusudur. 
Metal sektörünün alt segmentlerine 

bakıldığında; Grup TİS başlangıcı olan 
Eylül 2019 ayını referans alırsak Ana Me-
tal Sanayi için sektörde yüzde 20’lik, Me-
tal Eşya Sanayinde ise yüzde 24’lük bir 
büyüme göze çarpmaktadır. 

Makine ve Ekipman İmalatında ise 
yüzde 31’lik bir büyüme gerçekleşmiştir. 
Nisan 2020 referans alınırsa üretim yak-
laşık 2 kat artmıştır.

Bilgisayar, elektronik ve optik ürün-
leri Ekim 2019 yılında üretimde yaşanan 
daralma ve üzerine pandemi etkisi ile 
Mart 2021 tarihine kadar dalgalı bir seyir 
izlemiştir. Nisan 2021’de üretim tüm za-
manların rekor değerine ulaşmıştır. Ey-
lül 2019’dan bu yana üretim artışı yüzde 
16’dır. 

Elektrikli teçhizat üretimi Ağustos 
2020’de toparlanmaya başlamış ve 
2021’e rekor üretim değerleri ile girmiştir. 
Sektör Eylül 2019 referans alındığında Ni-
san 2021’de yüzde 22’lik bir üretim artışı 
gerçekleştirmiştir.

Beyaz eşya da iç satış ve ihracat ol-
mak üzere 6 ana üründe toplam satışlar 
yılın ilk yarısında 2020 senesinin aynı dö-
nemine göre %41 oranında artmıştır.

İhracata baktığımızda da yine artışla 
karşılaşıyoruz. 2021 yılı Temmuz ayı iti-
bariyle 7’şer aylık toplamları karşılaştırdı-
ğımızda yüzde 37 oranında artış olduğu 
görülüyor.

İhracatta alt segmentlere batığımıza:
Otomotiv Endüstrisi 26%
Elektrik Elektronik 38%
Makine ve Aksamları 29%
Demir ve Demir Dışı Metaller   7%
Çelik   57%
Oranlarında artış gerçekleşmiştir.
Salgın başlamasının hemen sonra-

sında sendikamız tarafından işyerlerin-
den virüse yakalanan işçilerle ilgili haftalık 
veriler toplanmaya başlanmıştır. Sendi-
kamızın örgütlü olduğu işyerlerinde her 5 
işçiden birisi COVİD-19’a yakalanmıştır. 

İşyerlerinde COVİD-19 olan işçiler 
oransal olarak ülke genelinden çok daha 
fazladır. Bunun temel nedeninin işyeri or-
tamı olduğu açıktır. 

Diğer yandan, Türk Tabipleri Birliği 
Pandemi Çalışma Grubu, Covid-19 nede-
niyle iş kazası sonucu ölümlerin yaklaşık 
yüzde 30 arttığını açıklamıştır.

Pandeminin en yüksek olduğu dö-
nemlerde bile işçiler ölümle burun buruna 
çalışmıştır. Az önce açıkladığım karlar, 
işçi arkadaşlarımızın ölümüne çalışarak 
dönmesini sağladığı çarklar sayesindedir.

***
Bu yıl giderek artan ve artma eğilimi 

MESS TİS sürecinde görüşmeler başladı... 

2021-2023 Dönemi Grup Toplu Sözleşmesine yönelik teklifini  hazırlayan sendikamız, 
27 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısı ile teklifimizi kamuoyuna açıkladı.

 Geniş katılımlı ve coşkulu geçen toplantıda, Genel Başkanımız süreci anlatarak , 
grafikler ve tablolarla metal işçisinin taleplerini anlattı...

Metal işçileri ne istiyor?

MESS’le Sendikamız arasında Grup 
Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 12 Ekim 
2021’de MESS Merkez Bürosunda başladı. 
Sendikamız sözleşme görüşmelerine, 
Genel Sekreterimiz Başkanlığında Şube 
Başkanlarımız, işyeri temsilcilerimiz, 
uzmanlarımız ve avukatımızın yer aldığı 
kalabalık bir heyetle katıldı. Sendikamızın 
örgütlü olduğu 31 işletmeden yaklaşık 11 
bin işçi toplu sözleşme kapsamında.

Toplantıda, MESS adına, Yönetim 
Kurulu üyesi Bora Koçak’ın açış konuşması 
sonrası, MESS Genel Sekreteri  Fatih Ay 
yaptığı konuşmada, bu sürece rekabetçilik 
ekseninde yaklaştıklarını belirtti ve 
ekonomideki ve metal sektöründeki 
gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı.

Daha sonra sözü alan Genel Sekreterimiz 
Özkan Atar; ülke ekonomisinin ve metal 
sektörünün yaşadığı kimi sorunların geride 
kalma eğiliminde olduğunu, şirketlerin 
karlılıklarını sürdürdüklerini, karlarda bir 
azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün 
hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirtti.

Genel Sekreterimiz Özkan Atar’ın 
konuşmasının ardından Sendikamız adına 
sunum yapıldı. Yapılan sunumda;

Yaşanan kısmi sorunlara karşın şirketlerin 
2020 ve 2021 yılı için karlılık oranlarındaki 
artışın sürdüğü; ihracatta metal sektörünün 
ilk sıradaki yerini koruduğu, ihracatta ve 
üretimde artış yaşandığı,

Emek verimliliğinde artış yaşandığı, 
işçilerin verimlilik düzeylerinin yüksek 
olduğu,

Enflasyonun arttığı, işçilerin alım 
güçlerini koruyamadığı, enflasyonun 
yükselme eğiliminde olduğu, işçi ücretlerinin 
reel olarak gerilediğinin görüldüğü belirtildi.

Konuşma ve sunumların ardında 
maddelerin görüşülmesine geçildi. Bugünkü 
toplantıda 14 madde görüşüldü, bunlardan 
12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde 
ertelendi. Kabul edilen 12 madde aşağıdadır.  

Anlaşma sağlanamayan maddelerden 
birisi yürürlük maddesi olup, işveren 
sözleşmenin 3 yıllık olmasını önermiş, 
Sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını 
kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin 
bir şekilde belirtmiştir.

Sendikamızın sözleşmeden daha fazla 
işçinin yararlanmasını öngören Kapsam 
maddesindeki değişiklik teklifi kabul 
edilmemiş, ertelenmiştir.

MESS ile görüşmeler 12 Ekim’de başladı
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AR METAL işyerinde sendikal eğitim hakkımızı 
şube yönetimi olarak üyelerimizle çalışma hayatı, genel 
sorunlarımızın kapitalizm ile ilişkisi üzerine sohbet 
havasında gerçekleştirdik.

CHEN SOLAR işyerinde temel sendikal eğitimimizi 
3 vardiyada da tamamladık.

HT Solar işyerinde “Covid19 ve AŞI” konusu 
üzerine meslek hastalıkları uzmanı Dr. Elif ALTUNDAŞ 
HATMAN'IN katkılarıyla eğitim hakkımızı kullandık.

Ve ayrıca CHİNATOOL Otomotiv’de iletişim eğitimi, 
VOESTALPİNE temel sendikal eğitimi, Cavo Otomotiv 
İSİG eğitimlerimiz yapıldı. 

Eğitim hakkı olan işyerlerimizde eğitimlerimize 
aralıksız devam ediyoruz.

Şube Kadın Komisyonumuz, düzenli olarak biraya 
gelmektedir.

Gebze Şubemizden
Uzun zamandır örgütlenme çalışması yürüttüğümüz 

İspanyol sermayeli COPRECİ fabrikasında yetki 
tespitimizin taraflara ulaşması sonrası fabrika yönetimi 
ile bir toplantı yapıldı. Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve 
şube yönetimi olarak katıldığımız toplantıda; yetki itirazı 
olmaması ve toplu sözleşme görüşmelerine başlanması 
hususunda mutabakata varılmıştır. Gelmiş olunan bu 
olumlu nokta vardiyadaki üyelerimize duyurulmuş olup 
memnuniyet ve coşku ile karşılanmıştır.

Gebze Şube yönetimi ve temsilcileri olarak 
bölgemizdeki direnişlerde dayanışmayı yükseltiyoruz. 

Hafta sonlarında, işyeri komite toplantılarımızı 
şubemizin toplantı salonunda gerçekleştiriyoruz.

MESS toplu iş sözleşmesi ana gündemli, eylül ayı 
temsilciler kurulumuzu Genel Sekreterimiz Özkan 
ATAR'ın katılımıyla gerçekleştirdik.

WEIDMANN işyerinde Aylık 1 Saatlik Sendikal 
Eğitim Hakkımızı, Şube Yönetimi olarak Üyelerimizle 
çalışma hayatı, genel sorunlarımız ve bunların 
kapitalizm ile ilişkisi üzerine karşılıklı sohbet havasında 
gerçekleştirdik.

CAVO OTOMOTİV İşyerinde şube yönetimi ve 
Sendikamızın İSİG Uzmanıyla üyelerimizi tezgahbaşında 
ziyaret ettik. Aylık 1 saatlik sendikal eğitim hakkımızda, 
iki ayrı grupta 1 saat işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 
işledik.

CHINATOOL OTOMOTİV işyerinde işçi sağlığı ve 
güvenliği açısından işyeri ve sendikamız İSİG uzmanları 
ortaklaşa denetim yaptılar.

WEIDMANN işyerinde sendikal eğitim hakkımızı, 
“Haklar ve borçlar” konusu üzerine sendikamızın 
avukatının katkılarıyla gerçekleştirdik.

Görüşmeler başlamadan önce Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri’nde yapılan Merkez TİS Komisyonu toplantısı sonrası, 10 Ağustos'ta Başkan-
lar Kurulumuz, Genel Merkezimizde toplandı. 

Başkanlar Kurulumuz, TİS sürecini değerlendirdi

26 Ekim 2021’de yapılan 2. toplantıda 
toplam 15 madde görüşüldü. Bu 
maddelerden sendikamızın değişiklik 
teklif etmediği 11 madde kabul edildi. 
Değişiklik önerdiğimiz 4 madde ise kabul 
edilmedi ve ertelendi.

MESS ihbar ve kıdem tazminatı 
maddelerinde karşı teklif verdi. MESS, 
karşı teklifi ile, yasal sürelerden daha 
fazla uygulama olan işyerlerinde 1 Eylül 
2021 tarihinden itibaren işe giren işçilere 
kanunda yer alan sürelerin uygulanmasını 
önerdi. 

Sendikamız 
ise, kazanılmış 
hakları geriye 
götürecek bir 
öneriyi kabul 
etmeyeceğini ve 
tartışmayacağını 
belirtti.

Grup Toplu İş Sözleşmesi 
görüşmelerinin üçüncü toplantısı 9 Kasım 
2021 tarihinde yapıldı.

Toplantıda toplam 19 madde 
görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın 
değişiklik teklif etmediği 15 madde kabul 
edildi. 

Değişiklik önerdiğimiz 4 madde ise 
kabul edilmedi ve ertelendi. 

Ayrıca, MESS 1 madde için karşı teklif 
verdi.

Görüşmeler devam ediyor

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı 21 
Eylül Salı günü Lastik-İş sendikamızın ev 
sahipliğinde İzmit’te yapıldı.

Konfederasyonumuz ve bağlı 
sendikalarımızın İletişim ve Basın-
Yayın, Araştırma, Uluslararası İlişkiler, 
Hukuk, TİS, İSİG, Eğitim ve Örgütlenme 
dairelerinin uzmanları ile DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel 
Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel 
Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı ve 
DİSK YK Üyesi Seyit Aslan’ın yanı sıra 
Kocaeli Bölge Temsilci’miz Vedat Küçük 
de genel uzmanlar toplantısına katıldı.

DİSK Genel Sekreteri Adnan 
Serdaroğlu yaptığı açış konuşmasında 
DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı’nda, 
gerçekleşecek Bölge Temsilciler 
Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantıları 
öncesinde önemli veriler çıkarılacağını 
vurguladı. Ardından söz alan DİSK 
Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin 
Sarı ise kapitalizmin pandemi sonrası 
kendini yeniden örgütlediğini, DİSK’in 
de kendisini yeni sürece adapte etmesi 
gerektiğini belirterek Genel Uzmanlar 
Toplantısı’nın da bu 
yönde önemli tespitlerde 
bulunacağı temennisinde 
bulundu.

DİSK Genel Başkanı 
Arzu Çerkezoğlu ise 
yaptığı konuşmada DİSK’in 
kurulduğu günden bu yana 

alanında uzman çalışanlarının katkılarıyla 
politikalar ürettiğini, “2020’lerin DİSK’i”nin 
de yine tecrübeli ve genç uzmanlarının 
katkılarıyla kendini yenileyerek ileri 
taşınacağına olan inancını ifade etti.

Açış konuşmalarının ardından söz 
alan uzmanlar güncel tartışmalara 
değinerek dairelerin, sendikaların 
ve konfederasyonumuzun eşgüdüm 
içerisinde ortak politikalar üretmesi 
açısından uzmanlar toplantısının 
önemine vurgu yaptılar.

Toplantının kinci bölümünde 
İletişim ve Basın-Yayın, Araştırma, 
Uluslararası İlişkiler, Hukuk, TİS, İSİG, 
Eğitim ve Örgütlenme daireleri atölye 
çalışmalarına geçtiler. DİSK ve üye 
sendikalarımızın uzmanlarının kendi 
dairelerinin alanlarına giren konularda 
yeni tartışmaları, kapasite gelişimlerini 
ve genel politika önerilerini paylaştığı 
atölyelerin ardından sunumlara geçildi.

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı, 
son oturumda atölye sözcülerinin 
sunumlarıyla sona erdi.

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı İzmit’te yapıldı

İSİG Denetimleri
Sendikamızın örgütlü olduğu iş-

yerlerinde İSİG denetimleri devam 
ediyor....

18 Ağustos’ta Çayırova Boru 
(Dörtyol) fabrikasında incelemeler 
gerçekleştirildi. 

Anadolu Şube yöneticilerimiz ve 
Sendikamızın İSİG uzmanının katıldı-
ğı çalışmaların bir diğeri, 19 Eylül’de  
Yücel Boru (Osmaniye ) fabrikasında 
gerçekleştirildi.

Konfederasyonumuz 
DİSK Genel Başkanı Arzu 
Çerkezoğlu, DİSK Genel 
Sekreteri ve Sendikamızın 
Genel Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, Genel 
Sekreterimiz Özkan Atar, 
Anadolu Şube Başkanımız 
Deniz İlgan ve Şube 
Sekreterimiz Erdinç Koç, 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği 
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden METROPOL AŞ işyeri ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundular.

DİSK’ten Ankara Büyükşehir Belediye ziyareti

Denetlemeler-
de, İş Sağlığı ve 
Güvenliği bakı-
mından yapılabile-
cek iyileştirmelerin 
tespiti için  çalış-
malar yapıldı.
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İstanbul 1 Nolu Şubemizden
Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı 

kardeş Nakliyat-İş Sendikası’nın Pegasus 
örgütlenmesini sırasında haksız şekilde 
işten atılan işçilerle dayanışma & basın 
açıklaması etkinliğine katıldık. 

Baldur Grevi’nin 200. Gününde 
SANEL, TABO, COFLE işyerlerindeki 
temsilcilerimiz grev alanına bayram 
ziyaretinde bulundular.

Şubemize bağlı fabrikalar da tezgah 
başı bayram ziyaretleri yapıldı.

Mert Akışkan Gücünde toplu iş 
sözleşmesi imzalandı. Sözleşme sonrası 
Genel Merkez ve şube yönetimi olarak 
fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Ve 
üyelerimize bilgilendirme yapıldı. Genel 
Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Şube 
Yönetimimizin katılımıyla işyerinde 
düzenlenen tören, üyelerimizin alkışlarıyla 
kesilen pasta ile tatlandı. 

Sendikamızın Onursal Genel Baskanı 
Kemal TÜRKLERİ katledilişinin 41'nci 
yıldönümünde mezarı başında andık.

Schneider Elektrik grup şirketlerinden 
şubemizde örgütledğimiz Günsan Elektrik 
A.Ş. işyerinde toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. Günsan işçilerine sendikamıza 
ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun. Sözleşme 
sonrası; Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, 
şube yöneticilerimizle birlikte fabrika 
ziyareti ve toplu iş sözleşme bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 

Ve son olarak; Genel Başkanımız 
Adnan SERDAROĞLU ve Genel 
Sekreterimiz Özkan ATAR’la birlikte şube 

yöneticilerimizin de katılımıyla işyerinde 
bir tören düzenlendi. Üyelerimizle birlikte 
uzun süren mücadele sonrası imzalanan 
toplu iş sözleşmesi pasta töreni ile 
taçlandırıldı. 

Isuzu işyerindeki üyelerimiz ziyaret 
edildi ve MESS grup TİS hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 

Penta Elektronik (Tuzla&Alemdağ) 
işletmelerindeki üyelerimize yönelik 
şubemizde, TİS taslak hazırlığı yapıldı. 

Şube Temsilciler Kurulu aylık 
toplantılarımız düzenli olarak 
gerçekleştiriliyoruz. Genel Sekreterimiz 
Özkan Atar’ın katılımıyla Şube 
Temsilciler Kurulumuzu gerçekleştirdik.

Valfsan İşyerinde 3. Dönem TİS 
üyelerimizin onayıyla imzalandı. 

Örgütlenme çalışmaları değerlendirme 
toplantısında, Sendikamızın 
Sapanca Sardunya Eğitim ve Sosyal 
Tesisisleri’ndeyiz.

Şubemize bağlı Penta Tuzla işyeri için 
TİS taslak toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul’da yapılan 
Konfederasyonumuz DİSK’in Mücadele 
Programı Etkinliğine katılım sağladık.

Şube Kadın Komisyonumuz 
toplantısını gerçekleştirildi.

Şubemize bağlı Sanel işyerimizin yeni 
tesis açılışına Genel Başkanımız ve Genel 
Sekreterimizle birlikte katıldık. 

Şubemize bağlı Penta Tuzla işyerindeki 
üyelerimizle toplantı yapıldı.

Gebze 2 Nolu Şubemizden
Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 Nolu şubesi olarak 

bölgemizde ve işyerlerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İşyerlerinde üyelerimizi tezgah başında ziyaret ederek güncel 
sorunlarını yakından takip ediyoruz. MESS grup toplu 
sözleşmesi taslağı hazırlık sürecinde ve taslak açıklandıktan 
sonrada üyelerimizi ziyaret ederek açıklamalarda bulunduk.

Örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılının 
Temmuz ayından bu yana kesintisiz bir eylem ve etkinlik 
sürecindeyiz. 2020 Temmuz ayında başlayan ÖZER Elektrik 
örgütlenmesi sonrası 10 tane üyemiz işten çıkartılmış 
ve bizde kapı önü eylemini başlattık. 6 ay süren ÖZER 
Elektrik eylemi bitmeden yine 2020 Temmuz ayında daha 
önce örgütlendiğimiz uzun hukuki mücadele sonucunda 
BALDUR SÜSPANSİYON işyerinde mücadelemiz başladı.  
Baldur’da tüm işçileri sendikamızın saflarına kattığımızda 
işveren yine bildik yöntemlere başvurmuş 2 temsilcimizi 
ve 3 üyemizi 2020 Ekim’inde işten çıkartmış ve BALDUR 
SÜSPANSİYON işyerinde de direniş başlamıştır. Şube 
olarak 3 aya yakın 2 direnişi birlikte sürdürmek durumunda 
kaldık.

Baldur Süspansiyon işyerinde 30 Ekim 2020 tarihinde 
başlatmış olduğumuz direniş ile birlikte işveren işyerinde 
baskıyı arttırmış, istifa gibi bütün yolları denemiş toplu 
sözleşme görüşmelerine katılmamış son çare olarak grev 
oylaması istemişti. Ancak bunda da sonuç alamamış, 
işçilerin tamamı greve evet demiş işverene bir kez daha 
birlik beraberlik içinde gereken cevabı vermiştir.

Greve çıktığımız ilk gün grev kırıcılığına yeltenmiş, Şube 
yönetimimizin ve Baldur işçilerini dirayetli ve kararlı duruşu 
sonucu bütün işçilerle birlikte fabrikanın içine girerek grev 
kırıcılarının hepsini dışarı çıkartmıştır. Bunun sonunda şube 
başkanımız ve 5 tane öncü işçi göz altına alınmıştı. 

İşverenin ve polisin baskılarının Baldur işçisini 
yıldıramamış ve greve kararlılıkla ve coşkulu bir şekilde 
çıkılmıştır. Bu kararlı duruşu içine sindiremeyen işveren 
yasak olmasına rağmen greve çıkan 17 grevci işçiyi işten 
çıkartmış, çıkartılan bu arkadaşlarımızın yerine yeni işçi 
alarak işbaşı yaptırdı. 

Kocaeli 5. İş Mahkemesi sendikamızın itirazını dikkate 
alarak yürütmeyi durdurdu. Ancak bir ay sonra yapılan 
duruşmada tam tersi karar vererek yeniden çıkartılan işçilerin 
yerine işçi alınmasının önü açılmıştır. İstinaf mahkemesi 
bizi haklı bularak mahkemenin kararını bozmuş yeniden 
görüşülmek üzere Kocaeli 5 İş Mahkemesine göndermiştir. 
Kocaeli 5 İş Mahkemesi önce 13 Eylül’e gün vermiş daha 

sonra 13 Ekim 2021 tarihine 
gün vererek istinafın kararını 
görmemezlikten gelmiştir.

Baldur grevi Pandemi 
koşullarında Türkiye 
genelinde çıkılan ilk grev 
olması nedeniyle kamuoyu 
ilgisinin çok yoğun olan 
bir grev oldu. Şubemizin 
ve sendikamızın yapmış 
olduğu basın açıklamalarında 
önemli katılımlar olmuş, 
üyelerimizin, Sendikaların, 
siyasi partilerin, birçok 
kurum ve kuruluşların 
ziyaretleri grevci işçilere güç 
vermiştir. 

Sendikamız Merkez 
Yönetim Kurulu ve Şube 
Yönetimi olarak bölgenin bütün mülki amirleri ile görüşmeler 
gerçekleştirdi. İşyerinde yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar 
anlatıldı. Ve en son Baldur işçileri ile birlikte yapılan Ankara 
yürüyüşünden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile görüşüldü ancak bir sonuç alınamadı. İspanyol sermayeli 
patron bu ülkeden gitmesin diye bu ülkede yapmış olduğu 
hukuksuzluğa göz yumdular bu ülkenin işçilerinin İspanyol 
patronuna ezdirdiler.

Birleşik Metal İş Sendikası Gebze 2 Nolu Şubesi olarak 
gece ve gündüz 24 saat boyunca Baldur işçileri ile birlikte 
nöbet tutuk. 

40 tane yiğit yürekli Baldur işçisi ile birlikte bizler kararlı 
bir şekilde mücadelemizi sürdürdük. Sendikayla kesinlikle 
görüşmem diyen işveren direnişimizin 335 inci grevimizin 
281 gününde sendikamız ile görüşmek zorunda kaldı. 
Yapılan bütün görüşmeler üyelerimiz ile paylaşıldı, tartışıldı 
ve bütün üyelerimizin onayı ile alınan karar uygulandı.

Baldur’da 4 mevsimi yaşadık. BALDUR işçileri ile 
bir aile olduk ve biz Baldur grevini işçi sınıfına armağan 
ettik. En büyük üzüntümüz işyerine sendikamızı girmemesi 
oldu. 12 ay direniş ve 10 ay grev çadırında günün 24 
saatini geçiren yiğit BALDUR işçileri mutlaka çalıştıkları 
işyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikasını anlatacaklardır ve 
yeni işyerlerini sendikamız ile buluşturacaklardır.

Bizleri onurlandıran ve duygulandıran en önemlisi de 
işçiler, bütün haklarını aldıktan sonra toplanıp son kez bir 

araya gelip bizlere PILAKET vermeleri oldu.
Bu plakette aynen şöyle yazıyordu. “Baldur Grevimizde 

dört mevsim birlikte direndik, direniş boyunca bizlerle 
birlikte mücadele ettiğiniz için teşekkürü borç biliriz. Yaşasın 
Baldur Grevi/ Yaşasın Sınıf Sendikacılığı”

BU plaket bizim için çok önemliydi, bir yıldır kar boran, 
yağmur çamur her türlü eziyeti çeken işçinin sendikasıyla 
duygu birlikteliği yaşaması kendisini yalnız hissetmeleri 
bizim açımızda önemli bir kazanç olarak değerlendiriyoruz. 
Bu direniş ve grevde bir tanesinin bile mutsuz ayrılmaması 
bütün işçilerin mutlu ayrılması bizim açımızdan çok önemli.

Bu direniş boyunca çok önemli maddi ve manevi 
destekler aldık. Öncelikle üyelerimize temsilcilerimize, 
sendikamızın bütün şubelerine Genel Merkezimize ve bizleri 
maddi ve manevi destekleyen herkese teşekkür eriyoruz.

MİTSUBA İşyerimizde yapmış olduğumuz örgütlenme 
sonucu yasanın aradığı çoğunluk sağlanmış yetki tespiti 
gelmiş, işveren yetkisiz mahkemeye itiraz ederek kendince 
süreyi uzatma çabasına girmiştir.

28 Eylül’de işveren 4 öncü işçiyi işten atarak üyelerimize 
gözdağı vermek istedi. Buna karşı bütün işçilere atılan 
arkadaşlarını yalnız bırakmayarak yemek, çay ve giriş 
çıkışlarda destekleyerek sahip çıktı. Ardından 6 tane üyemizi 
tazminatsız olarak işten çıkartarak olayları tırmandırmış 
gerginliği artarak devam ettirmiştir. 

Bu saldırıdan sonra yapılan komite ve genel üye 
toplantıdan sonra, şubemizin kararı ile eylemlilik kararı 
artırma kararı alındı. 11 Ekim 2021 tarihinde 08-16 vardiyası 
ile 16-24 vardiyası birleşerek fabrikaya kapanmış ve üretimi 
durdurmuştur.

Artık bıçak kemiğe dayanmış işçiler son çare olarak 
işyerini terk etmeyerek mücadele kararını yükseltmiş ve 
Türkiye gündemine oturan eylemlilik süreci başlamıştır.

Mitsuba işçileri içerde kenetlenirken sendikamızın Genel 
Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve temsilcilerimiz 
işyerinin önünde gece sabaha kadar onları yalnız 
bırakmamış, bütün baskıları göğüslemiş polis müdahalesine 
izin vermemiştir. 

Yapılan bu direniş ülke gündemine oturmuş, bölgemizden 
sendikalar siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri direnişe 
destek vermiş yapılan bu direnişin yankısı bölgemiz aşarak 
ülke genelinde tüm ulusal televizyonlarına ve gazetelere 
yansımış ve Avrupa’nın birçok ülkesinden direnişimize 
destek mesajları gelmiştir.

24 saat boyunca yapılan eylem; Valiliğin devreye girmesi 
ile Genel Başkanımızın, Şube Başkanımızın ve işverenin 
katılımı ile yapılan toplantıda anlaşmaya varılmıştır. 

Valilikte işveren ile yapılan toplantıda konuşulan 
bütün detaylar, önce komite ile daha sonra bütün işçileri 
ile paylaşılarak eylem sonlandırılmış işyeri normale 
döndürülmüş oldu.

Bu anlaşmada en büyük üzüntümüz üyelerimizin işbaşı 
yapmaması olmuştur. En büyük kazanımız bundan önce 
sendikamızı tanımayan işverenin sendikayı tanıyacağı 
ve bir toplu sözleşmesi taslağı hazırlanarak işverene 
sunulması olmuştur. Bunun dışında tazminatsız çıkartılan 
arkadaşlarımızın tazminatlarının verilmesi olmuştur.

Sonuç olarak çok önemli bir direniş sergileyen MİTSUBA 
işçileri, örgütlenmek isteyen işçilere yol göstermiş bu direniş 
işçi sınıfı mücadelesi tarihinde yerini alacaktır.
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Türkiye Komünist Hareketi (TKH) heyeti sendikamıza 
ziyarettte bulundu. 

Genel Başkanımız ve Genel Eğitim Sekreterimizle görü-
şen yöneticiler; Emek hareketi ve ülkenin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasi ortam, güncel sorunlar üzerine sohbet 
gerçekleştirildi.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve bera-
berindeki heyet sendikamızı ziyaret etti. Görüşmede halkın 
ekonomik, demokratik talepleri ve emek hareketinin sorun-
ları konuşuldu.

05.10.2021’de Manisa TOR DEMİR işyeri temsil-
cilerimiz ve Komite üyelerimizle birlikte Yeni Dönem 
Toplu Sözleşme Teklif toplantımızı gerçekleştirdik. 

08-09 Eylül tarihlerinde Genel Sekreterimiz 
Özkan ATAR ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin 
GÜLENGÜL’ün açılış konuşmasıyla “Covid-19 
döneminde iş kazaları, meslek hastalıkları” konusunda 
işyerlerinden katılan temsilci ve İSİG Kurul üyelerinin 
katılımıyla 2 günlük eğitim çalışması yapıldı.

09.10.2021 tarihinde Genel Sekreterimiz Sayın Özkan 
ATAR Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin GÜLENGÜL 
birlikte İzmir Ege Serbest Bölge LİSİ FTB BAĞLANTI 
ELEMANLARI işyerindeki üyelerimize ziyarette 
bulunduk.

Aydın Bölgesinde örgütlü olduğumuz JANTSA 
işyerinden üyelerimizin katılımı ile TİS taslak çalışması 
yapıldı.

16.10.2021 tarihinde Şube binamızda Can ŞAFAK 
hocamızın katılımı ile POLKİMA işyerinden gelen 
üyelerimiz ile birlikte TİS taslak çalışması yapıldı.

Kocaeli Şubemizden

İzmir Şubemizden
Ege Serbest Bölgesi’nde örgütlendiğimiz GATES 

işyerinden üyelerimizle 12.09.2021 tarihinde şube 
binamızda devam eden yetki davası ve yaşanan süreç ile 
ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Manisa Turgutlu KARTESİS METAL işyerindeki 
üyelerimizi kapsayan yeni dönem toplu sözleşme teklif 
toplantımızı gerçekleştirdik.

02.10.2021 tarihinde Şube binamızda, Genel Merkez 
Eğitim uzmanlarımızdan Gökhan DÜREN hocamızın 
katılımı ile Polkima işyerinde yeni üyelerimize yönelik 
sendikal eğitim çalışması yapıldı. 

03.10.2021 tarihinde Akhisar Organize Sanayi 
Bölgesi’nde örgütlü olduğumuz Ergun Hidrolik işçilerine 
yönelik olarak Genel Merkez Eğitim Dairesinden Gökhan 
DÜREN hocamızın ve Şube Yöneticilerimizin katılımı 
ile sendikal eğitim çalışması yapıldı. 

Bir süredir örgütlenme çalışması yürüttüğümüz LOHR 
İSTANBUL TAŞIT ARAÇLARI SAN VE TİC LTD ŞTİ  
işyerinde çoğunluk sağlayıp bakanlığa müracaat ettikten 
sonra yetki tespitimiz gelmiştir. LOHR İşçileri yuvanıza 
hoş geldiniz

16 Ekim’de Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu 
Kocaeli şube yöneticilerimiz ile birlikte Düzce’de yeni 
örgütlendiğimiz Mas-Daf işyerindeki üyelerimizle 
gelişmeleri değerlendirme toplantısı yaptı. Çalışma 
Bakanlığı’ndan çoğunluk tespitini-yetkimizi aldığımız 
MAS-DAF işyerinde, işverenin çeşitli bahanelerle yaptığı 
itiraz üzerine Üyelerimiz protestolarını sürdürüyor.

Şubemize bağlı TATA STELL işyeri toplu sözleşme 
taslak çalışmasını şube binamızda gerçekleştirdik. 

Anadolu Döküm'de üyelerimizin onay ve 
memnuniyetiyle iyi bir sözleşme imzalandı. 

Kocaeli Şubemizde örgütlenen ELİMSAN işyerinde 
yetki itirazı sendikamız lehine sonuçlanan ve Temmuz 
ayında sendikamız saflarına katılan ELİMSAN işçileri 
özgür iradeleriyle işyeri sendika temsilcilerini seçtiler…

Elimsan işyeri ile devam etmekte olan TİS sürecinde, 
ikinci görüşme bugün genel merkezimizde Genel 
Sekreterimizin de katılımıyla yapıldı.

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Hami Baltacı ve şube 
yöneticilerimiz ile birlikte ELİMSAN işçileriyle buluştu.

Merkez Kadın İşçiler Komisyonumuz toplandı

Şubelerde yapılan Şube Kadın İşçiler Komis-
yonları toplantılarının ardından 15 Ekim 2021 Cuma 
günü yedi şubeden 14 Şube Kadın İşçiler Komisyonu 
temsilcisinin katılımı ile sendikamız Merkez Kadın 
İşçiler Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2021 yılı sendikamızın komisyon ça-
lışmaları değerlendirildi. 25 Kasım programı çıkartıl-
dı. 2022 yılında yürütülecek çalışmalarımızın çerçe-
vesi üzerinde tartışıldı.

Sendikamız, 2016 yılından bu güne etkin bir kadın 
politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede 
hem yönetim kurulumuzun hem Genel Kurulumu-
zun kararları doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşit-
liği eğitimleri tüm üyelerimize verilmeye başlanmış, 
şube kadın komisyonları oluşturulmaya ve etkinleşti-
rilmeye çalışılmış, merkezi olarak verilen kadın üye 
eğitimlerinin şubelerde verilmesine yönelik adımlar 
atılmış, toplu sözleşmelerimizde kadın taleplerine 
yer verilmeye başlanmış, kadın üye eğitimi toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddete yönelik eğitimler ve önlemler 
hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

Sendikamızın kadın politikası sonucunda kadın 
işçilerin görünürlüğü artmış, kadın temsilinde önemli 
bir yol kat edilmiş ve kadın işçiler ile sendikamızın 
bağı daha da güçlenmeye başlamıştır. Bu çalışmala-
rın bir etkisi sendikamızın üye sayısını da etkilemiş, 
kadın üye sayımız bu süre içinde atmıştır. Metal işçisi 
kız kardeşlerimizin yüzü sendikamıza dönmüştür. 

Bu vesile ile son dönemde aramıza katılan ço-
ğunluğu kadın işçilerden oluşan Enka Saç, Aryıldız, 
Günsan işçilerine hoş geldiniz diyoruz. Hem fabri-
ka dışında hem fabrika içinde kararlı direnişleri ile 
Mitsuba işverenini toplu sözleşme masasına çeken 
Mitsuba işçilerini de yürekten kutluyoruz. Yüzlerce 
kız kardeşimizin de sendikamızda örgütlenmek için 
verdiği mücadelede yanlarında olduğumuzu bilmele-
rini isteriz. 

Komisyonumuz, 2021 yılı şube komisyonların 
oluşturulması, işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının 
devam ettiği bir yıl oldu. Komisyon çalışmaları ile 
fabrikalardan başlayarak kadınların güçlenmesinin 
önemli bir aracı olduğu tespit edildi. Eğitimlerin art-
tırılarak devam ettirilmesi ve var olan eksikliklerin 

giderilmesi, güçlüklerin aşılması yönünde daha fazla 
çaba harcamak gerektiğinin belirtildi. Pozitif önlem-
lerin ve tutumların eşitlik çalışmalarımızdaki önemi-
ne dikkat çekildi. 

25 Kasım programına yönelik olarak, kadınların 
elzem sorunlarının başında gelen kadına yönelik er-
kek şiddetinin ortadan kaldırılması sendikaların ve 
işverenlerin öncelikli gündemi olması gerektiği be-
lirtilirken sadece işyerlerindeki değil ev içi şiddetin 
sonlanması için sorumluk alınmasının önemi vurgu-
landı. 

Sendikamızın hayata geçirdiği “şiddete sıfır tole-
rans” yaklaşımının ve Sendikamızda yapılan  eğitim-
lerin önemli bir farkındalık yarattığı belirtildi. 

Başka Konfederasyonumuz DİSK Olmak üzere 
Sendikamız Birleşik Metal İş ve konuya duyarlı tüm 
herkesin itirazlarına, eylem ve etkinliklerine rağmen 
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı işçi kadın-
larda kaygılarını arttırdığı ve hayal kırıklığı ile kar-
şılandığı belirtilerek, bu durumun 25 Kasım’ın çok 
daha önemli bir hale getirdiği, çok daha güçlü bir 
sesin çıkartılmasının gereği dile getirildi. Bugüne 
kadar kadın hareketinin mücadelesi ile kazanılmış 
haklarımızın tehdit altında olduğu tespitini yapan 
komisyonumuz, haklarımıza göz koyanların buna 
cüret etmemesi için dayanışmanın ve ortak mücade-
lenin önemine kadın örgütlerinin eylem ve etkinlik-
leri başta olmak üzere yapılan eylem ve etkinliklere, 
kampanyalara güç ve destek verilmesi gereğinin altı 
çizildi. 

ILO tarafından hazırlanan ve 25 Haziran 2021 
tarihinden itibaren yürürlükte olan ILO 190 sayılı 
Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin Hükümet tarafın-
dan onaylanması talebini merkezine alan ve İstanbul 
Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını da içeren bir 
çalışmanın işyerlerinden başlayarak yapılması karar-
laştırıldı. 25 Kasım’a yönelik eylem ve etkinlikleri 
planlayan komisyonumuzun, çalışmaları hayata ge-
çirmek üzere detaylı bir programı Yönetim Kurulu-
muza sunuldu. 

Birleşik Metal-İş Sendikası 
Merkez Kadın İşçiler Komisyonu

Bursa Şubemizden

Bursa şubemize bağlı Asil Çelik işletmesinde 
2021-2023 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri 
genel merkezimizde başladı.

Müzakere heyetimiz adına genel sekreterimiz 
Özkan Atar’ın sürece ilişkin görüşlerini 
belirtmesinin ardından, araştırma dairemizin 
ekonomi, sektör, işyeri ve üyelerimizin durumlarına 
ışık tutan sunumu gerçekleştirildi .

Genel Başkanımız Adnan 
Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz 
Özkan Atar’ın katılımıyla 
Eskişehir Şubemizin Ekim ayı 
Temsilciler Kurulu toplantısını 
şube salonumuzda gerçekleştirdik.. 

Eskişehir
Şubemizden

Örgütlenme çalışmaları değerlendirme toplantımız, 4 Eylül 
Cumartesi günü, Sendikamızın Sapanca Sardunya Eğitim ve 
Sosyal Tesislerinde yapıldı.

Örgütlenme çalışmaları
Sapanca’da değerlendirildi

Ziyaretlerden
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İsveç Sendikaları ile 
Ortak Eğitim Toplantısı
İsveç'den IF Metall Sendikası ve Olof Palme Merkezi 

ile ortaklaşa sürdürdüğümüz proje kapsamında IF Metall 
sendikası uzmanlarından Liza Hultcrantz katılarak, 
İsveç'de kadın işçilerin durumu ve İsveç sendikalarında 
kadın işçilerin sürdürdükleri mücadeleler konusunda 
deneyim paylaşımı ve ortak bilgi alışverişinde bulundu.

İSİG Eğitimleri

Örgütlü olduğumuz işyerlerinin “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kurullaı”nda yer alan temsilcilerimize yönelik “Covid19 Sürecinde İşçi 
Sağlığı İş Güvenliği, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” konu başlığında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsa-
mında eğitimlerimiz Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde gerçek-
leştirilliyor.

Genel tabirle sendikalar, üyeleri-
nin hak ve çıkarlarını koruyup geliş-
tirmeyi amaçlayan mücadele örgüt-
leridir. Sendikal eğitimler de hak ve 
çıkarlara ilişkin çok çeşitli bilgileri 
içerir. 

Bu eğitimlerle birlikte genç üye-
lerin, kadınların, engellilerin, işyeri 
sendika temsilcilerinin; devam eden 
mücadelenin bütün süreçlerini öğren-
mesi ve tüm bu süreçlere aktif katılım 
göstermesi beklenir.

Bütün bunların yanında Birleşik 
Metal-İş Sendikası gibi Türkiye işçi 
sınıfı mücadelesinde lokomotif gö-
revi üstlenmiş olan bir emek örgütü-

nün eğitimleri sadece fabrika içindeki 
mücadeleyle sınırlı kalamaz. Birleşik 
Metal-İş Sendikası; işyerindeki ey-
lemlerim, direnişlerin, grevlerin, üye-
lerinin alkışlarla karşıladığı toplu 
sözleşmelerin gerçek anlamda kaza-
nıma ulaşabilmesi için işyeri sınırla-
rını aşmak ve Türkiye işçi sınıfının 
ekonomik ve politik kazanımları için 
mücadele etmekle mümkün olacağını 
bilince çıkarmıştır. 

Kısacası Birleşik Metal-İş Sendi-
kası eğitimleri; işçi sınıfı biliminin, 
Türkiye ve dünya işçi sınıfının eşsiz 
deneyimlerinin ışığıyla mücadele 
edenlerin eğitimidir.

Akvaryumla yetinmeyip 
tüm deryayı bilmek isteyenlere

işsizliğin ve yoksulluğun çarkları 
arasında ezilmeyi kabul etmiyor, 
tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, 
emeklileri ve dar gelirlileri pahalılığa 
ve adaletsizliğe karşı omuz omuza 
mücadeleye çağırıyoruz! 

Bu adaletsiz düzene karşı, 
sömürüye karşı örgütlenmeli, 
sendikalı olmalı, hakkımızı 
aramalıyız. Bir araya gelerek, 
omuz omuza vererek, örgütlenerek 
kazanabiliriz! Mücadelemizi ve 
örgütümüzü işyeri işyeri, sokak 
sokak, meydan meydan büyüteceğiz! 
Herkese iş, ekmek ve güvenli bir 
gelecek sunan bir düzeni omuz 
omuza kuracağız!

Ülkeyi yönetenlere göre ekonomi şahlanıyor ama işçi 
sınıfı başta olmak üzere geniş halk kesimleri için şahlanan 
tek şey işsizlik, pahalılık, faturalar, borçlar, zamlar… 

2022 kışına pahalılık ve işsizlik damgasını vuracak. 
Ülkeyi gerçek anlamda bir karakış bekliyor! Türkiye’nin 
salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en 
az nakit desteği veren ülkelerden biri oldu. İşçilerin 
patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke 
haline geldik. 

Pandemide halk işsizlikle ve geçim zorluklarıyla 
mücadele ederken bir avuç ayrıcalıklı şirketin vergi 
borçlarının sıfırlanıyor, İŞKUR ve SGK kaynaklarından 
şirketlere kıyaklar yapılıyor. İşsizlik rekor kırarken, 
işçilere ait olan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının 
çoğunun büyük bölümü patronlara aktarılıyor. İşçiler, 
emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, 
dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu 
ise adaletsizliklerden bıktı: “Geçinemiyoruz” diyenler 
çözüm istiyor. 

2022 karakışına karşı halkın ekmeğini savunmak 
için acil önlemler alınmalıdır! Gelirde ve vergide adalet 
sağlanmalıdır! Bıçağın kemiğe dayandığı şu günlerde 
biraz nefes almak için ülkeyi yönetenleri acil önlemler 
almaya çağırıyoruz. Üç beş şirketin hatırına bir gecede 
çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, açlık ve 
yoksullukla boğuşan milyonlar için neden çıkmadığını 
soruyoruz. 

Pembe tablolar çizmeyi alışkanlık haline getiren 
siyasi iktidarı uyarıyor, 2022 bütçesi ve asgari ücreti 
belirlenirken “geçinemiyoruz” diye haykıran halkın 
ekmeği için somut önlemler almaya çağırıyoruz. 

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. 

• Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan 
tarife oranı yüzde 10’a indirilsin. 

• Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre 
artırılsın. 

• En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin. 

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun. 

• Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. 
Türkiye, uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz 

işçilik cenneti haline getirilmek isteniyor. Biz ise 

Konfederasyonumuz DİSK’in başlattığı 
“Gelirde Adalet Vergide Adalet” kampanyası 

doğrultusunda önce işyerlerinde basın 
açıklamaları ve etkinlikler düzenlendi. 

Ardından taleplerimizi meydanlara taşıdık...

Dört aylık eğitim kayıtları    
Yine bu anlayış ve ısrarla geçtiğimiz dört ay içerisin-

de 3 Programlı, 20 Fırsat eğitimi olmak üzere toplam 23 
eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimlere toplam 748 üyemiz 
katıldı. 

Kadın Üye Eğitimi, Yeni Temsilci Eğitimi ve Kad-
ro eğitimi olmak üzere gerçekleştirdiğimiz 3 Program-
lı Eğitimde, 67 üyemiz bir hafta boyunca sendikamızın 
Sapanca’da bulunan Eğitim Tesisinde kaldılar. Bir hafta 
boyunca temsilciler, kadın işçiler ders çıkışı uzun saatler 
boyunca sendikamızın uzmanlarıyla sendikal konularda 
sohbet etme, sorularına yanıt alma fırsatı buldular, örgütsel 
bağlarını güçlendirdiler. 

Üyelerimizin ve sendikamızın şubelerinin ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda 20 Fırsat Eğitimi gerçekleştirdik. 
İSİG Eğitimi, Temel Sendikal Eğitim, İletişim Eğitimi gibi 
eğitimleri içeren Fırsat Eğitimlerine 681 üyemiz katıldı. 

Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Seyfettin Gülengül’ün açılışını yaptığı 
eğitimi; Uzman Doktor Elif Altuntaş ve Sendikamız Uz-
manları yürütüyor.
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Yöneticilerimiz işyerlerinde

Kemal Türkler İlkokulu ziyareti
Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) 

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 6 Ekim’de 
Sendikamızda toplandı.

Toplantının ardından Onursal Genel Başkanımızın 
adını taşıyan İstanbul Sancaktepe’deki Kemal Türkler 
İlkokulu ziyaret edildi..

Alınan kararlar doğrultusunda KETEV adına 4 
adet projeksiyon cihazı okul müdiresine teslim edildi.

Sabahat Türkler 
ablamızdan bu 
yana öğrencilerin 
ihtiyaçları konusunda 
duyarlı olan KETEV, 
bu yıl, Üniversite 
öğrencisi olan altı 
öğrenciye de burs 
vererek destek 
olacak…

Bu yaz da, Gönen Kemal Türkler Tesislerimizde  
tatillerini yapan üyelerimiz, fabrikalarına keyifle döndüler....

“Egemenlik kayıtsız 
şartsız ulusundur.”

Mustafa Kemal Atatürk,  Cumhuriyet yönetimini 
şu sözlerle tanımlamıştır; “Egemenlik kayıtsız şartsız 
ulusundur.”

Yüz yıllarca kul olarak yaşamış dolayısıyla hiçbir söz 
hakkı olmayan bir toplum için Cumhuriyete kavuşmak 
elbette bir bayram olmalıdır. Ancak cumhuriyeti anlamak, 
o’nu yaşamak ve yaşatmak da Cumhuriyeti kutlamak 
kadar önemlidir. Halkın söz sahibi olduğu bir yönetim 
biçimi olarak cumhuriyete kavuşmak hiç de kolay 
olmamıştır

Aslında Türkiye’de Cumhuriyet, bütün bunlardan da 
öte, bir ulusun makus talihini yenmesidir.

Bu ülkede yaşayan bireyler olarak, cumhuriyete ve 
onun kazandırdıklarına ulaşmamız gerçekten de kolay 
olmamıştır. Tarihimiz bize bunu çok iyi anlatmaktadır. 
Tarihimizden çıkardığımız en iyi ders ise, cumhuriyetin 
bizim en değerli kazanımımız olmasıdır ve bu yüzden 
de o’na sözle değil gerçek anlamda sahip çıkmak başlıca 
görevimiz olmalıdır.

Bu düşünce ve duygularla Mustafa Kemal Atatürk 
ve diğer tüm kurucuları saygıyla anıyor,  Cumhuriyetin 
ilanının 98. Yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Emperyalizmin ve saltanatın karanlığı içinden, bir 
ulusun aydınlık uyanışına önderlik eden Mustafa Kemal 
ATATÜRK'ü ölümünün 83. yıldönümünde özlemle ve 
saygıyla anıyoruz!

10 Kasım’da fabrikalarda da anma törenleri 
düzenlendi. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel 
Sekreterimiz Özkan Atar ve Gebze Şube yöneticilerimiz, 
Sarkuysan’da düzenlenen 10 Kasım Anma törenine  
katıldılar.

Konfederasyonumuz DİSK’in ve Maden-
İş’in hukuk dairesinde uzun yıllar Onursal Genel 
Başkanımız Kemal TÜRKLER’in çalışma arkadaşı 
olarak görev yapmış, 1980 yılına kadar faaliyette 
olan Barış Derneği’nin kurucusu ve Genel Sekreteri 
Enis COŞKUN ile Fransız/Türk Parlamenter 
Dostluk Komitesi Sekteri olarak çalışan, Fransız 
Parlamentosu çalışanlarının sarı sendikadan 
kopartılarak CGT’de örgütlenmesinde aktif rol 
üstlenmiş Andrèe Galataud COŞKUN sendikamızı 
ziyaret ettiler.

Genel Sekreterimiz Özkan ATAR; ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklarımıza 
sendikamızın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Andrèe Galataud COŞKUN hazırlamış olduğu 
“Sahnenin Arkası ve Önüyle Prens Adaları’nda 
Yaşam” isimli Prens Adalarındaki emekçilere 
de önemli ölçüde yer veren Sendikamızın da 
desteklediği kitabını tanıttı. 

Enis COŞKUN “Anayasa Değişikliğinin 
İçeriği ve Anlamı-2017 Referandumu” Kitabını 
imzalayarak Genel Sekreterimize verdi. 

Konuklarımız, Kemal TÜRKLER Müzesini 
ziyaret ettiler. Enis COŞKUN müze ziyaretçi 
defterine duygularını yazdı.

Sendikamız Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri 
Adnan Serdaroğlu, ARTI TV'de emek gündemini 
değerlendirdi. 

"İktidarın pandemi döneminde tanıdığı Kod-29 ve 
ücretsiz izin uygulaması, işverenin örgütlenmeye karşı 
kullandığı bir silaha dönüştü"

DİSK olarak 1,5 yıldır sahada olduklarını belirten 
Serdaroğlu, “Sadece sendikalı veya DİSK üyesi işçiler 
için değil, tüm işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye 
çalışıyoruz. Birçok konuda bakanlıklarla ve parti 
yöneticileriyle görüşmeler yaptık. Bizim dışımızda bu 
tür talepler sunan ve aktif olarak çaba gösteren sendikalar 
olmadı. Emek hareketi tekrardan güçlenmeli” dedi.

“Söz sırası bizde...”

Anlamlı ziyaret

Genel Sekreterimiz Özkan Atar, gazeteci ve aynı 
zamanda sendikamızın eski yöneticilerinden Nazım 
Alpman’ın programına konuk olarak katılarak, 
ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi ve MESS 
Grup Toplu İş sözleşmesi süreci hakkında görüşlerimizi 
paylaştı...

2004 yılından bu yana yayınlanan “Çalışma ve 
Toplum” çalışma yaşamındaki gelişme ve sorunların 
tartışıldığı bir zemine gereksinim olduğu kabulü ile ya-
yın yaşamına başlamıştı.

Yılda dört sayı olarak yayınlanan “Çalışma ve 
Toplum”un her sayısında ekonomik gelişmeleri, çalış-
ma yaşamını düzenleyen yasalara ilişkin gelişmeleri 
değerlendiren makaleler, karar incelemeleri, Yargıtay 
kararları ve federal mahkeme kararları yer alıyor.

Çalışma ve Toplum titiz akademik ve bilimsel öl-
çütlerle yayın yapan, emek ve çalışma sorunlarını ir-
deleyen ve bu yönde bir birikim oluşturmaya çalışan 
önemli bir yayın. 

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

Çalışma ve Toplum Dergisi
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Genel Sekreterimiz Özkan Atar, Kemal Göktaş’ın 
hazırladığı “İş Cinayetleri” konulu Medya Kritik 
programına katılarak, sektörel bazda iş cinayetleri 
hakkında bilgi verdi. Sendikamızın konuyla ilgili 
görüşlerini ve çalışmalarını aktardı.

Genel Başkanımız  katıldığı bir başka programda da, 
Mitsuba, Baldur, Kentpar örneklerini vererek işverenlerin 
sendika karşıtı tepkilerini, yeni örgütlenmelerde 
karşılaşılan sorunları aktardı: “İşçiler sendikalaştıkları için 
‘Burnu sürtsün’ diyerek acı bir şekilde cezalandırılıyor.”
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METAL İŞÇİSİNİN TARİHİNDEN

16 Eylül 1976
DGM DİRENİŞİ

16 Eylül 1976 tarihinde Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’ne (DGM) karşı örgütlenen DGM Direnişi, 
DİSK’in en etkili siyasi karşı çıkışlarından biridir. DGM 
Direnişi’nin en etkili gücü DİSK’in lokomotif sendikası 
Maden-İş’ti.

Anayasa Mahkemesi tarafından 11 Ekim 1975’te iptal 
edilen DGM Yasası’nın MC hükümeti tarafından yeniden 
çıkarılmak istenmesi üzerine DİSK, bunu önlemek üzere 
tüm demokratik mücadele yöntemlerini kullanmak gerek-
tiğini açıkladı. DİSK, “sıkıyönetimsiz sıkıyönetim” olarak 
nitelediği DGM’lerin kurulmasının iktidarın “acz ve bece-
riksizliğini” kanıtladığını belirtti. DİSK, DGM’leri derin 
bir ekonomik, siyasal ve ideolojik buhran içine giren ser-
maye sınıflarının kendi iktidarlarını korumak için kurduk-
ları açık baskı araçları olarak görmekteydi. DİSK DGM 
Yasası ile amaçlananın, diğer emekçi katmanlarla birlikte 
iktidar mücadelesi veren işçi sınıfının yükselen sendikal, 
demokratik, siyasal ve ideolojik örgütlü̈ mücadelesini bas-
tırmak olduğunu açıkladı. 

DİSK’in DGM’lere karşı direniş ve Genel Yas kararı-
nın işaretlerini, 1976 yılı Temmuz ayı başlarında toplanan 
DİSK Genel Temsilciler Meclisi’nde Genel Başkan Kemal 
Türkler vermişti. Türkler, DGM Yasa Tasarısı’nın amacının 
DİSK’i tasfiye etmek ve işçi sınıfının başını çektiği demok-
rasi mücadelesini yargılama yoluyla ezmek olduğunu vur-
gulamıştı. Faşizme karşı tüm ilerici ve demokratik güçlerin 
güç ve eylem birliğinin hayata geçirilmesi, faşizme karşı 
toplumsal direnişin boyutlarının genişletilmesi zorunluy-
du. Türkler, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmak 
istenmesinin iki amacı olduğuna işaret etmişti: “Birinci-
si büyük sermayenin aşırı sömürü̈, aşırı kar ve aşırı baskı 
diktatörlüğünü̈ pekiştirmek, ikincisi, bu sınıfın diktatörlü-
ğüne karşı mücadele eden işçi sınıfı hareketini, DİSK’i, 
tüm ilerici örgüt ve kişileri olağanüstü̈ mahkemelerde yar-
gılamak, susturmak, ezmek ve böylece halkın bilinçlenme-
sini önlemek.” 1

Buna karşılık Türk-İş Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin 
“Türkiye’nin jeopolitik yapısı gereği olduğu” görüşündey-
di. Halil Tunç, devletin ve milletin bütünlüğünün söz konu-
su olduğu konularda bu tür mahkemelerin mevcudiyetinin 
dikkate değer bir konu olduğunu açıklamıştı. 

DİSK, Türk-İş’in bu tavrını da sert bir dille eleştirmiş, 
Türk-İş ‘in CHP yanlısı olarak bilinen sendikalar ile Halil 
Tunç - Sadık Şide yönetimi arasındaki çelişkinin bir kez 
daha gözler önüne serildiğini, Halil Tunç’un burjuvazinin 
ağzıyla konuştuğunu vurgulamıştı. 2

GENEL YAS
Temmuz ayı başlarından itibaren sendika hareketinin 

ve ülke siyasetinin gündeminde kalan DGM tartışmaları 
sonunda DİSK, 16 Eylül’de bir günlük “Genel Yas” eyle-
mi kararı aldı. DİSK kararını DİSK Ajansı’nda üyelerine 
duyurdu:

1. Ülkemizi MC’nin yarattığı karışıklık ve bunalımdan 
kurtarmak, 

2. Hayat pahalılığı artışına son verip emekçi halkımızın 
yüksek geçim olanaklarına kavuşmasını sağlayacak kapı-
ları açmak, 

3. Demokrasiyi açıkça boğazlanmaktan kurtarıp de-
mokratik, sendikal ve siyasal hak ve özgürlükleri koruyup 
genişletmek, 

4. Ve bu nedenle, emekçi halkımızın 1977 Genel Se-
çimlerinde özgürce oy kullanma ve bu istemleri destek-
leyen dilediği iktidarı seçme olanağı sağlamak amacıyla, 
iki gündür toplantı halinde bulunan DİSK Genel Yönetim 

Kurulu ile Başkanlar Konseyinin müşterek toplantısında, 
bu iktidarın Anayasal ve demokratik yoldan düşürülme-
sine ve halktan yana bir iktidarın kurulmasına kadar tüm 
ülkede Genel YAS ilanı, Anayasal ve demokratik haklarını, 
DİSK’in “tabanın söz ve karar sahibi olma” temel ilkesi 
içinde kullanabilmesi açısından işçi üyelerimizin serbest 
bırakılması, Örgütümüzün bulunduğu merkezlerde her gün 
genellikle öğleden sonraları DİSK tarafından sessiz matem 
yürüyüşleri veya mitingler düzenlenmesi, Bunun dışında 
DİSK tarafından düzenlenmeyen hiç bir yürüyüş, miting 
gibi gösteriye üyelerimizin katılmaması ve bozguncu un-
surların içeriden veya dışarıdan gelecek tahriklerine olanak 
verilmemesi için üyelerimizin çok dikkatli ve titiz davran-
maları, kararlaştırılmıştır. Bu kararlar bugün (16.9.1976 
Perşembe) saat 13:00’ten itibaren geçerli olacaktır. Tüm 
işçileri, ilerici ve demokratik kuruluşları DİSK’in bu tarihi 
kararını desteklemeye çağırıyoruz.”  3

DİSK’in Genel Yas kararı sendika hareketi içinde, siya-
si çevrelerde olduğu kadar sermaye çevrelerinde de yankı 
buldu. MESS direnişe karşı üyelerini bir yazıyla uyardı. 
“Sayın Üyemiz!” hitabıyla başlayan yazıda MESS, Mil-
let Meclisi ve Senato’nun, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Yasa tasarısını görüşmek üzere 14 Eylül 1976 Salı günü 
toplantıya çağrıldığını da hatırlattı.

MESS, tasarıyı protesto etmek amacıyla DİSK’in ey-
lemlere girişeceği ve eğer tasarı yasalaşacak olursa, bu ey-
lemlerin çok geniş biçimde uygulanacağı, işyerlerinde işin 
durdurulacağı söylentilerinin yaygınlaşmakta olduğunu 
belirtti. Böyle bir amaçla, işyerlerinde işin durdurulması-
nın bir siyasal grev ya da genel grev, yasadışı bir eylem 
niteliğinde olduğunun özellikle altını çizdi. MESS üyeleri-
ne, tasarının görüşülmesinin veya yasalaşmasının protesto 
edilmesi amacıyla işyerlerinde iş durdurduğu taktirde, buna 
karşı alınabilecek tedbirler ve uygulanacak hukuki ve cezai 
müeyyideler olduğuna işaret etti. Bundan kastedilen, böyle 
bir eyleme katılan işçilerin bildirimsiz ve tazminatsız işten 
çıkarılmalarıydı. 

MESS işçilere yönelik olarak da “ihtar niteliğinde” bir 
bildiri yayınladı.

TARİH: 16 EYLÜL 1976
DİSK’in eylem kararı üzerine 16 Eylül 1976'da saat 

13.00'de binlerce işçi iş bıraktı. DİSK yeni bir eylem tarzı 
uygulayarak, yüzlerce araçlık bir konvoyla İstanbul cad-
delerinde trafiği felç etti. Eylemlere, DİSK'e bağlı sendi-
kaların yanında, Türk-İş üyesi sendikaların tabanlarından 
da önemli bir katılım oldu. İstanbul, İzmir, Ankara, Mer-
sin, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Kayseri, Sakarya, 
Balıkesir’de birçok işkolunda birden başlayan iş bırakma 

eylemleri 20 Ekim gününe kadar sürdü. 21 Eylül günü 
DİSK Yürütme Kurulu üyeleri gözaltına alındı, eylem du-
ruldu ama Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yasalaşması 
işçi sınıfının gücüyle önlendi.

DİSK, “doğurduğu sonuçlar açısından son derece etkin, 
bilinçli ve disiplinli” DGM direnişine Türkiye çapında 500 
bin işçinin katıldığını açıkladı. 4

KARA LİSTELER... 
DGM Direnişi’nin ardından pek çok işkolunda binlerce 

işçi işten çıkartıldı. Bu işçiler, sendika temsilcileri, öncü iş-
çiler, sendika aktivistleriydi. İşveren örgütleri kara listeler 
hazırlayarak işten çıkartılan DİSK üyelerinin başka işyer-
lerine girmelerini önleme yoluna gittiler. Direniş özellikle 
bu yönüyle siyasi çevrelerde ve sendika hareketi ve demok-
ratik kitle örgütleri içinde tartışma yarattı. Böylece DGM 
Direnişi –Genel Yas- DİSK’in kimi siyasi partilerce, siyasi 
çevre ve gruplarca eleştirilen eylemlerinden biri oldu. 

Ama yöneltilen eleştiriler ne olursa olsun DGM Di-
renişi, işçi sınıfının kitlesel, militan bir başkaldırısıdır ve 
emek tarihi, sendika hareketi tarihi içinde çok önemli bir 
siyasi grevdir. Yarattığı sonuçlar itibariyle de dikkat çekici 
ve yol gösterici olmuştur: Binlerce işçi, siyasete ağırlığını 
koymuş, siyasi iktidarın meşru olmayan bir yasa girişimini 
geri püskürtmüştür.

Maden-İş DGM direnişinin en militan gücüydü̈. Ve bu 
direnişin sonunda işten çıkarılan ve MESS tarafından kara 
listeye alınan Maden-İş üyelerinin sayısı binin üzerindey-
di. DGM direnişi, 1977 Mayısı’nın sonunda Maden-İş’in 
MESS’e karşı başlattığı Büyük Grev’in de önemli kilit 
noktalarından biri durumuna gelecek, “DGM’yi ezdik sıra 
MESS’te!” sloganıyla başlatılan ve  yürütülen grevlerin 
başlıca hedeflerinden biri de, DGM direnişine katıldıkları 
için MESS talimatıyla işlerinden atılan temsilci ve işçilerin 
işlerine iadesinin sağlanması olacaktı. 

 1 DİSK, Sayı 25, 1976 Temmuz 1976, s. 7.
 2 DİSK, “Üçüncü yol yoktur!” Sayı: 25, Temmuz 1976, 

s. 2.
 3 DİSK Ajansı, 16 Eylül 1976.
 4  DİSK, “Başyazı”, Sayı 27, Eylül 1976, s. 2.

DİSK: “Demokrasi Savaşımına Karşıt Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Sınıf Mahkemeleridir.”

“Yeni DGM yasa tasarısı kanunlaştığı takdirde 
Türkiye yeni bir döneme girecek ve olağanüstü̈ ‘sı-
kıyönetimsiz sıkıyönetim’ dönemi açık bir şeklide 
başlayacaktır.”

DİSK, Temmuz, 1976

MADEN-İŞ: Direniş Amacına Ulaşmıştır

“İşçi sınıfımızın öncülüğünde sürdürülen 16 Ey-
lül savaşımı parlamento içi ve parlamento dışı mü-
cadeleleri birleştirerek DGM’lerin çıkışını engelledi. 
İşçi sınıfımız siyasal içerikli bu savaşımda demok-
rasi mücadelesindeki kararlılığını ve bilinçliliğini ve 
gelecekte her tür mücadeleye hazırlıklı olduğunu 
kanıtladı.”

Maden-İş, 22. Dönem Çalışma Raporu, 1977, 
s. 62

MESS: Bu Eylemin Sonuçları Sizler İçin Çok 
Acı Olacaktır!

İşçi arkadaşımız,
İşyerimizde, bir süreden beri işlerinizi durdur-

makta ve çalışmamaktasınız.
Bu eylem yasalarımıza göre yasadışı bir 

eylemdir, suçtur. İşyerinde işçinin en önemli görevi 
üretimi sürdürmektir. Bu yasadışı greve devam 
ettiğiniz veya katıldığınız takdirde, çalışmadığınız 
saatlerin ücretini, hafta tatili ücretinizi kaybedersi-
niz. Ayrıca hizmet sözleşmeleriniz de feshedilir, işi-
nizi kaybetme durumu ile karşılaşırsınız. Bunlardan 
başka hakkınızda cezai kovuşturma da yapılabilir.

Belirttiğimiz bu hususları bu konuları bilen 
güvendiğiniz başka kişilere de sorunuz. Onlar da 
bu sözlerin doğruluğunu tasdik edecektir.

İşçi Arkadaşımız,
Sizleri, yasalara saygılı olduğunuza inan-

dığımız için uyarıyoruz. Bu yasadışı eylemden 
vazgeçin. Bu eylemin sonuçları sizler için çok acı, 
işvereniniz olarak bizler için de üzücü̈ olacaktır.

MESS’in bildirisi

iş kazası değil, iş cinayetiMücadele... Direniş... Dayanışma... 

17 Mayıs'tan beri grevde olan Çorlu Bel Karper işçi-
si kardeşlerimiz, grev çadırına giderken kaza yapmışlar. 
Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Eylül ayında ölen 175 emekçinin 153’ü ücretli 
(işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına 
çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 18’i kadın işçi, 157’si 
erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, basın, 
eğitim, büro, taşımacılık, sağlık, konaklama ve 
güvenlik işkollarında meydana geldi.

Beş göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü 
Suriyeli, 1’i Macaristanlı ve 1’i Türkmenistanlı.

En fazla ölüm nedenleri covid-19, trafik/servis 
kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, 
intihar, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, 
nesne çarpması/düşmesi, patlama/yanma ve kesilme/
kopma.

24 Eylül’de Genel Sekreterimiz Özkan Atar ve Şube 
Yöneticilerimiz, bir gün önce  Tekirdağ’da polis müdaha-
lesine uğrayan BEL KALPER işçilerine geçmiş olsun ve 
dayanışma ziyareti gerçekleştirdiler...

Açız, İşsiziz, Geçinemiyoruz,  
Çalışırken Ölüyoruz... 

Eylül ayında en az 175, yılın ilk dokuz ayında 
ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti

Cezayir’de demokrasi ve temel insan 
haklarının güçlendirilmesi için Hirak (hareket) 
adından bir kampanya Şubat 2019’dan bu yana 
barışçıl eylemler düzenlemektedir. Cezayir’in 
bağımsız sendikaları SNATEG ve UAI ise bu 
kampanyanın ana sürdürücüleri durumunda. Bu 
nedenle Cezayir Hükümeti tarafından sürekli 
olarak baskıya ve saldırılara maruz kalıyorlar, 
giderek atan sayıda sendikacı tutuklanıyor veya 
polis şiddetine maruz kalıyor.  En son Cezayir 
Sanayi İşçileri Sendikası (UAI) önderlerinden 
Ramzi Dardar 30 Haziran 2021’de tutuklandı ve 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle terörizm 
ve ulusal birliğin altını oymak suçlamaları ile 
yargılanıyor. 

Birlikte ölüyoruz: Sağlıkta iş cinayetleri
Beş dakikada hasta muayenesi olmaz ama cinayet 

işlenebilir. Misal atipik kalp krizini tıp profesörü de 
olsanız anlayamazsınız, beş dakikada reçete edilen olası 
midede reflü ilaçlarını almaya gittiğiniz eczane kapısında 
ölüverirsiniz. Faili kim?

36 saat aralıksız çalışma olmaz. ‘Olur’ diyorsanız 
bu çağ dışı uygulamanın hastası olursunuz. Misal 
apandisitiniz patlamak üzeredir, tanı süreci yavaşlar, 
ya apandisitiniz patlar ya da ameliyatta ekibin gözleri 
kapanır, bir de bakmışsınız diğer organlarınız hasar 
görmüş. Ya yoğun bakımdasınız ya da bir tabutta. Faili 
kim?

Beş dakikada hasta muayenesi olmaz, 36 saat 
aralıksız bilfiil hekimlik, hemşirelik yapılamaz. Ama bu 
emri verenler, uygulamanın sorumluları Sağlık Bakanlığı 
bürokratları ve Sağlık Bakanı bu sürede istifa edebilir.

Bu her iki uygulama sayısız hastanın ölümüne, sakat 
kalmasına yol açıyor, açmakta. Farkında mıyız? Sağlık 
çalışanlarının başka hiçbir iş kolunda olmadığı kadar 
uzun sürelerde çalıştırılmasını, onların özlük hakkı 
sorunu saymanın bedelini tüm toplum yaşamı ile sınıyor 
nihayetinde.

Kadın da olsa (adet döneminde de olsa, hamile de 
olsa), erkek de olsa, altmış yaşında da olsa başta asistanlar 
her daim; diğer sağlık çalışanları zaman zaman hafta içi 
her gün, tüm gün çalışmaya ilaveten ayda 3 ile 10 gün 
arası fazladan 16 saat gece de çalışmak zorunda. 24 saatin 
üzerinde kesintisiz mesai dayatması olan tek meslek 
grubu sağlıkçılar.

Bu sistem hem hastaları öldürüyor, sakat bırakabiliyor 
hem de sağlıkçıları öldürüyor. Bunun adı cinayettir.

En son 3 gün önce Ankara’da Asistan Hekim Dr. 
Rümeysa Berin Şen, otuz altı saatlik kesintisiz, uykusuz 
zorunlu mesai sonrası evine ulaşamadan adına resmi 
kayıtlarda trafik kazası denen bir iş cinayeti ile yaşamını 
yitirdi.

Dün çalışma arkadaşları Ankara Şehir Hastanesinde iş 
bıraktı ve Sağlık Bakanlığına “alkışlı protesto yürüyüşü” 
düzenledi. Diğer birçok kentte ise sağlıkçılar basın 
açıklamaları yaptı. Taşınan dövizler sorunu özetliyordu: 
“Kaza değil cinayet”, “36 saat nöbet öldürüyor”, “Nöbet 
ertesi izin lüks değil, haktır”, “Angaryaya, mobbinge, 
şiddete son”.

Yapılan basın açıklamasında asistan hekimler 
“Kışkırtırmış sağlık talebinin, basamaklandırılmamış 
sağlık sisteminin, belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz 
görev dağılımının yükünü sırtlanmayacağız” derken ne 
kadar da haklılar...

Hekim meslek örgütü TTB geçtiğimiz ay “Emek bizim 
söz bizim” şiarı ile bir mücadele süreci başlatmıştı. Talep 
ve tespitleri çok netti: “5 dakikada hekimlik yapılmaz“, 
“Meslek hastalığı yasası ve her yıla 120 gün yıpranma 
payı istiyoruz“, “Çalışma koşullarımızda iyileştirme 
istiyoruz. Güvenli, sağlıklı çalışma alanları istiyoruz“, 
“Bu sağlık sistemi iflas etmiştir, sağlık hizmetlerinin 
toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesini istiyoruz”

Şimdi halkın sağlığı için sağlık çalışanlarının 
ve TTB’nin yanında olma zamanı. Bu hayat bizim, 
hayatlarımıza hep birlikte sahip çıkalım.

Zeki Gül, İSİG Meclisi

Basından
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Otomotiv, Ana Metal, Elektrikli Teçhizat Üretimi, 
Metal Eşya Sanayi sektörlerinde örgütlü olan Birleşik 
Metal-İş Sendikası üyesi 1068 metal işçisi ile yapılan an-
ketin sonuçlarına göre, işçilerin büyük bir kısmı haberleri 
öncelikli olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 
kanallarından takip ediyor. Öncelikli haber kaynağı basılı 
gazete olanların oranı sadece yüzde 1 düzeyinde kalıyor. 
Siyasal iktidarın COVID 19 sürecinde aldığı ekonomik 
tedbirler ile işgücü piyasalarına yönelik aldığı tedbirleri 
beğenenlerin oranı son derece düşükken, haber kaynağına 
göre beğeni oranları arasında anlamlı farklar görülüyor. 
Kısa çalışma uygulaması görece olarak en fazla beğenilen 
uygulama iken, ücretsiz izin ödeneği (nakdi ücret desteği) 
en az beğeni alan uygulama oldu.

Haber Kaynakları
Araştırmaya katılan işçiler günlük haberleri ağırlıklı 

olarak yüzde 51,5 ile facebook, twitter ve benzeri sosyal 
medyada mecralarından takip etmektedir. İkinci önemli 
haber kaynağı ise gazetelerin internet sayfalarıdır. Ga-
zetelerin internet sayfasından haberleri takip edenlerin 
oranı yüzde 24,8’dir. Basılı gazete okuma alışkanlığı 
neredeyse bitmiştir. İşçilerin sadece yüzde 1,2’si birincil 
haber kaynaklarının basılı gazete olduğunu ifade etmek-
tedir. Birincil haber kaynağı televizyon olanların oranı ise 
yüzde 20’ye gerilemiş durumdadır.

En Çok Tercih Edilen Gazeteler
Günlük hayatta aşağıdaki gazetelerden hangilerini 

okumayı tercih edersiniz? Sorusuna cevap verenler için-
de en büyük kesimi yüzde 38 ile hiçbiri diyenler oluştur-
maktadır. Birden çok seçeneğin işaretlenebildiği soruda 
Sözcü gazetesi yüzde 33 ile en çok okuma tercihi olan 
gazetedir. Sözcü’yü, Cumhuriyet ve Posta gazetesi takip 
etmektedir.

En çok Tercih Edilen Televizyon Kanalları
İşçilerin izlemeyi en çok tercih ettiği televizyon kana-

lı yüzde 56 ile Fox TV’dir. FOX TV’yi % 21,4 ile TRT, % 
21 ile Halk TV izlemektedir.

Birincil haber kaynağı televizyon olanlarla, sosyal 
medya (facebook ve twitter vb.) olanlarda seçilmiş TV 
kanalları için tercihler önemli oranda farklılaşmaktadır. 
TRT izleme oranı birincil haber kaynağı televizyon olan-
larda, birincil haber kaynağı sosyal medya olanlara göre 
yaklaşık 2 kat, A Haber izleme oranı ise birincil haber 
kaynağı TV olanlarda, birincil haber kaynağı sosyal med-
ya olanlara göre 3 kattan fazladır.

İşçilerin İktidarın Politikalarına Bakışı 
Haber Kaynağına Göre Değişiyor

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 76,6’sı COVID 19 
sürecinde hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerden genel 
olarak memnun değildir. Bu oran birincil haber kaynağı-
na göre değişmektedir. Memnuniyetsizlik birincil haber 
kaynağı facebook, twitter gibi mecralar olanlarda yüzde 
82,6’ya ulaşırken, birincil haber kaynağı TV olanlarda bu 
oran yüzde 66’ya gerilemektedir.

Birincil Haber Kaynağına Göre Genel Olarak Hükü-
metin Ekonomik Performansından memnuniyet oranı.

Sizce hükümet koronavirüs kaynaklı 
kriz sürecini nasıl yönetti?

Hükümetin koronavirüs kaynaklı kriz sürecini başarı-
lı bir biçimde yönettiğini düşünenlerin oranı, hükümetin 
ekonomi alanında aldığı tedbirlerden memnun olanlara 
göre daha yüksektir. Kriz sürecinin iyi yönetildiğini dü-
şünen işçiler, ankete katılan işçilerin üçte birini oluşturur-
ken, bu oran birincil haber kaynağı televizyon olanlarda 
yüzde 35,9’a yükselmekte, birincil haber kaynağı facebo-
ok ve twitter gibi sosyal medya mecraları olanlarda yüzde 
15,7’ye gerilemektedir. TRT hala hazırda özellikle tele-
vizyonu birincil haber kaynağı olarak görenlerde önemli 
bir payı vardır. Ancak FOX TV her koşulda tüm birincil 
haber kaynağı tercihi olanlarda öne çıkmaktadır.

Hükümetin aldığı politikalar açısından en az memnun 
olunan konu ücretsiz izin ödeneği olurken, görece en çok 

beğenilen kısa çalışma ödeneği uygulaması olmuştur. 
Buna göre birincil haber kaynağı TV olanlarda ücretsiz 
izin ödeneği uygulamasını çok beğenenlerin oranı yüzde 
9,4, beğenenlerin oranı 11,6, hiç beğenmeyen ya da be-
ğenmeyenlerin oranı yüzde 72,4 oldu. Buna karşın kısa 
çalışma ödeneği uygulamasından, birincil haber kaynağı 
Televizyon olanların yüzde 15,7’si çok memnun, yüzde 
21,5’i memnun olduğunu ifade etti. Birincil haber kayna-
ğı Televizyon olanlar arasında Hiç Memnun olmadığını 
ya da memnun olmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 
54,5 oldu. Birincil haber kaynağı facebook ve twitter vb. 
sosyal medya kanalları olanlarda de ücretsiz izin ödene-
ği en beğenilmeyen, kısa çalışma ödeneği ise görece en 
memnun kalınan uygulama oldu. Memnuniyet oranı bu 
kanallar için toplamda, ücretsiz izin için yüzde 9,9, kısa 
çalışmada yüzde 20,9 oldu.

Değerlendirme
Araştırma sonuçları bize haber alma kanalları ile hü-

kümetin politikalarını destekleme/beğenme arasında bir 
ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal medyayı bi-
rincil haber kaynağı olarak kullananlar, televizyonu bi-
rincil haber kaynağı olarak kullananlara göre daha fazla 
oranda hükümetin COVID 19 sürecinde aldığı tedbirleri 
yetersiz/başarısız görmektedir. Bir diğer bir konu ise ba-
sılı gazetelerin artık öncelikli bir haber kaynağı olmaktan 
çıkmasıdır.  Sosyal medyanın işçiler arasında temel bir 
haber kaynağı haline dönüşmesi dijital dönüşümün somut 
bir göstergesidir. Haber kaynağının çeşitlenmesi, siya-
sal iktidarın medya üzerinden kurmaya çalıştığı, iletişim 
stratejilerini akamete uğratmaktadır. Yine çalışma kapsa-
mında elde edilen temel bir bulgu, birincil haber kayna-
ğı televizyon olanların okudukları karşısında daha fazla 
oranda etki altında kalmasıdır.   Araştırmanın sonuçları 
ayrıca bilimsel bir makale olarak yayınlanacaktır.

Covid, medya ve 
ekonomi politikaları

• Sosyal medya işçilerin birincil haber kaynağı 
haline geldi

• Haberleri öncelikli olarak basılı gazetelerden 
izleyenler yok denecek kadar az

• İşçiler Covid sürecinde ekonomik alanda 
tedbirlerden memnuniyetsiz

• Haberlerin takip edilme kanalına göre 
memnuniyet anlamlı düzeyde değişiyor

• Televizyon tercihinde Fox Tv, gazete 
tercihinde Sözcü gazetesi öne çıkıyor

• Öncelikli haber kaynağı televizyon olanlar 
etkilenmeye daha açık

Araştırmaya Katılan İşçilerin Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 92,5 erkek, yüzde 
7,5’i kadındır. 35 yaş altı işçilerin oranı % 47.6 iken, 36-
45 yaş grubu araştırmaya katılan işçilerin yüzde 42,9’unu 
oluşturmaktadır. 46-40 yaş işçilerin oranı ise yüzde 9,6 olarak 
gerçekleşmiştir. İşçilerin yüzde 38’i meslek lisesi, yüzde 26’sı 
meslek yüksek okulu ve üniversite mezunudur.

Dört işçiden biri net gelirinin 5000 TL ve altında olduğunu 
ifade etmiştir. Emeklilik yaşı için 30 yıl ve üzeri süre ile 
beklemek zorunda olanların oranı yüzde 31,3’tür. İşçilerin 
yüzde 89’u borçlu olduğunu ifade etmektedir. 50 bin ve 
üzeri borcu olanların oranı yüzde 38,9’dur. İşçiler borçlanma 
kanalı olarak yüzde 69 özel, yüzde 15,5 kamu bankalarını 
kullanmaktadır.

Avusturya’da  
4 günlük çalışma haftası talebi  
Toplu Sözleşme gündeminde 

Avusturya GPA sendikası 4 günlük çalışma haftası için 
sürdürdükleri kampanyanın bir parçası olarak, bu dönem 
toplu sözleşme taslaklarında da 4 günlük çalışma haftası 
taleplerini savunacaklarını açıkladı. İzlanda’da 4 günlük 
çalışma haftasının başarılı bir şekilde uygulandığını 
ve Avusturya’da da perakende sektöründe haftada 4 
gün çalışma hakkının başarılı bir şekilde uygulandığını 
belirten sendika, işverenlerin bu önerinin hem verimlilik 
üzerinde olumlu etkisini hem de işçiler için daha iyi bir iş-
özel hayat dengesi için sağlayacağı faydaları göz önünde 
bulundurmalarını istedi. Sendika tarafından yapılan 
açıklamada 4 günlük çalışma haftasının aynı zamanda 
iklim değişikliğine karşı mücadelede de önemli bir etken 
olduğunu çünkü  ulaşım ihtiyacını azaltacağını belirtti.

ILO’ya göre Türkiye yaşlılık 
aylığı açısından en kötü 5. ülke

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1 Eylül’de 
Dünya genelinde Sosyal Güvenlik sisteminin durumunu 
değerlendirdiği bir rapor hazırladı. Raporda yaşlılık 
aylığının ilgili ülkedeki yoksulluk sınırına oranı açısından 
bakıldığında, Türkiye %21.7 ile Dünya’nın en kötü 
durumdaki 5. Ülkesi durumunda olduğu belirtiliyor. Yani 
Türkiye’de emekliler, Türkiye’nin yoksulluk sınırının 
sadece yüzde 21.7’sini alabiliyorlar yani neredeyse 
5’de birini. Bu açıdan Türkiye’den daha kötü durumda 
olan sadece 4 ülke var, bunlar da Kolombiya, Meksika, 
Hindistan, Bangladeş, Kolombiya gibi gelir eşitsizliği 
Dünya’da en kötü durumda olan ülkeler.

ILO’nun raporu aynı zamanda, kadınların sosyal 
korumadan faydalanma konusunda iki kere dezavantajlı 
olduğunu da ortaya koyuyor. Buna göre, doğum yapan 
kadın işçiler Türkiye’de diğer işçilere göre yüzde 30 
daha az ücret geliri elde ediyorlar, yani annelerin sistem 
tarafından bir nevi cezalandırıldığı bu sisteme ILO 
“annelik cezası” adını vermiş.

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik sisteminin 
kapsamı altında olmayan kişilerin oranı ise yüzde 21. 
Bu oldukça düşük bir oran çünkü herhangi bir sosyal 
güvenlik sisteminin kapsamı derken, ILO var olan tüm 
destek mekanizmalarını kastediyor, yani bu yüzde 
21’lik kesim hiçbir şekilde hastalanınca sağlıktan veya 
emeklilikten faydalanamayacak kesim. 

İşgücünün emeklilik sistemine dahil olması oranına 
bakıldığında ise durum daha da kötüleşiyor, ILO’ya göre 
işgücünün sadece yüzde 32.3’ü emeklilik sistemine dahil 
yani aktif katkı ödüyor. Kamunun sağlık harcamaları 
açısından bakıldığında da yüzde 3,2 ile yine Dünyanın en 
kötü ülkelerinden biri durumundayız.

Genel Sosyal Güvenlik harcamaları açısından ise, 
OECD verilerine göre Türkiye’nin Sosyal Güvenlik 
harcamalarının Gayrisafi Milli Hasılanın sadece yüzde 
12’si düzeyinde ve Türkiye  39 ülke içinde 30’uncu sırada 
yer almakta. Sosyal Güvenlik harcamalarının Gayrisafi 
Milli Hasılaya oranı Fransa’da yüzde 31, Finlandiya’da 
yüzde 29,1, Belçika’da yüzde 28,9, Danimarka ve 
İtalya’da ise yüzde 28,3 düzeyindedir. 

Yine yakın zamanda Avrupa Komisyonu ise Avrupa’da 
asgari ücretleri değerlendiren bir rapor yayınladı, buna 
göre Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip olan ülke 
ise yine Türkiye. Yakın zamana kadar asgari ücreti 
Türkiye’nin altında olan Romanya Bulgaristan gibi 
ülkelerde bile asgari ücret Türkiye’nin üzerine çıkmış 
durumda. Bugün Türkiye’de asgari ücret net 286 Euro 
civarında, Türkiye’nin karşılaştırılabileceği ve yakın 
zamana kadar ücretleri Türkiye’nin altında olan bir dizi 
ülkeye bakarsak ise, şu anda asgari ücret Letonya’da 500 
Euro, Romanya’da 472 Euro, Macaristan’da 467 Euro, 
Bulgaristan’da ise 332 Euro düzeyindedir. Tabii daha 
yüksek olan 2142 Euro ile Lüksemburg, 1903 Euro ile 
İngiltere gibi ülkeler de söz konusu.

Pandemi döneminde tüm Avrupa’da en sık kullanılan 
sosyal koruma programlarından biri ise kısa çalışma 
oldu. Avrupa genelinde bu dönemde 42 milyon işçinin 
kısa çalışmadan faydalandığı belirtilmekte, Türkiye’de 
de bu destek sıklıkla kullanıldı. Ancak desteğin miktarı 
açısından bakıldığında, Avrupa’da en az gelirin yüzde 
80’i şeklinde uygulanıyorken, Türkiye’de kısa çalışma 
ve özellikle de ücretsiz izin ödeneği düşünüldüğünde bu 
oran çok daha düşük oldu. 

Çek Cumhuriyetinde  
ücretler % 11,3 yükseldi

Çek Cumhuriyeti Ulusal İstatistik  Ofisinin 
açıklamasına göre, Çek Cumhuriyetinde ortalama 
ücretler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 11,3 yükselerek 
38,275 Krona geldi. Enflasyon düşüldükten sonra ise bu 
artış yüzde 8,2’ye tekabül ediyor. 

General Motors Meksika Silao fabrikasında yapılan 
oylamanın ardından işçiler tehdit edildi

Yapılan oylamada işyerinde sarı 
sendika CTM’in imzaladığı toplu 
sözleşmenin işçilerin yüzde 54’ü 
tarafından reddedilmesinin ardından, 
işyerinde bağımsız sendikayı kuran 
işçilere tehdit ve baskılara maruz kaldı. 

General Motors yönetimi aynı 
zamanda işçilerin bu sözleşmeyi 
reddetme yönünde oy kullanmasına 
rağmen, işyerinde kurulan yeni 
bağımsız sendikayı tanımayarak, onlarla 
görüşmeyi reddetmesi üzerine, kurulan 
bağımsız otomotiv işçileri sendikası 
SINTTIA işyerinde eylemler düzenledi. 

Güney Afrika metal işçileri 
insanca yaşam sağlayacak ücret 
talepleri ile greve gittiler

Güney Afrika Metal İşçileri Sendikası (NUMSA), 
ülkede tüm metal sektörünü kapsayan toplu sözleşme 
görüşmeleri sırasında sendikanın yüzde 8’likzam telebine 
karşı işverenlerin sadece yüzde 4,4’lük bir zam teklifiyle 
gelmesi sonucu greve gitti. 

Sendikanın Genel Sekreteri Irvin Jim yaptığı 
açıklamada; “Bu grev ile metal işçileri için insanca 
yaşam sürebilecekleri bir ücret talep ediyoruz. Eylemde 
birlik olma zamanıdır. Yaşanabilir ücretler için 
yalvarmayacağız; biz bunları talep ediyoruz” dedi. 

Avrupa’da çalışanların  
yüzde 15’i evlerini ısıtamıyor

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
yayınladığı araştırmada Avrupa çalışanların yüzde 15’inin 
evlerini ısıtmak için gerekli enerjiyi sağlayamayacak 
durumda olduğunu belirtti. AB genelinde toplamda 
2,713,578 işçi, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın 
bir sonucu olarak konutlarını ısıtamaz duruma geldi. 
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Asgari Ücret 

Açlık Sınırının Altında

Asgari Ücret 
1 Ocak 2021’den itibaren

Brüt:  3.577,50 TL. 
Net:  2.557,59 TL.

SGK Prim Alt ve üst Sınırı
1 Ocak 2021’den itibaren
 Aylık kazanç alt sınırı:  3.577,50 TL. 
 Aylık kazanç üst sınırı:  26.831,25 TL.

Kıdem Tazminatı Tavanı
1 Temmuz 2021’den itibaren             8.284,51 TL.

Gelir Vergi Oranları
2021 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri ve 
vergi oranları:

24.000 TL’ye kadar   % 15

53.000 TL’nin 
 24.000 TL’si için  3.600,  fazlası   % 20

190.000 TL’nin  
 53.000 TL’si için  9.400,  fazlası   % 27

650.000 TL’nin 
 190.000 TL’si için  46.390,  fazlası   % 35

650.000 TL’den fazlasının 
650.000 TL’si için   207.390,  fazlası  % 40

Ekim 2021 TÜFE
Bir önceki aya göre:  %    2,39 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %  15,75
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %  19,89 
Oniki aylık ortalamalara göre:  %  17,09

Ekim 2021 Yİ-ÜFE
Bir önceki aya göre:  %     5,24 
Bir önceki yılın Aralık ayına göre:  %   37,34 
Bir önceki yılın aynı ayına göre:  %   46,31 
Oniki aylık ortalamalara göre: %   36,20

ÇALIŞMA YAŞAMINDAN
Açlık ve Yoksulluk sınırı
Eylül 2021 Dönemi için;

Açlık Sınırı:          2.955 TL
Yoksulluk Sınırı: 10.221 TL

• Açlık Sınırı İstanbul’da 3 Bin 100 Lira

• Yoksulluk Sınırı 10 Bin Liranın Üzerinde

• Asgari Ücretli 9 Günlük Ücret İçin Bir Ay Çalı-
şıyor

• 18 Yılda Açlık Sınırı 6.3 Katına Ulaştı

• Açlık Sınırı 2 Bin 955 Lira

• Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için 
aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 955 TL’dir. 
Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken 
minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı 
tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama 
sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 10 bin 221 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması 
gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin 
bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi 
gereken gıdaların aylık karşılığı 791 TL’dir. Bu değer 
yetişkin bir kadın için 763 TL, 15-18 yaş bir genç için 842 
TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 558 TL’dir. Sağlıklı bir 
biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 
2 bin 955 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu 
ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken 
zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, 
ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması 
gereken harcama tutarı 10 bin 221 TL’ye ulaşmaktadır.

18 YILDA AÇLIK SINIRI 6.3 KAT ARTTI

2003 yılının eylül ayında 4 kişilik bir aile, günlük 
minimum 15,7 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün 
ancak 98.49 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 
18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.3 katına çıktı. Aynı 
dönemde enflasyon ise 5.63 katına yükseldi. Buna göre 
açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın 
üzerinde gerçekleşti.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi 
için yapması gereken günlük harcama tutarı 25.44 TL, 
yetişkin bir erkeğin 26.37 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 
28.07 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 18.62 TL’dir.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ 
HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Eylül 2021’de en yüksek 
maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 35.18 TL’lik 
harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve 
balık grubu için yapılması gereken minimum harcama 
tutarı ise 19.84 TL’dir. Sebze ve meyve için yapılması 
gereken harcama miktarı 14.47 TL, ekmek için yapılması 
gereken harcama tutarı günlük 6.62 TL’dir. Katı yağ ve 

sıvı yağ ise 7.09 TL’lik masraf yapılması gereken ürün 
gruplarıdır. Yumurta için 1.84, şeker, bal, reçel ve pekmez 
için ise 4,62 TL harcama yapılması gerekmektedir. 

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt 
ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.7 ile en yüksek paya 
sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 
28.2 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar 
içindeki payı yüzde 14.7’dir. Ekmek, makarna vb. için 
ise pay yüzde 9.34’dür. Diğer gıda hacamalarının toplam 
içindeki payı ise yüzde 11.9’dur. Bu ay mevsimsel etki 
ile sebze ve meyvenin payı azalırken, diğer tüm harcama 
kalemlerinde artış yaşanmıştır. 

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ

Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için 
gerekinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori 
miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi 
gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı 
düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 
yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin 
erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için 
daha önemlidir. Günlük 98.49 TL’lik harcama içinde en 
maliyetli tüketim 9.81 TL ile 15-18 yaş arası bir gencin 
tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş 
arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı 
yetişkinlerden fazladır. 

İSTANBUL’DA AÇLIK SINIRI 3 BİN 100 LİRA

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Eylül 2021 
dönemi açlık sınırı verileri de hesaplanmıştır. Buna göre 
İzmir’de açlık sınırı 3 bin 225 lira olarak belirlenmiştir. 
İzmir’i, İstanbul 3 bin 100 liralık açlık sınırı ile takip 
etmektedir. Ankara’da ise açlık sınırı 2 bin 871 lira olarak 
tespit edilmiştir. 

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayımlandı:

İşsizlik muamması!
• İŞKUR'a Göre Artıyor, TÜİK'e göre düşüyor!

• DİSK-AR Geniş Tanımlı İşsiz Sayısını 7,9 Milyon Olarak Hesapladı!

• Geniş Tanımlı Kadın İşsizliği Yüzde 29,7!

• TÜİK'in Aylık İşgücü Verilerinde Ciddi Dalgalanmalar Var!

• TÜİK ve İŞKUR'un İşsizlik Verileri Arasında Uçurum Var!

TÜİK Eylül 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması 
(HİA) sonuçları yayımlandı. 

Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik 
oranı yüzde 11,5, mevsim etkisinden arındırılmış 
geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,9 
seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden 
arındırılmış) 2021 Eylül ayında bir önceki aya göre 70 
bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. 

DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim 
etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Eylül 
2021'de 7 milyon 870 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK ve İŞKUR'un işsiz sayıları arasında uçurum var. 
İşsiz sayılmak için TÜİK tarafından kullanılan en önemli 
kriter aktif iş arama kanallarından birini kullanmaktır. 
İŞKUR en yaygın kullanılan iş arama kanalıdır. 

Ancak İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı artarken TÜİK 
işsiz sayısını azalmış olarak açıklamıştır. İŞKUR'a 
göre Eylül 2021'de kayıtlı işsiz sayısı bir yılda 219 kişi 
artarken TÜİK'e göre 160 bin azalmıştır. 

İŞKUR ve TÜİK verileri arasındaki yıllık fark 379 
bin kişidir.

TÜİK'in istihdam verilerinde Temmuz, Ağustos ve 
Eylül 2021 aylarında büyük dalgalanmalar yaşandı. 

Eylül 2021'de istihdam edilenlerin sayısı bir önceki 
aya göre toplam olarak 426 bin kişi arttı. İstihdamda 
tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin 
kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi ve hizmet sektöründe 
ise 175 bin kişilik artış yaşandı.

Temmuz 2021'de 160 bin artan istihdamın Ağustos 
2021'de 15 bin azalması ve Eylül 2021'de 426 bin 
artması; Temmuz 2021'de 278 bin azalan sanayi 
istihdamının Ağustos 2021'de 221 bin ve Eylül 2021'de 
218 bin artması; Temmuz 2021'de 480 bin artan 
hizmetler istihdamının Ağustos 2021'de 341 bin kişi 

azalış yaşayıp Eylül 2021'de 175 bin kişi artması izahı 
zor bir dalgalanmadır. 

İşsizlikle Mücadele önerileri
• İşten çıkarmalar Covid-19 pandemisi süresince kesin 

olarak yasaklanmalıdır.

• İş Yasasının 25/II. Maddesi yeniden düzenlenmeli ve 
keyfi işten çıkarmalar sona ermelidir.

• İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları ve 
ödenek miktarı iyileştirilmelidir.

• Covid-19 koşullarında İşsizlik Sigortası Fonu 
ödeneklerinden yararlanmada ön koşul aranmamalıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına 
son verilmelidir. Fon’dan işverenlere dönük teşvik ve 
destekler sona erdirilmelidir.

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

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

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

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

• Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm 
taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri 
kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

• Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “insana yaraşır iş” 
yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler 
sağlanmalıdır.

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

• Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması 
için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara 
son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken 
nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması 
ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Basın Açıklamalarından
Halkımızı Yemeksepeti işçileri ve DİSK/Nakliyat-

İş'le dayanışmaya çağırıyoruz:

YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA 
DÜŞMANLIĞINA ORTAK OLMAYALIM! 

Yemeksepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir 
ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için 
anayasal haklarını kullanarak Konfederasyonumuza 
üye Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenmeye ve üye 
olmaya başladılar.

Yemeksepeti'nde Türkiye genelinde 2021 Ocak 
ayı itibari ile çalışan 6 bin 200 işçinin büyük çoğunluğu 
moto kurye olarak çalışmaktadır.

Nakliyat-İş Sendikamızın Yemeksepeti örgütlenmesi 
2021 Ocak ayında hız kazanmış ve üye sayısı 2 bin 200 
kişiye ulaşmıştır. 

Bazı bölgelerde işveren temsilcileri, depo müdürleri 
ve şefler aracılığı ile sendikal örgütlenmeye yönelik 
baskı yapmışlar, üye işçiler istifaya zorlamışlardır. 
DİSK/Nakliyat-İş, baskılarla ilgili İstanbul'da bazı 
Yemeksepeti/BanaBi depolarında basın açıklamaları 
yapmış, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunmuştur.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetki aşamasına 
geleceği aşamada, örneği görülmemiş bir şekilde hile 
ve muvazaaya başvurarak, yasalara, yargı kararlarına 
aykırı bir şekilde resmi evrakta sahtecilik yapmış ve 
Yemeksepeti'nin Taşımacılık İşkolunu, "10 nolu Ticaret, 
Eğitim, Büro İşkolu” olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu 
olarak da 2 bin DİSK/Nakliyat- İş Sendikası üyesi işçinin 
üyeliği düşürülmüştür. Bu sürece müdahale etmesi 
gereken Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ana 
kadar müdahale etmemiştir. Sendikamızın başvurusu 
üzerine yapılan müfettiş incelemesinin sonucu da 8 ay 
geçmesine rağmen henüz sendikaya gönderilmemiştir.

Yemeksepeti işvereninin, işçilerin örgütlenmesine 
yönelik baskıları, işçi ve sendika düşmanlığı devam 
etmiştir. Yemeksepeti ve BanaBi depoları özel kişilere 
devredilmeye başlanmış, işçilere yönelik istifa baskıları 
ve mobbinge dönüşen uygulamalar artmıştır.

Büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışan 
Yemeksepeti çalışanları, esnaf kurye olarak çalışmaya 
zorlanmaktadır. Çalışanların birlikte örgütlenme ortamı 
ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde 
istifa edip ayrılanların sayısı artmıştır.

İstanbul'da DİSK/Nakliyat-İş Sendikası'nın 
örgütlenmesine öncülük yapan 3 işçi 2021 Temmuz 
ayının başında işten çıkarılmıştır.

2001 yılında çevrimiçi yemek siparişi hizmeti 
vererek faaliyete başlayan Yemeksepeti, daha sonra 
BanaBi depoları ile market alışveriş hizmeti de vermeye 
başlamış ve 2015 yılında dünya tekeli olan Alman 
Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satılmış ve pandemi 
döneminde de katlanarak büyümeye devam etmiştir.

Yemeksepeti'ni bugünlere getiren Yemeksepeti 
işçileri ve halkımızdır.

Ancak geçen süreçte Yemeksepeti işçilerinin 
aldıkları ücret, reel olarak düşmüş işçiler yoksullaşmış, 
sipariş ve prim baskısı boyun, bel fıtığı ile diğer sağlık 
sorunları altında çalışmak durumunda bırakılmıştır.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika 
düşmanlığını protesto etmek, işçilerin insanca 
yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır 
çalışma koşulları için mücadelesi ile dayanışmada 
bulunmak amacıyla Yemeksepeti'nden yemek ve 
market siparişi vermeyelim, BOYKOT edelim.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika 
düşmanlığına ortak olmayalım!
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Soldan Sağa
1) DİSK’in kurucu Genel Başkanı ve Bir-

leşik Metal İş Sendikamızın Onursal Genel 
Başkanı. / Beyaz. 2) Bir göz rengi. / Maden-
İş ve Birleşik Metal-İş sendikamızda üyelerin 
ablası olarak da bilinen Onursal Genel Baş-
kanımızın eşi. / Bir hacim ölçüsü birimi. 3) 
Mililimetrenin kısa yazılışı. / Optikçe inaktifli-
ği göstermek için kullanılan simge. / Ses. 4) 
Anadolu ajansının kısaltması. / Gönen Kemal 
Türkler Tesislerimizde ördeklerin yüzdüğü 
yer. / Ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle 
eğiterek bu yolla bedene ve ruhsal yaşama 
egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sis-
temi. 5) Bir Peygamber. / Boru sesi. / Yaban 
hayvanlarının barındıkları kovuk. 6) Kökleri-
miz olan sendikalardan Maden-İş ve Birleşik 
Metal-İş Sendikamızın efsane eğitimcisi. 7) 
Temel besin maddesi. /  Sodyum elementinin 
simgesi. / O yer. 8) Gönderdiği radyo dalgala-
rının bir engele çarpıp geri dönmesi yoluyla o 
engelin uzaklığını ve konumunu belirleyen ay-
gıt. / Benim, bana ait. 9) Ölen eşine sadık ka-
larak diğer kuşlarla bağlantı kurmayan, ölen 
eşinin arkasından yas tutan, evcilleştirilebilen 
ördek cinsi bir kuş. / Mısır mitolojisinde güneş 
tanrısı. / İnce bir ayrıntı. 10) Tarihsel bir özelli-
ği olan büyük ve önemli bir olayı, ulusça sevi-
len, sayılan, tarihe geçmiş bir kimseyi gelecek 
kuşaklara tarih boyunca anımsatmak için ya-
pılan ya da dikilen, göze çarpacak büyüklük-
te, simge niteliğinde yapı. / Gizlemek, hiç bir 
şey. / Alfabemizin onikinci ve birinci harfleri. 
11) Yazılarında ve kişisel hayatında toplumcu 
bir çizgiyi devam ettirerek bizlere çok sayıda 
eser bırakan; ‘’Sınıf’’’ ve ‘’Yaşadıkça’’ adlı şiir 
kitapları toplatılan, ismi sakıncalı bulunur diye 
“Stepne” (Yedek Lastik) takma adıyla yazdığı 
Hababam Sınıfı romanıyla tanınan şairimi-
zin soyadı. / Çok tanrıcılıkta Tanrı. 12) İyi ve 
düzgün kimse. / Saydam bir yüzey üzerine 
alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü po-
zitif görüntü. / Törenlerde güç simgesi olarak 
elde tutulan ağaç ya da metalden yapılmış 
sopa vb. 13) Elma, armut, erik gibi meyvele-
rin doğal olarak kurutulmuşu. / İşçi Sınıfının 

ilk Çoban ateşi dediği Büyük Grev. 14) Bekle-
me, bekleyiş, ümit ederek beklemek. / Bir şeyi 
ortadan kaldırmak, tarafların kendi istekleri ile 
yaptıkları sözleşmeyi yine kendi istekleriyle 
bozması. 15) Giysi, ayakkabı, çanta, perde 
gibi şeyleri daha dayanıklı kılmak için kuma-
şın ya da derinin iç yanına geçirilen kumaş ya 
da deriden ince kat. / KKTC’de ortak eğitim-
ler yaptığımız kardeş sendikamız. / Erkeğine 
beygir dişisine kısrak denilen asil bir hayvan.

Yukarıdan Aşağıya: 
1) Seksen iki filmde oynamış ve son ola-

rak Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği 
uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında haya-
tını kaybeden ünlü komedyen. / Osmanlı’da 
kullanılan, 1282 gram ve 400 dirheme eşit, 
eski bir ağırlık ölçü birimi. 2) Bir meyve. / 
Şöhret, şan, nam. / Tersi en kısa zaman. 3) 
İtalyancada ama anlamına gelen kelime. /  
Merkezi yönetimin, coğrafya durumuna, eko-
nomik koşullara, kamu hizmetlerinin gerekle-
rine göre bölümlenmiş, ülke üzerinde yayılmış 
ve bir vali yönetimindeki en önemli bölümü. / 
Galyum elementinin kimyasal simgesi. / Taraf-
lara bağlayıcı olarak haklar, sorumluluklar ve 
borçlar yükleyen, tarafların karşılıklı ve birbiri-
ne uygun beyanlarıyla yükümlülükler üstlen-
dikleri anlaşma. 4) Bir çeşit tabak. /  İngilizce: 
“çalıştır” / Sodyum elementinin simgesi. 5) 
Bir nota / Heba olmak, ziyan olmak. / Etkisiz, 
işe yaramaz. / Türkiye’nin uluslararası plaka 
işareti. 6) Anlamı bulunan, anlam yüklenilen 
her şey, gösterge, iz, simge, belirti.. / Beyin 
ve omurilikde, motor nöronları etkileyen,  kas-
ların hareketini kontrol edemez hale getiren 
bir hastalık. / Bir sendikanın kısaltılmış adı. 7) 
Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, 
özel yapıları, donatımları, atölyeleri, onarım 
yerleri, servis alanları olan yer. / İsviçre’de ır-
mak, Ren nehrinin bir kolu kolu. / Yanan ve 
ışık veren gazların, değişik biçim ve büyük-
lükte uzanan dili. 8) Tersi utanma duygusu. / 
Bilgi Transfer Ağı anlamına gelir. / Daha çok 
öğrenci yurtlarında bulunan, çocuklar için de 
alınan bir tür yatak altlığı, baza. / Beyaz, pak. 

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

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Hüseyin Demir’in kayınpederi, 
Salih Kumsal’ın kayınvalidesi vefat etti. Çe-
maş Döküm’den Hakkı Yılmaz’ın annesi ve-
fat etti. Yücel Boru (Osmaniye)den Mehmet 
Demirkol’un annesi vefat etti.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Sanel 
Elektrik’ten Yeliz Doğan Şeker’in Babası, 
Levent Şeker’in Kayınpederi, Enes ve Emre 
Sever’in dedeleri vefat etti. Anadolu Isuzu‘dan 
İsmail Kılıç’ın Babası, Bayram Kaplan’ın 
Abisi, Mustafa Ersungur’un Annesi Ertuğrul 
Çiğdem’in Babası, Mehmet Şeker’in Babası, 
Murat Kara’nun Babası, Burak Ekşioğlu’nun 
Babası vefat. Etti. Akgün Tuzla’dan Baştem-
silcimiz Mehmet Ceylan covid sebebiyle yo-
ğun bakımda, Babası Şuayip Ceylan covid 
sebebiyle vefat etti. 

İzmir Şubemize bağlı LİSİ-FTB’den eh-
met Tire’nin Eşi, Orhan Duru’nun Babası, 
Remzi Gürhan’ın Annesi, Gökhan Yıldırım’ın 
Amcası, Serkan Verim’in Anneannesi, Deniz 

Hatipoğlu’nun Teyzesi vefat etti. Mahle’den 
Mehmet Yılmaz’ın Kayınvalidesi, Hüseyin 
Yıldız’ın Babası, Bünyamin Aktolun’un An-
nesi, Dursun Altun’un Kayınvalidesi, Yakup 
Eroğlu’nun Annesi, Osman Baştürk’ün Babası 
vefat etti. Jantsa’dan Ayhan Limon’un Babası, 
Mehmet Urak’ın Annesi, Mehmet Göksu’nun 
Babası, Nadir Uyar’ın Babası, Ahmet Serdar 
Özlü’nün Babası vefat etti. Schneider’dan 
Murat Şam’ın Babası, Oktay Tabak’ın Babası, 
Yener Gedik’in Annesi, İsmail Yenilmez’in An-
nesi vefat etti. Totomak’dan Mehmet Kösem’in 
Annesi, Naim Hezer’in Babası, Mehmet 
Akgöl’ün Eşi vefat etti. Borgwarner’dan Emre 
Lüy’ün Babası, Erol Recep’in Kayınpederi, 
Aykut Sinan Mol’un Annesi, Yaşar Güven’in 
Annesi, Şeymus Aksoy’un Babası, Şevki 
Pehlivan’ın Babası, Mehmet Akgün’ün Ab-
lası, Ali Dukali’nin Annesi, Mehmet Acar’ın 
Annesi, Kemal Onay’ın Kayınpederi, Evren 
Bulunmaz’ın Babası, Levent Küçük’ün Ka-
yınpederi, Hakan Titiz’in Babası, Cumali 
Elmalı’nın Annesi vefat. 

Anadolu Şubemize bağlı Başöz 
Enerji’den Sami Özcan’ın kızı, Mehmet 
Avcı’nın kızı evlendi. Metin İşgüzar, 
Ömer Toruntay, Ebubekir Salış evlendi. 
Çemaş Döküm’den Kadir Koç, Ferat 
Turgut, Çağlayan Durdu, Fatih Çekiç, 
Halil Yüce ve Mehmet Oruç kızı evlen-
di. Halil İbrahim Tankulu’nun oğlu oldu. 
Hasan Eliş’in kızı doğdu. Yücel Boru 
(Osmaniye)den Aydın Avan‘ın ikiz ço-
cukları oldu.

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Sa-
nel Elektrik’ten Deniz Yakut evlendi. Sa-
tıgül Emir’in kızı, Sinem Aslan’nın oğlu 
dünyaya geldi. MATA Otomotiv’den 
Ufuk Şentürk, Ali Asker Adıkılan, Ay-
sel Sönmez evlendi. Celal Şeker ve 
Fevzi Güzel’in çocukları oldu. Anado-
lu Isuzu‘dan Emrah Kayailli, Nergin 
Gündüz, Kamil Yıldırım, Mehmet Fatih 
Aydın, Server Candan, Mahmut Uzun-
baba, Yasin Asarkaya, Hakan Yılmaz, 
Turgut Özal Ceyhan, Kadir Soylu, Yal-
çın Yaman, Eyüp Yavuz’un çocukları 
dünyaya geldi. Mustafa Sarman, Alla-
addin Varol, Sadık Gelirli, Kamil Şirinel, 
Özgür Palak, Hakan Eren, Kubilay Te-
mek, Murat Gök, Furkan İsmailer ev-
lendi. 

İzmir Şubemize bağlı LİSİ-FTB’den 
Serkan Çetin, Savaş Helvacı, Bilal 
Özdemir, Süleyman Kon, Mümin Kör, 
Filiz Sarıkoç’un çocukları dünyaya 
geldi. Özge Kural, Ahmet Belli, Cey-
han Koç, Emre Burak Taşkın evlendi. 
Bahriye Tek, Sezai Güç, Özden Dur-
maz emekli oldu. Serkan Taştan, Çiğ-
dem Hazman, Gökhan Yurtçu, Hasan 
Özkaranfil, Hüseyin Dilek, Cem Sel, 
Akın Çetintürk’ün çocukları sünnet 
oldu. Abdullah Yücebaş’ın oğlu, Akif 
Seyhan’ın oğlu, Müge Çakar’ın kızı 
evlendi. Totomak’dan İlker Bilgiç’in ço-
cuğu dünyaya geldi. Abdülkadir Yalur, 
Haydar Kılınç, Yücel Keten evlendi. 
Schneider’den Hüsnü Madanoğlu’nun 
oğlu Ömer, Murat Kaval’ın oğlu Musta-
fa Uraz, Ferhat Şengül’ün kızı Zehra, 
Mehmet Sayar’ın kızı Almira, Ramazan 
Çelik’in kızı Ilgın, Hakan Bayraktutan’ın 
kızı Ela dünyaya geldi. Evren Hoşgök-
çen evlendi. Serkan Doğantekin, Niyazi 
Özaltaylı, Serkan Kılıç, Recep Altılar, 
Kemal Öztürk’ün oğulları sünnet oldu. 

Borgwarner’dan 
Fatih Yıldız’ın 
kızı, Ümit 
Karagülmez’ın 
kızı, Ferhat 
Bayram’ın kızı, 
Murat Kino’nun 
kızı, Tahir 
Arısoy’un kızı, 
Tugay Uludağ’ın oğlu, Ertuğrul Köse’nin 
oğlu, Evren Atlamaz’ın oğlu, Ekrem 
Mataracı’nın oğlu, Yıldırım Elmas’ın 
oğlu, Emrah Adıbelli’nin kızı, Mustafa 
Tuna’nın oğlu, Adil Işık’ın oğlu, Onur 
Asar’ın oğlu, Uğur Erkek’in oğlu, Delil 
Koğmaz’ın oğlu, Mehmet Akif Özmen’in 
oğlu, Murat Akın’ın oğlu, Murat Taşkın’ın 
oğlu, Sezgin Nazlılar’ın kızı, Ferdi 
Özdemir’in oğlu, Hanifi Yatkın’ın oğlu, 
Ferhat Canseven’in oğlu dünyaya geldi. 
Murat Gümüşbaş, Uğur Okay, Mehmet 
Gören, Mehmet Anadolu, Atakan Benli, 
Sergen Tuncay, Tahsin Yolkutlu, Çetin 
Demirci, Burhan Erdinç, Ayhan Erdemir-
bilek, İbrahim Aydemir, Hüseyin Toku, 
Doğan Özkan, Redur Karadaş, Can 
Çaylar, Sezer Söker, Abdullah Çelik, 
Emre Demir evlendi. Jantsa’dan Önder 
Adatepe, Hasan Kabaoğlu, Hasan Zey-
bekoğlu, Lütfi Oğuz, Çetin Aydın, Erkan 
Özdemir, Hasan Koç, Bülent Ergen, Ali 
Timur, Nurettin Ergücü, Hakan Akkaya, 
Hasan Bediz, Gökhan Mansız, Meriç 
Sinav, İsa Bozkurt, Erol Pireoğlu, Tu-
ran Sezgin Aydoğan, Mustafa İçkan’ın 
çocukları dünyaya geldi.Erhan Ercihan, 
Mustafa Akın Duransoy, Ömer Kahve-
ci, Ömer Karabey, İlyas Erdur, Zekai 
Özdemir, Orçun Özer, Faruk Kocabay, 
Berkay Taşkıran, Şahin Bayram, Muzaf-
fer Özder, Selahattin Barut, Muharrem 
Ateş, Mehmet Özsoy, Şükrü Çalık, Eren 
Durmuş, Mustafa Yılmaz, Melike Nur 
Çakır, Samet Hüseyin Tunçkır, Tilbe 
kanat, Ezgi Kaygısız, Okan Ataş, Fatih 
Yıldız, Engin Sabaz, Ramazan Gücü, 
Orhan Tan, Nail Akın, Mehmet Akan, 
Hasan Çolak, Selahattin Tan, Oğuz 
Kahraman evlendi. Mahle’den Süley-
man Ertaş, Kemal Gül, Evren Atalay’ın 
çocukları dünyaya geldi. Savaş Kayapı-
nar, İsa Ergenç, Mehmet Selvi, Merve 
Selvi, Ramazan Demir, Turgay Tıltay, 
Hasan Şamlı evlendi. 

9) Kulak, burun, boğaz. / Alfabemizin on-
bir, yirmi altı ve onsekizinci harflari. / Bir 
halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, 
kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak 
parçası, kişinin doğup büyüdüğü, yaşa-
dığı yer, baba ocağı. 10) Tersi kırmızı. / 
Cava dilinde oturmak. 11) Olur, peki, ta-
mam, haydi ya da fena değil, daha iyi vb. 
anlamlarında kullanılır. / Bir şeyin iki ucu 
arasında eşit uzaklıkta bulunan yer./ Han-
gi kişi.  12) Çince’de “çaldı” / Anlam. / Mo-
torlu araçlarda diferansiyel sisteminden 
çıkan dönme hareketini tekerleklere ileten 
çelik mil. 13) Geçici iskemik atak diye ad-

landırılan, geçici ya da aralıklı olarak mey-
dana gelen beynin bir süre kanlanama-
masıyla karekterize olan iskemik ataklar. 
/ Yaban hayvanlarının barındıkları kovuk. 
/ Bütün canlıların solunumuna yarayan 
renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. 
14) Yasa ve kurallara, buyruklara karşı 
gelen, başkaldıran; dikbaşlı. / Cuma eza-
nından önce ve vefat duyurusu olarak va-
kit namazlarından önce okunan salavat-ı 
şerifeler. 15) Bir tür nefesli çalgı./ Asillik, 
soyluluk, asil bir soya mensup olma.

25 üyemize Kitap hediye

Asilçelik işyerinde 
haddehane 

mekanik bakım 
çalışanlarından 

üyemiz, 

Taner Kahraman’ı 

kaybettik. 

RIZA KUAS
Konfederasyonumuz 

DİSK’in kurucularından, 
Lastik-İş sendikamızın Onursal 
Genel Başkanı, unutulmaz işçi 
önderi Rıza Kuas’ı ölümünün 
40. yıl dönümünde Edirnekapı 
Hava Şehitliği’ndeki kabri 
başında andık.

Bulmacamızı çözerek bize mail yoluyla ulaştıran ilk 25 üyemize Zafer Aydın’ın 
“İşçilerin Haziranı” kitabımı hediye ediyoruz. Çözülmüş bulmacanın fotoğrafını, 
bilgi@birlesikmetal.org adresine gönderebilirsiniz.

15-16 Haziran 1970’te Türkiye’nin toplumsal ve 
siyasal tarihinde o güne kadar yaşanmış en büyük 
işçi direnişi gerçekleşti. Bu direnişe işçilerin sendika 
seçme özgürlüğünü yok eden 274 sayılı Yasa’da 
yapılmak istenen değişiklikler yol açtı. Yasa zoruyla 
tek sendika modelini dayatan değişiklik, özel olarak 
DİSK’i ve DİSK’in temsil ettiği sendikal anlayışı 
tasfiye etmeyi amaçlıyordu. 

Yapılmak istenen değişikliğe itiraz eden işçiler, 
DİSK’in kararıyla İstanbul ve Kocaeli’ndeki 
işyerlerinde üretimi durdurarak eyleme geçti; fabrikalardan sokaklara ve meydanlara 
aktılar. İş durduran ve sokakları doldurduran işçiler, büyük gösterilerle sendika 
seçme özgürlüklerine sahip çıktılar. Güvenlik güçlerinin engelleme çabalarının 
neden olduğu çatışmalarda üçü işçi, biri toplum polisi, biri de esnaf olmak üzere beş 
kişi yaşamını yitirdi. 

İşçilerin eylemlerini “isyan” olarak nitelendiren Süleyman Demirel Hükümeti, 
İstanbul ve Kocaeli’nde sıkıyönetim ilan etti. 15-16 Haziran, iki günlük bir işçi 
direnişi olarak gerçekleşip bitmedi; sonuçları itibariyle devleti, sendikaları, siyasi 
partileri ve sermayeyi derinden etkileyen bir olgu oldu.

Bu çalışma, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihinde özel bir yer tutan, 15-
16 Haziran direnişini, öncesi ve sonrasıyla kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Kitap 
doğrudan eylemde yer alan tanıklarla çoğunluğu birincil kaynaklardan oluş an 
devasa belgelerin ışığında hazırlandı. Kitapta eylemi ortaya çıkaran faktörler, 
olgunlaşma ve karar süreçleri, örgütlenme dinamikleri, eylemlere katılan işçilerin 
yaklaşımları, yaşadıkları sorunlar, eylemin yarattığı etki ve sonuçlar ayrıntılı bir 
biçimde inceleniyor. 

15-16 Haziran üzerine yapılmış  bu kapsamlı çalışma, önümüze koyduğu bütünsel 
fotoğrafla önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. Kitap, 15-16 Haziran üzerine yeni 
tartışmalar, yeni bakış  açıları, yeni araştırmalar için de önemli bir zemin sunuyor. 
İşçilerin Haziranı tarihsel bir örnek üzerinden, bugün sendikal harekette ve toplumsal 
siyasette cevabı aranan çeşitli sorular için de temel bir referans niteliğinde...

Hazırlayan: Basın Yayın Dairesi

İşçilerin Haziranı

Valfsan 
işyerimizde 

çalışan üyemiz 

Celal CAN

arkadaşımızı 
yitirdik.

Hasan Karaca / Cengiz Makina




